De Binnenste Buiten
Een gratis maandelijkse uitgave van Plaatselijk Belang Buitenpost

post

Jaargang 21, nr. 9, augustus 2020

In dit nummer:
>

Enquête:
Wo n e n i n B u i t e n p o s t

>

S j o e rd e n Yp i e z o e k e n
schatten in de bodem

>

P B B i n g e s p re k m e t
wethouder Spoelstra

>

To m v a n Wa a rd e n e n d e
F re e d s p l o e c h

>

Puur natuur:
B ro m m e l s !

>

Buitenposters:
Johan Kootstra en
Petra Plantenga

(foto: Annemieke Altena)

Wonen in Buitenpost

Het thema wonen staat centraal in deze krant. Waar kan nog gebouwd worden, wat en wanneer moet er gebouwd worden?
Laat het weten door de enquête in te vullen (pp. 12-13). Op de foto de nieuwbouw, met erachter drie nog lege kavels, bij de rotonde
Lutkepost. Daarvoor wordt een ventweg aangelegd, zodat de nieuwe bewoners hun huis goed kunnen bereiken.

Va n d e re d a c t i e
Overzicht
Het afgelopen halfjaar was een
periode dat we moesten leven in
beperking. Dat is nog zo. Zijn we
er aan gewend? Neen! Leven in
of met beperkingen is niet normaal. Om zo positief mogelijk te
blijven, mogen we toch wel stellen dat wij in Buitenpost en omstreken behoorlijk geluk gehad
hebben. Er heeft zich hier, voor
zover bekend, nog geen ernstig
geval van corona voorgedaan.
Als het virus in kaart gebracht
werd, was het noorden van ons
land praktisch blanco. Het was
een gunstig verschijnsel dat
Fryslân wit ingekleurd kon worden. Op een gegeven moment
werd er in de media melding
gemaakt van het bijzondere feit
dat de plaatsen Buitenpost en
Loppersum corona-vrij waren.
Dat was bijna wereldnieuws. Het
leven ging ook hier zo gewoon
mogelijk zijn gangetje. Ook de
vakantietijd stond niet stil. De
ene Buitenposter bewoog zich,
wat dit betreft, verder van huis
dan de ander met code groen
voor ogen.
Zo was het ook ongeveer met
ons als redactie. De Binnenste Buitenpost stond even op
een zacht pitje, maar we hielden de waakvlam in de gaten. Die flakkerde even toen
Celine de Vries aangaf dat ze
in Leeuwarden ging wonen en
daarom de redactie ging verlaten. Haar deelname was een
tamelijk korte vreugde. Dat kan
gebeuren, maar de inzet was er
en de goede geur van het voorkoken van onze dorpskrant is
opgesnoven door haar zelf met
instemming van de redactie.
Wij bedanken haar ook op deze
plaats voor de spontane medewerking. Wie wil haar opvolgen?

Vul de woonenquête in!
Wonen is belangrijk thema in Buitenpost voor de komende jaren
Het is u hopelijk opgevallen, Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en
de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) trekken op dit moment
zoveel mogelijk registers open voor hun woonenquête. Het is voor
PBB het startpunt voor te ondernemen acties ten behoeve van het
beter wonen in Buitenpost. Willen wij als haar inwoners zelf de
hand hebben in verbetering, anders dan erover klagen, dan moeten
wij er iets voor gaan doen.
De boodschap van PBB en de
IWB lijkt ondertussen op verschillende plekken te zijn aangekomen. In een persbericht van
13 augustus spoort de raadspartij CDA de gemeente aan om actiever te worden wat nieuwbouw
aangaat. Er werd gewezen op de
grote woningbehoefte, bijvoorbeeld van senioren, en de Van
den Brug-locatie als plek daarvoor werd zelfs genoemd. Ook
de voor het wonen verantwoordelijke wethouder Jouke Spoelstra liet in een vraaggesprek
weten zich van de problemen
bewust te zijn en daar mee aan
de slag te willen. U kunt het interview op pagina 11 vinden. Het
is belangrijk om er op korte termijn, al dit jaar en volgend jaar,
serieus mee aan de slag te gaan.
Het is veel vaker benoemd, Buitenpost heeft genoeg te bieden.
Daar ligt het probleem niet. Eerder bij dat we ons er niet genoeg
van bewust zijn en de mogelijkheden gebruiken die er zijn. PBB
en de IWB proberen nu positief
en bevlogen daar wat mee te
doen. De woonenquête die zowel op internet als hier in De Binnenste Buitenpost is te vinden,
is een belangrijk hulpmiddel
daarbij. De informatie die inwoners en belangstellenden daarin
gegeven wordt helpt om zicht te
krijgen op de problemen en de
wensen aangaande het wonen
in Buitenpost. Het is ook een belangrijk argument in het overleg
dat plaats gaat vinden met gemeente, woningbouwvereniging

SWA en andere belangrijke betrokkenen. Dus nogmaals: vul de
enquête in!
De woonenquête kan sinds
16 augustus op internet worden
ingevuld en al ruim 220 mensen
hebben dat gedaan. Belangrijk

Deze door Jan Veenstra op de avond van 20 juni gemaakte, prachtige foto van de
torenspits van ‘de Âlde Wite’ lijkt symbolisch voor het wonen in Buitenpost. Is er
nog plaats? Wie overigens meer wil weten over de roeken en de torenspits, zie
het artikel van Gertie Papenburg in het januarinummer van 2019.

is te weten: zowel de enquête
op internet als op de middenpagina’s van deze Binnenste
Buitenpost wordt anoniem afgenomen. Er wordt geen persoonlijke informatie gevraagd,
er zijn geen verplichtingen aan
verbonden. Zonder nu al in detail te treden, wordt het beeld dat
PBB en de IWB hadden over de
woonproblematiek in Buitenpost
bevestigd. Het gebrek aan geschikte woningen voor starters
en senioren heeft er al dikwijls
toe geleid dat mensen hun heil
maar buiten ons dorp hebben
gezocht. Binnenkort groeit de
golf senioren die graag hun woning willen verkopen en daarna
een comfortabel appartement in
het eigen dorp willen betrekken.
Maar als het er niet te vinden is,
dan is de keuze pijnlijk maar toch
niet moeilijk. Voor mensen die
weinig handigheid met internet
hebben is op de middenpagina’s
de enquête op papier in te vullen
(pp. 12-13). De sluitingsdatum
is 5 september, dus laat het niet
liggen tot een ‘beter moment,
vul nu in en doe de enquête in
brievenbus van de Binnenste
Buitenpost bij The Read Shop op
het Nijensteinplein.
Daarmee houdt het beroep op
de eigen inwoner niet op. In de
enquête wordt gevraagd om tips
en informatie over het wonen in
Buitenpost. Alle informatie die
over het wonen van pas kan komen is belangrijk en ontvangen
we nu en later graag per mail:
pbbuitenpost@gmail.com
of per post:
PBB, Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost. Dit plaatselijk belang is ook
uw belang!
Johan Kootstra,
secretaris PBB
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Rondje Kunst Achtkarspelen

Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021

De stichting Keunstkrite heeft
de afgelopen vijf maanden voor
een groot deel in coronacoma
doorgebracht. In deze tijd verviel het aangekondigde activiteitenprogramma waaronder de
Kunstweek van 23 tot en met
30 mei. De draad wordt nu weer
voorzichtig opgepakt. Het Rondje
Kunst, ons jaarlijkse moment
waarop lokale kunstenaars in
Achtkarspelen zich kunnen laten
zien, geven wij een nieuwe kans
op 12 en 13 september. Uiteraard met een bewust oog voor
de omstandigheden hopen wij
kunstenaars, haar liefhebbers en
onszelf na deze ongewone tijd
een plezier te doen. Alle door de
overheid gestelde coronamaat-

Het winterprogramma 2020-2021 is
rond. Het bestuur van Maskelyn is,
met de nodige corana-slagen om de
arm, bezig om haar complete programma door te laten gaan. Belangrijkste ‘struikelpunt’ is hierbij
steeds de locatie. Deze moet conform de coranaregels worden ingericht én dat moet uiteraard wel mogelijk zijn. Veiligheid en gezondheid gaat boven alles.

Gasten in het atelier van kunstenares Suzan Bosch in het West van Buitenpost
tijdens het Rondje Kunst Achtkarspelen 2019.
regelen zullen worden nageleefd.
Tijdens het weekend Rondje
Kunst worden op elf locaties
ateliers door de hele gemeente
geopend waar rond de dertig
kunstenaars hun werk zullen tonen. In de omgeving van Buitenpost doen Folly Spoelstra aan de
Trekweg en Suzan Bosch in het
West mee. Het werk van Buitenposter kunstenaar Gerke Procee
zal op de locatie Feanterij 1B in
Harkema te zien zijn. Bezoekers
kunnen in een ontspannen sfeer
met kunstwerken en hun makers kennismaken. Het is vaak
ook een moment om werk aan
te schaffen. Een laagdrempelige
ontmoeting met kunst van niveau in de eigen omgeving!

Ondertussen is ons jaarlijkse
Keunstkrite-magazine verschenen met daarin een routekaart
voor Rondje Kunst, portretten van
kunstenaars en veel achtergrondinformatie. Het blad is
op veel openbare plekken in de
gemeente gratis op te halen. In
Buitenpost zijn dit onder meer
het gemeentehuis, It Koartling,
de Bibliotheek, de Kruidhof, de
stationsrestauratie en The Read
shop. Dus, graag tot ziens op een
van onze expositieplekken!
Na deze grote activiteit zoeken
wij in de herfstmaanden als
Keunstkrite ook naar een geleidelijke herstart van onze andere
reguliere activiteiten. Afhankelijk
van de mogelijkheden hoort u
weer van ons!

Vrijwilligers gezocht voor contact met
dorpsgenoten en kleine klussen
We bevinden ons allemaal nog
steeds in een bijzondere periode.
Vooral de kwetsbare groep inwoners (met name ouderen) ervaart
de gevolgen van de maatregelen
die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. De
zorgvraag wordt vaak wel opgepakt door de thuiszorg. Maar wat
gebeurt er met de praktische en
emotionele zaken? Is er bijvoorbeeld behoefte aan hulp bij het
doen van boodschappen of het
uitlaten van de hond? Of bestaat
er behoefte aan een praatje?
Om dit in beeld te krijgen, heeft
KEaRN (naast de Duimpjesactie
in de dorpen) in samenwerking
met de medewerkers van De
Friese Wouden een vragenlijst
verspreid onder de ouderen die
zij vanuit de thuiszorg bezoekt.
De ingevulde vragenlijsten lieten
zien dat er met name behoefte

is aan contact. Dit kan zowel telefonisch als ook fysiek contact
zijn. Even een praatje of een kop
koffie drinken, je verhaal kwijt
kunnen en een luisterend oor
vinden. Ook is er een behoefte
aan hulp bij het doen van boodschappen, het uitlaten van huisdieren en klein tuinonderhoud.
Om in deze behoeften te kunnen
voorzien, is KEaRN op zoek naar
vrijwilligers die dit willen oppakken. Natuurlijk bij alles rekening
houdend met de maatregelen
zoals die op dit moment nog gelden.
Dus heeft u een paar uur per
week over en lijkt het u leuk om
in contact te komen met (een)
oudere(n) door even langs te
gaan of even te bellen? Of vindt
u het een kleine moeite om bij
het doen van uw boodschappen

ook die van een dorpsbewoner
te doen? Laat het weten! De medewerkers van KEaRN brengen u
dan met elkaar in contact.

Donderdag 10 december:
Gezamenlijke kerstviering in de
Doopsgezinde kerk, Julianalaan,
samen met de doopsgezinde
zusterkring. Aanvang: 14.30 uur,
kosten: € 5,-.
Donderdag 7 januari 2021:
Nieuwjaarsbijeenkomst om
10.00 uur.
Donderdag 14 januari:
Mevrouw Glas vertelt over de
wereld achter 112 en de traumahelikopter.
Donderdag 11 februari:
Jaarfeest met de Kleastersjongers.
Donderdag 11 maart:
Mevrouw Hilly Harms vertelt

Te Plak: 22 november in de Kruiskerk aan de Voorstraat.
Voor de rest van het programma kunnen er nog geen kaarten worden
gekocht en gereserveerd. Zodra dit mogelijk is zal Maskelyn dit kenbaar middels de sociale media, de BiBupost, de diverse streekkranten, posters en haar website www.maskelynbuitenpost.nl
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 20 december 2020: FryslânBrass en Lijn 12 – Lichtvoetig muziekrogramma als opmaat richting de Kerst van 2020.
Zondagmiddag 17 januari 2021: Jack Bottleneck (foto) – Zingend vanuit zijn tenen brengt deze zanger met zijn rauwe markante stem een
veelzijdig repertoire.
Zondagmiddag 7 februari 2021: Echt Wier– Friestalige toneelvoorstelling van J&Mteaterwurk. Acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma.
Zondagmiddag 21 maart 2021: Frisicana 3 – Friestalig liedjesprogramma met Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra.

Fryske Krite 2020-2021

U kunt bellen met KEaRN Welzijn via 0511-465 200. Maandag
tot en met vrijdag tussen 9.30 12.00 uur staan er medewerkers
voor u klaar. Mailen kan altijd
naar theo.vanderveen@kearn.nl
Samen staan we sterk! Namens
de ouderen van Achtkarspelen:
bedankt!

Programma Kristelyke plattelânsfroulju 2020/2021
Donderdag 10 september:
Start van ons seizoen met mw.
Luth uit Norg met een lezing Hoe
mooi is Drenthe. Mw. Luth is een
bekende, ze is al heel wat keren
geweest met reisverslagen.
Donderdag 8 oktober:
Anke en Akke vertellen wat ze
zoal doen bij de dagopvang in
Herbranda.
Donderdag 12 november:
De heer Jan van der Meer uit
Oosternijkerk vertelt over Als de
dood je werk is.
Eind november:
Bezoek aan een tuincentrum in
kerstsfeer, als dit vanwege corona mogelijk is.

Op dit moment biedt het winterprogramma één zekerheid: zondagmiddag 22 november Te Plak, het muziekprogramma van Gurbe
Douwstra, bijgestaan door Wander van Duin, Johanna Hamstra en
Jan de Vries. Deze voorstelling, reeds uitverkocht, vindt plaats in de
Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost. Gekochte kaarten kunnen
eventueel worden teruggebracht naar het voorverkoopadres ‘Liquorice’. Heeft u telefonisch besteld, 0511 541444, dan kan er op dit telefoonnummer worden geannuleerd.

onder andere over de armoede
in de spitketen.
Donderdag 8 april:
Slotbijeeenkomst met dominee
Mark Boersma over zijn werk als
legerpredikant.
Al onze middagen beginnen om
14.30 uur in de Schakel.
Mei: reisje.
In de winter zijn er Akademylezingen van de Fryske Akademy.
Voor inlichtingen kunt u bellen
naar Joke Bergsma of Hinke van
der West, 0511-542318.

Heit
Wel of geen toneel van De Krite ..... Het bestuur is
druk aan het puzzelen met de mogelijkheden van
een voorstelling volgens het coronaprotocol. Opnieuw Heit was al eerder genoemd in uw dorpskrant, dit in het najaar van 2020.
Ut
Voor februari/maart 2021 staat een reprise van deTryater-klassieker Ut
op de agenda. Deze voorstelling, januari 1991, kende een fantastische
bezetting in Gryt Pel, Lourens de Zee, Jehannes de Hoop en Hans
Zijlstra. Precies 30 jaar na dato is het de eer aan Renate Rutter, Dictus
Benedictus, Remco de Poel en Iebe Bouma. Bijzonder is het natuurlijk
dat het andermaal Lodewyk Riedhorst is die de regie op zich neemt.

-- we beginnen weer --

Zaterdag 5 september van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b
Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed
e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden! Wij proberen
dan (samen met u) te repareren. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP

Bewaar altijd de aankoopbon en het garantiebewijs van nieuw
aangeschafte apparatuur. U hebt minimaal 2 jaar garantie en soms
geldt daarnaast ook ‘een minimaal redelijk te verwachten levensduur’.

De Binnenste Buiten Post

A l g e l eze n?
> De Ljeppersklub Buitenpost
heeft last van vernielingen en
troep op het sportcomplex De
Swadde. Zeker vijf ljeppers
hebben onlangs verwondingen
opgelopen door glasscherven.
De politie controleert met regelmaat. Inmiddels is er ook een
beveiligingscamera op het terrein geplaatst.
> De sluiting per 30 augustus
van Het Tuincafé van De Kruidhof
baart de ChristenUnie in Achtkarspelen zorgen. De fractie denkt
dat dit gevolgen kan hebben
voor het voortbestaan van de
botanische tuin De Kruidhof. De
uitbater van het tuincafé stopt,
omdat het door de aanhoudende
coronamaatregelen niet meer uit
kan.
> Vijf jonge kippen zijn op een
nacht medio juni gedood in een
ren bij een woning in Buitenpost.
De bewoonster dacht eerst aan
een roofdier maar er bleek helemaal geen toegang te zijn tot de
ren. Er waren geen gaten in de
ren of in de grond gemaakt.
> Op 23 augustus zijn drie minderjarigen het dierenverblijf van
het Nordwin College binnengedrongen. De daders zijn via een
luik binnengekomen. Ze mishandelden vervolgens geiten, konijnen, cavia’s, kippen en duiven.
Twee dieren gingen direct dood,
vijf zijn later door een veearts afgemaakt.

Redacteur gezocht!
Deze krant wordt al jaren met veel plezier gemaakt door een gevarieerde groep redactieleden, waarvan er onlangs een is vertrokken.
De redactie is daarom op zoek naar een nieuw redactielid dat wil helpen mee te denken over de inhoud van de krant, de binnenkomende
bijdragen te redigeren en zelf artikelen te schrijven. Een goede beheersing van het Nederlands is gewenst. We maken geen literatuur,
maar schrijven naar beste kunnen stukjes in gewoon Nederlands.
Maar het werken in de redactie houdt meer in dan alleen ‘het stukjes maken’. Zo zoeken we ook mensen die andere belangrijke taken
willen doen. Want een niet minder belangrijk onderdeel van het werk
is het meedenken over onderwerpen voor artikelen, het melden van
nieuwtjes en contacten opdoen en onderhouden.
Daarnaast zijn we volop bezig met de ontwikkeling van de krant en is
er alle ruimte om creatief mee te denken hoe we de krant mooier en
beter kunnen maken. We vergaderen twee keer per maand op maandagavond over de nieuwe krant.
Lijkt het je leuk om de redactie van de Binnenste Buitenpost te
versterken?
Mail ons: bibupost@gmail.com
De redactie

?
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is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.
Oplage:
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
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Advertentie-acquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
administratie: Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Read Shop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden.
Foto’s los aanleveren. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 21 september 2020
De volgende editie verschijnt in de
week van 28 september 2020.

Kopijbus spic en span
Groot was de verrassing toen de
kopijbus enkele weken geleden
door een van onze redactieleden
werd geleegd. Het idee om de
bus eens goed schoon te maken
was er wel, maar het kwam er
steeds niet van. De onbekende
die dit wel deed, op eigen initiatief, willen we hierbij hartelijk bedanken. Het puntje op de i moet
nog worden gezet, maar hopelijk
weerhoudt dat u niet om uw post
aan ons in de bus te doen.
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Va n d e b e s t u u r s t a f e l
Augustus 2020
Met het schrijven van dit artikel
vanaf de bestuurstafel ontsnapt
ons een zucht van verlichting na
zoveel bloedhete dagen en de
beloofde, heel erg welkome regenbuien.
Na de coronazomer beginnen we langzaam weer de draad op te pakken, zij het in coronastijl. Als opvolgers van Marianne Rigter als voorzitter, nemen Loes van Denderen en Tilly Kuipers het voorzitterschap
gezamenlijk over om elkaar te ondersteunen bij deze belangrijke klus.
Van Marianne hebben we vrijdag 3 juli als bestuur waardig afscheid
genomen in Het Tuincafé van het Kruidhof. Met een heerlijke lunch
en omlijst met bloemen voor het vele werk dat Marianne gedurende
negen jaar heeft verzet zijn we de zomer in gegaan.
De zomerperiode heeft voor heel veel bewoners teleurstellingen
maar ook verdriet gebracht door het coronavirus. Voor het Plaatselijk
Belang, met al haar georganiseerde feestelijkheden voor het 100-jarig
jubileum, was het een verwarrende tijd en viel alles in het ‘water’. Ook
voor verenigingen en de muziekwereld was het een zware tijd en het
is nog lang niet gedaan met dit verraderlijke en gevaarlijke virus als
we de berichten van vandaag mogen geloven.
Toch hebben we gemeend wat lichtpuntjes aan te brengen door
bloembakken op te hangen in de Kerkstraat en de Voorstraat aan de
bestaande haken die oorspronkelijk voor feestverlichting bedoeld waren. Doordat ze te hoog hangen was regelmatig water geven lastig,
maar toch hebben de meeste bakken het een week lang volgehouden
ondanks de onvoorziene overmatige hitte. Omrôp Fryslân kwam ook
nog met een idee om een korte impressie te maken van Buitenpost
op 5 augustus en op die dag hingen de bloembakken er fris bij. Na het
verwijderen van de bloembakken wist Theo Bakker de overgebleven
bloeiende ‘volhouders’ nog een tweede leven te geven door ze over
te zetten in de grote bloembakken bij de welkomstborden, waar ze na
de regenbuien het zeker naar hun zin hebben.
Ook de SWA (Stichting Wonen Achtkarspelen) deed een duit in het
zakje en verraste huurders die al heel lang in dezelfde woning wonen
met bloemen, heel feestelijk werden deze bezorgd in een vrolijke landauer.
Leuk om ook hier te vermelden dat velen enthousiast waren over het
boek Buitenpost, een goede gelegenheid en dat de exemplaren die
te koop waren bij The Read Shop weggevlogen zijn. Fijn dat zovelen
hebben genoten van Buitenpost vroeger en nu. Het bestuur is ook
heel blij dat ze bijna 100 nieuwe leden heeft mogen noteren na de
uitgifte van de boeken in de Kerkstraat!
Op 1 september staat de eerste bestuursvergadering van PBB weer
gepland. De nodige aandachtspunten van wat er zoal in het dorp
voorbij komt gaan we bespreken en natuurlijk zullen wij de ‘Woonvisie’ in het vizier houden.
Rest ons de nieuwe beheerder van onze vergaderlocatie It Koartling,
Janno van Petichem, alle succes toe te wensen.
Blijf alert en voorzichtig in deze coronatijd.
Een vriendelijke groet namens het bestuur van PBB,
Loes van Denderen en Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

PBB-bestuurslunch en afscheid
in Het Tuincafé
Gratis adverteren in coronatijd
De Binnenste Buitenpost bestaat nu al meer dan twintig jaar. Naast
de vrijwilligers die de krant maken, zijn het de adverteerders die
ons blad financieel mogelijk maken. En dat willen we graag zo
houden. Door de huidige crisis heeft een aantal van onze adverteerders het nu moeilijk. Die willen we graag tegemoet komen.
We plaatsen al advertenties met ‘Koop Lokaal’ en bieden redactionele ruimte aan Buitenposter bedrijven. Maar we willen meer
doen: Wij bieden de bedrijven die het financieel moeilijk hebben
aan om tot 2021 gratis te adverteren.

Als bestuursvergoeding trakteert het Plaatselijk Belang-bestuur zichzelf eenmaal per jaar op een klein etentje. Met het oog op de zomerstop besloot ze om dit ontspannen moment op 3 juli in Het Tuincafé te
verzilveren. Toch was het niet alleen lekker en luchtig, het was tegelijk
het afscheid van Marianne Rigter als voorzitter. Na een bestuursperiode van negen jaar werd daarmee een punt achter haar vrijwilligerswerk voor PBB gezet. De resterende vijf bestuursleden hopen in
september op versterking van de gelederen.

Deelnemen?
Voor wie gaat dit gelden? Voor iedereen die zich aanmeldt. En dus
ook voor nieuwe adverteerders, die nu wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Er zullen bedrijven zijn die dit zeker nodig hebben. Bij anderen gaat het wat minder, maar die redden zich wel.
En weer anderen hebben helemaal geen last van de huidige crisis.
Natuurlijk stellen we verder geen vragen of willen we meer weten
over uw situatie. Net zoals landelijk is gebeurd, gaat dit op vertrouwen en gaat het uit van solidariteit. En aangezien iedereen wil
dat zowel ons blad als de bedrijven blijven bestaan, gaat dit zeker
lukken.
Als u van deze regeling gebruik wilt maken meldt u zich dan bij:
Ursula Groenhart
tel: 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl

Op de foto van links af: nieuwe voorzitter Loes van Denderen, penningmeester
André van der Laaken, secretaris Johan Kootstra, Theo Bakker, Tilly Kuipers
en scheidend voorzitter Marianne Rigter. (foto met dank aan het bedienend
personeel van Het Tuincafé)

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Nu 20% korting op al onze Olympic
dames- en herenhorloges.
Tevens verzorgen wij vervanging van uw
horlogebatterij en klokreparaties.

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

Sekuer Notarissen, zeker weten!

De Binnenste Buiten Post

Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam
Zullen we het eens ergens anders over hebben dan over corona?
Over de krant die voor u ligt bijvoorbeeld? Evenals de initiatiefnemer Plaatselijk Belang Buitenpost is onze dorpskrant er door en
voor iedereen. Al 21 jaar lang. “Dat bestaat nog geen jaar”, was een
reactie uit de begintijd. Ondertussen is de krant niet meer uit het
dorp weg te denken. Mede dankzij de vrijwilligers die maandelijks
hun bijdrage afleveren, is het een graag geziene gast op de mat en
in de brievenbus.
Het bestuur van de Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) is zeer ingenomen met de verschijning van de eerste editie
van een eigen dorpskrant. PBB schrijft in haar annalen het heuglijk
feit, dat in de maand november 1999 Buitenpost een echte dorpskrant heeft. (P. E. J. van der Kooy, voorzitter PBB)
Van advertentieblad...
Aan de wieg van de dorpskrant
stonden studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. “Ze deden onderzoek naar
de leefbaarheid in dorpen. Een
van de uitkomsten was het belang van een dorpskrant voor
de dorpsgemeenschap”, herinnert Johan Kootstra zich nog.
Ook PBB was van mening dat
een dorpskrant de samenhang
tussen de bewoners van Buitenpost kan vergroten. Bestuurslid
Petra Plantenga werd gevraagd
om eens naar de mogelijkheden
te kijken. “Er was al een krantje
met advertenties dat door slager
Lautenbach werd uitgegeven. Ik
ben naar hem toegestapt met
de vraag of wij de open ruimte
mochten gebruiken voor redactionele artikelen. Hij had daar
wel oren naar, want dan zou het
krantje misschien wel beter gelezen worden.” En zo kregen alle
huishoudens vanaf januari 1999
in het advertentieblad Buiten-

post ‘Actueel’ in het nieuws ook
het dorpsnieuws onder ogen. Er
werd een prijsvraag uitgeschreven voor een leuke, pakkende
naam. De bedenker van Binnenste Buitenpost won een driedaags arrangement in Limburg.
De plaatsing van een anoniem
ingezonden brief zonder instemming van PBB beëindigde de
samenwerking met de uitgever.
PBB besloot daarna een eigen
krant uit te geven. Bij drukkerij
Banda in Kollum rolde de vernieuwde dorpskrant in november 1999 van de persen.
In april 1999 kwam Johan
Kootstra bij de redactie om niet
meer weg te gaan. We kunnen
hem dus gerust ‘het gezicht van
de krant’ noemen. “Het eerste
begin was natuurlijk moeilijk.
Petra en ik hadden geen ervaring
met de opmaak van een krant.
We schaften een programma
aan om het te leren. Nu hebben
we een professionele opmaakster en dat zie je.” Petra was een

Jan en Mary Hazenberg lezen de BiBu. (eigen foto)
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De Binnenste Buitenpost heeft zichzelf bewezen
Hoe een dorpskrant mensen verbindt
jaar of vier bij de krant. Ze was
behalve secretaresse het manusje-van-alles. Petra regelt het
wel! “En iedereen van de redactie schreef. De vaste rubrieken
gaven houvast.” Er werden ook
mensen uit het dorp gevraagd
om een rubriek te vullen. Zo
schreef Jannie Jensma-Dijkstra
van 2000 tot 2007 de interviews
voor de rubriek Buitenposters.
Het fotoarchief van Anne van
Lune werd vaak gebruikt en in
ruil voor vergaderruimte kreeg It
Koartling tot op de dag van vandaag ruimte ter beschikking.
...tot dorpsblad
“Hoe begin je een krant?”, gaat
Johan terug in de tijd. “Je wilt
dingen die gebeuren voor het
voetlicht krijgen, initiatieven
steunen en soms wat prikkelen.
Het was ook wel een uitdaging.
Ik ben opgegroeid met het idee
dat Buitenpost een saai dorp met
saaie mensen is. Toen we hiermee begonnen, werd er gezegd:
‘Binnen een jaar zijn jullie hier
weer weg’. Maar in de 21 jaar dat
ik met de krant bezig ben, hebben we nooit zonder mensen,

de BINNENSTE BUITENPOST’,
maar daar zijn er weinig van verspreid.” Op de brievenbus van
André en Joyce van der Laaken
is wel zo’n sticker te vinden. “Al
jaren hebben wij een zogenaamde NEE-NEE-sticker op onze brievenbus. De eerste NEE betekent
dat we geen reclamefolders wensen te ontvangen. Wij vinden al
die folders een onnodige belasting van het milieu. Bovendien
hoeven we niet zo nodig aangespoord te worden om nog meer
te consumeren. Iets lastiger was
de beslissing voor de tweede
NEE: geen huis-aan-huisbladen
ontvangen. Want dan zouden
we ook De Binnenste Buitenpost
niet meer krijgen. En die willen
we niet missen! Maar we vinden
toch dat de huis-aan-huisbladen
veredelde reclamefolders zijn,
met nauwelijks leesbare kopij.
Heel anders dus dan De Binnenste Buitenpost. Dan maar ophalen bij The Read Shop of de bieb.
Maar inmiddels is dit opgelost
door de aparte sticker die nu
verkrijgbaar is. Doordat De Binnenste Buitenpost eigen bezorgers heeft werkt dit uitstekend!

De Binnenste Buiten post
ideeën en aanknopingspunten
gezeten. Je moet het ook kunnen
zien. Buitenpost is wat je er zelf
van maakt. Het is een dorp van
forensen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn
voor het dorp.” “Als je alleen al
ziet dat er elke maand een Buitenposter in de krant staat die
iets te vertellen heeft”, vult Petra
aan. Want elk mens heeft een
verhaal over zijn eigen leven.
Zo leidde een interview met de
familie Grijpstra in januari 2011
tot de plaatsing van een gedenktegel in de Herbrandastraat om
de moord op hun zoon Harry in
1980 te herdenken. Hoewel ze
in eerste instantie tegen het interview opzagen, zijn ze blij dat
er aandacht aan besteed is en
ze eindelijk hun verhaal kwijt
konden. Op de website van De
Binnenste Buitenpost is het interview terug te vinden.
NEE of JA
De oplage van de krant groeide
geleidelijk: van 2500 in 1999 naar
2750 op dit moment. De eerste
kranten telden 8 pagina’s, tegenwoordig wel 24. “De oplage is
niet spectaculair gestegen”, zegt
Johan. “Dat komt deels door de
NEE-NEE-stickers. We hebben
wel een sticker uitgebracht met:
‘JA Wij willen op dit adres wel

Ideaal: alleen in je bus wat je zelf
wilt.”
Digitaal
Een andere reden waarom De
Binnenste Buitenpost niet verder
groeit, is de vervanging van de
papieren krant door moderne
media. “We zijn op het internet te vinden met de website
www.binnenstebuitenpost.nl.
Daar vindt u naast de digitale versie van de krant ook ons
archief en een artikeloverzicht
van de rubrieken als Buitenposters, Inspiratie, Sportkoppen en
Vrijwilligers”, legt Johan uit.
“En daarnaast hebben wij een
eigen Facebook-pagina. Het is
natuurlijk ook zo dat mensen
tegenwoordig niet meer dan
tien regels versturen met apps,
en dat de papieren krant een
langere aandachtsboog vergt.”
“Zo’n interview van jou swipe
je maar niet zomaar even weg”,
vindt Petra. De insteek van de
krant is dat er voor elk wat wils
te vinden is. “We hebben al heel
wat rubrieken gehad. We zoeken
nog iemand die de rubriek Sportkoppen wil verzorgen. Maar het
is moeilijk om nieuwe, het liefst
jonge, medewerkers te vinden
en vast te houden. Heel enkel
ontvangt de krant nog een ingezonden brief. “Binnen het kader

Ook een BiBu-brievenbussticker?
Mail naar: bibupost@gmail.com
(foto: Nelleke Kemps)
van zowel PBB als De Binnenste
Buitenpost past geen politiek en
geloof. De scheidslijn is soms
moeilijk te trekken, maar we willen geen promotieverhalen. We
nemen ook geen sportuitslagen
op.”
Ex-Buitenposters
“Ik krijg veel complimenten voor
het blad”, zegt Johan. “Dat het er
zo goed uit ziet. Dat het zo divers
is en er zoveel informatie in staat.
We houden ons alleen bezig met
Buitenpost. Als je de omgeving
erbij betrekt, wordt het karakter
van dorpskrant steeds grijzer.
Eén keer per maand een uitgave
is ook precies genoeg. Of hij kan
blijven bestaan? Ik weet het niet.
Er zijn wel bepaalde omstandigheden nodig om zo door te kunnen gaan. Zijn die er niet meer,
dan houdt het gewoon op. Maar
in die 21 jaar heeft De Binnenste
Buitenpost zichzelf wel bewezen.
Het idee was goed.” “Absoluut”,
beaamt Petra.
Dat De Binnenste Buitenpost
gemist wordt, is te zien aan de
exemplaren die maandelijks
naar Bûtenposters om utens
worden verstuurd. Van De Westereen tot Heerhugowaard aan
toe. Ook Jan en Mary Hazenberg
zijn Buitenpost na 19 jaar nog
niet vergeten. Vanuit Haulerwijk
bezoeken de voormalige huisarts en zijn vrouw regelmatig
ons dorp. “Daarom voelen we
ons nog steeds betrokken bij het
wel en wee van Buitenpost. De
beste manier om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen is
ons inziens het lezen van De Binnenste Buitenpost. Naast het erg
belangrijke Plaatselijke Belang
gedeelte, genieten we ook van
de interviews met bepaalde personen. Tot nu toe ging dit meestal over voor ons bekende personen, doch dat verandert nu toch
na al die jaren. Na lezing gaat
de krant steevast naar dochter
Andrea met haar echtgenoot
Peter die als ex-Buitenposters
ook nog op de hoogte willen
blijven. Al met al vinden we het
nog steeds plezierig dat de uitgaven ons worden toegestuurd, en
denken er nog niet over om dat
stop te zetten. Ga zo door!”

Kerstmarkt geannuleerd
De kerstmarkt in Buitenpost, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, is geannuleerd.
Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus terug
te dringen zijn alle vergunningplichtige evenementen tot ten
minste 1 september verboden.
De Stichting vindt het organisatorisch niet haalbaar om het evenement binnen drie maanden te
organiseren wanneer er in het
meest gunstige geval weer evenementen zijn toegestaan vanaf
1 september 2020.

Daarnaast hebben lokale ondernemers, waarvan inmiddels velen als sponsor aan de jaarlijkse
kerstmarkt verbonden zijn, naar
verluid moeite om het hoofd
boven water te houden tijdens
de coronacrisis. Het bestuur van
de stichting vindt het in deze tijd
dan ook moreel ongepast om bij
hen aan te kloppen voor een financiële bijdrage in de vorm van
sponsoring.
Kerstmarkt 2019
(foto: Hielke Boorsma)

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.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

Uw veelzijdige
horecapartner voor feesten en partijen.
Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost
telefoon: (0511) 54 15 80 ~ www.point-horeca.nl

De Binnenste Buiten Post

Vrijwilligers door Bote de Haan

Tom van Waarden en de Freedsploech
V.V. Buitenpost

Het is tekenend voor Tom van Waarden dat wanneer uw Binnenste
Buitenpost-correspondent bij hem aanbelt, hij de deur opent met
de mededeling dat hij pas terug is van het voetbalveld. Daar moest
nog een klus worden geklaard. Een grote parasol moest in elkaar
worden geklapt; de gebruikte stoelen en tafels moesten klaar worden gezet om door Van Kammen uit Oosternijkerk te worden opgehaald. Het interview kwam wat ongelegen (ik had me vergist in
de datum) maar kon wel doorgaan. Een paar jaar geleden was hij
ook al eens gevraagd, maar toen had hij bescheiden geantwoord
dat hij al zijn vrijwilligerswerk met plezier deed, maar dat hij niet
zo nodig in het zonnetje hoefde te worden gezet. Ditmaal had zijn
echtgenote hem overtuigd met de opmerking, “ jij doet zoveel voor
de club, jij staat bij wijze van spreken dag en nacht voor hen klaar,
zo’n interview is toch mooi voor al die vrijwilligers en jij bent er één
van.” De Binnenste Buitenpost is blij met de hulp van zijn vrouw,
want Tom doet en deed erg veel vrijwilligerswerk en daar moet
een dorp als Buitenpost het toch van hebben. Het verenigingsleven
drijft op dit soort mensen.
Zelf begon Tom op 8-jarige leeftijd te voetballen bij de welpjes,
zo heette dat toen. Buitenpost
voetbalde nog op het veld aan
de Parklaan, waar nu de kaatsvereniging haar wedstrijden
houdt. Tom speelde in alle elftallen tot en met het eerste. Hij
vertelt: “Vergeleken met nu ging
het er toen nogal amateuristisch
aan toe. Ik reed in die tijd ook
wel eens op een bus van Veenstra Reizen en Veenstra vond het
prima dat ik dan de bus bestuurde met spelers en supporters
naar een uitwedstrijd. Iedereen
betaalde een gulden per kilometer en zo sprokkelden we de
kosten voor de bus bij elkaar.
Dan moest ik ook nog voetballen, maar je bent jong en kunt
heel wat aan. Gelukkig zijn er
onderweg geen ongelukken gebeurd. Nu is het ondenkbaar, er
wordt een bus ingehuurd met
chauffeur. De club speelt nu veel
hoger dan toen, het eerste team
speelt het komend seizoen opnieuw in de zaterdaghoofdklasse. Er is ook nog een zondagelftal, die voetballen puur voor hun
plezier.” Nadat Tom met het actieve voetbal was gestopt werd hij
vrijwilliger. “Ja, wat heb ik niet
gedaan, zelfs een tijdlang in het
bestuur gezeten. Toen was ik ver-

antwoordelijk voor onder andere
kantinezaken. Vele jaren draaide
ik zelf ook mee in de kantinedienst. Als gewone vrijwilliger
doe ik van alles, toen onze zoon
in het eerste zondagelftal speelde was ik de leider van dat team.
Iedere vrijdag werk ik samen met
een groep mannen, ook vrijwilligers, bijna allemaal 70-plussers
en allemaal harde werkers. Ze
noemen ons de Freedsploech,
voor de niet-Friezen onder ons,
dat betekent de vrijdagploeg. We
onderhouden de velden inclusief
het kunstgrasveld, de tribune en
ook het clubgebouw van binnen
en van buiten.
De groep mannen waar ik mee

nen goed schilderen, weer een
ander weet veel van grassoorten
op de velden, ik doe de timmerklussen, wij vullen elkaar aan en
zo zijn we steeds bezig voor de
club om het netjes te houden. In
de loop der jaren zijn wij vrienden geworden durf ik wel te
stellen en we delen lief en leed
met elkaar. Ook wil ik de naam
noemen van Hylke Bakker uit
Harkema. Jaren geleden kreeg
de club hem toegewezen voor
een melkertbaan. Nu, jaren later,
is hij nog steeds actief voor v.v.
Buitenpost. Voorheen krijtte ik de
lijnen op de velden, maar Hylke
nam dat over, ook houdt hij de
kleedboxen schoon. De melkertbanen zijn allang opgeheven,
maar Hylke komt nog steeds, hij
is supporter van Buitenpost geworden. Ik noem dus de namen
van een aantal mannen met wie
ik samenwerk, maar de voetbalvereniging heeft meer dan tweehonderd actieve vrijwilligers, te
veel om ze allemaal bij naam te
noemen.”
Jarenlang kwamen er ook beroemde clubs in de zomermaanden spelen in Buitenpost, Barcelona met Johan Cruijff kwam
langs, ook Nederlandse topploegen als Ajax, Heerenveen,
FC Groningen en AZ speelden
tegen Buitenpost. “Vroeger regelden een paar man van de club

“Het is tijd voor de jongere generatie
om het over te nemen”
samenwerk zijn: Foppe van der
Ploeg, hij is de jongste en de enige die nog geen 70-plusser is.
Verder Dirk van der Lei, Jan Mulder, Jurjen Steringa, Pieter Pilat,
Aldert Hamstra, Jan Oppedijk,
Andries Hofstra, Gerrit Koster en
ikzelf. Ieder heeft zijn taak, de een
weet alles van elektriciteit, een
ander maakt schoon, twee kun-

het verkeer, maar dat mag niet
meer van de gemeente en gezien de enorme toeloop wanneer
een topclub langs komt, is dat te
begrijpen. Er worden sindsdien
professionele verkeersregelaars
ingeschakeld.”
Na de lagere school ging Tom
naar de lts in Surhuisterveen,
daar leerde hij timmeren. Als
jonge man werkte hij een poos
bij aannemersbedrijf Jurjen Bulthuis en bij timmerfabriek Van de
Witte; later werd hij werknemer
in de drankenhandel van zijn
schoonvader, was een tijd chauffeur bij Niek Dijkstra Transport,
ging opnieuw de drankenhandel
in bij Piersma om tenslotte twintig jaar bij Ford Garage De Vries
te werken. Nu hij gepensioneerd
is kan hij terugzien op een gevarieerd arbeidsverleden.

(Gouden) Bergen aan Zee

Tom van Waarden op een moment
dat hij niet actief is als vrijwilliger;
relaxend in de tuin. (eigen foto)
paar vrienden van de Freedsploech. Ook toneelvereniging de
Fryske Krite had jarenlang een
goede decorbouwer aan hem.
Met het decor bouwen is hij inmiddels gestopt. Ook de organisatoren van de Kerstmarkt deden
niet tevergeefs een beroep op
Tom, samen met vrienden van
de Freedsploech werden kraampjes opgezet en na afloop weer
afgebroken. Gezien zijn leeftijd
(74) is hij er nu mee gestopt. “Het
is tijd voor de jongere generatie
om dat over te nemen.”
Wanneer ik op het punt sta afscheid te nemen, komt het
concours hippique ter sprake.
“Vroeger toen ik nog jong was,
woonde Wietse Hoeksma tegenover ons. Hij zat in de Raad van
13 en vroeg mij of ik kon regelen
dat jongens naast de hindernissen gingen staan. Ze moesten
stokstijf blijven staan, om de
paarden niet te laten schrikken.
Wanneer een paard er een balk
af sprong moesten zij deze weer
terugleggen. Ik vroeg jongens
van de voetbalclub en zo werd
dat geregeld.”
Het vrijwilligerswerk zat er al
jong in bij Tom en wij van de
Binnenste Buitenpost hopen dat
hij het nog jaren vol mag houden, samen met de mannen van
de Freedsploech.

Het timmeren zit hem in het
bloed. Zo was hij een paar jaar
actief voor het IJstijdenmuseum,
waar hij allerlei klussen voor
deed, ook weer samen met een

Trimgroep MAAS nodigt je uit!

Fundamenten voor De Kûpe

in de laatste maanden, dan maken we een heerlijke wandeling.
Ik zou zeggen kom eens langs
voor een proefles bij deze gezellige Trimgroep.
Hiske Kuipers

Brimzenpraat
Wim Ausma

De Freedsploech. Alle rijen van links naar rechts. Voor: Aldert Hamstra, Jurjen
Steringa, Tom van Waarden, Hylke Bakker, Jan Mulder. Achter: Pieter Pilat, Dirk
van der Lei, Andries Hofstra, Jan Oppedijk. Op de foto ontbreken: Foppe van der
Ploeg en Gerrit Koster. (foto: Bote de Haan)

We starten in september 2020
weer met een nieuwe trimgroep
en nieuwe leden zijn welkom!
Een uurtje bewegen bestaat uit
een mix van lichte spierversterkende oefeningen met behulp
van materialen zoals elastieken,
kleine gewichtjes, ballen, enzovoorts. Of een sport & spel circuit met aansluitend een rondje
volleybal.
En mocht het weer het toelaten
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De voorbereidende grondwerkzaamheden zijn voor een groot
deel klaar. Nu kan worden begonnen met het leggen van de
eerste fundamenten voor het
nieuwe zwembad De Kûpe aan
de Kuipersweg.
(foto’s: Hielke Boorsma)

De hoge temperaturen in de afgelopen maand en de broeierige warmte die dat met zich meebracht, kon
de hersenen op zodanige manier
verweken dat er een transpiratiegedachte naar boven borrelde om
een dag je naar het strand te gaan.
Kennissen in Bergen aan Zee nodigden ons uit. Ze appten ons een
warm welkom toe. ’s Morgens om
vijf uur startten we de koele motor
van de auto en met de eerste oplichtende zonnestralen togen we
richting Leeuwarden om verder
via de Afsluitdijk het laatste traject
naar Bergen aan Zee te rijden. Na
de Afsluitdijk zouden we voor alle
zekerheid de TomTom instellen en
activeren. Letterlijk en figuurlijk
geen vuiltje aan de lucht. De koelbox stond te klotsen op de achterbank. Alleen dat geluid al gaf het
gevoel dat je in de Poolzee zwom. In
het centrum van Twijzel stond een
vrachtauto overdwars midden op
de weg. Passeren was niet mogelijk.
De chauffeur zocht hulp bij garage
Hulshoff. Na een minuut of twintig
verscheen er een trekmachine die
de vrachtwagen zover recht kon
krijgen dat het overige verkeer verder kon. Hoe vroeg het ook nog was,
er had zich reeds een onafzienbare
fi le gevormd. Als al die voertuigen
nu maar niet naar Bergen aan Zee
wilden, zo hoopten wij maar. We
konden ons hart na een halfuur
loslaten en optrekken richting
Noardburgum. De eerste moed
was enigszins gezonken, maar we
hadden iets over. Om nou te zeggen dat de gang er weer inzat, was
iets te optimistisch geredeneerd,
maar met de snelheid waarmee
vroeger een tocht voor Ouden van
Dagen werd gereden, gingen we in
de goede richting en kwamen we
in Leeuwarden bij de Harlingerstraatweg. We zagen zwaailichten
van de ambulance en de brandweer
en er stond een grote kraanwagen.
Dat werd wederom een lesje in het
oefenen van geduld. Gelukkig was
het niet koud. De oorzaak van de
stilstand was voor een deel gissen.
Verkeersongeluk waarschijnlijk. Na
drie kwartier en enige graden warmer behoefden we geen koude herstart te plegen. Hoe dichter we bij
de Afsluitdijk kwamen, hoe meer
we gingen denken aan het boekje
van W.G. van der Hulst: Hoe warm
het was en hoe ver. We tuften zonder
oponthoud over de Afsluitdijk. Bij
Den Oever zouden we de TomTom
in werking stellen om ons langs de
kortste weg naar Bergen aan Zee
te brengen. En wie schetste onze
verbazing, de TomTom vertikte het
om op gang te komen. Oververhit
waarschijnlijk. Dan de handwijzers van de ANWB maar volgen. Bij
Groet, onder Petten, kwamen we
weer tot stilstand. Het verkeer zat
volledig vast. Verkeersregelaars
riepen niet te proberen de kust te
bereiken. Het strand was overal vol
en de toegangen waren afgesloten. Het verzoek om terug te gaan
was in deze situatie een bijzonder
komische oproep. Keren was onmogelijk. Hoewel, op den duur kon
de (terug)draai worden gemaakt.
Met de koelbox op schoot stuurden we onze kennissen een app
met dank voor de voorgespiegelde
gouden bergen (aan zee). Een fata
morgana dus.

STAPELKORTING
Met stip
1 artikel
-50%
2 artikelen -60%
3 artikelen -70%
Vanaf maandag 7 september
Alles met STIP € 10,-

YOGA IN BUITENPOST
HUMANO
Open huis yoga op zaterdag 5 september
Graag aanmelden voor een les:
Critical Alignment Yoga (10.00 en 14.00 uur)
Yin Yoga (11.00 en 15.00 uur)
Maandag 19.00 uur Critical Alignment yoga
Van rugklacht naar rugkracht, yogahoudingen die de
rug flexibel en sterk maken.
Maandag 20.30 uur Yin Yoga
Principes van mindfulness vormen de rode draad, veel
aandacht voor de ademhaling.
14 lessen vanaf 7 september, € 135,Alle yogamaterialen zijn aanwezig. Eigen handdoek
voor op de mat meenemen!
Kleine groep. Veel persoonlijke aandacht.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Is
uw fietsvoor
er klaar
voor?
Geef
hem nu een
Het
adres
al
uw
reparatie
zomerbeurt! Tijdens de zomerbeurt wordt uw

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere zomerbeurt 19,50*
*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 17.00 uur.
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

Woensdag 19.30 uur Yoga proeverij
5 lessen vanaf 9 september voor beginners, € 45,Hatha, yin, ademhalingstechniek.
Veel uitleg en begeleiding.

Opgeven of vragen:
Martin Struik
Waling Dykstrastraat 4
bellen of appen:
06 5040 9987
e-mail: info@humano.nu

De Binnenste Buiten Post

Spor tkoppen door Wim Ausma

Veteranenvoetbal

Volgens de encyclopedie van Winkler Prins zijn veteranen oudgedienden in het Romeinse leger, soldaten die na een volbrachte
diensttijd van ongeveer 20 jaar wel in het leger bleven, maar dan
vrijgesteld waren van de gewone dienst, bijvoorbeeld van het werken aan wallen en het bewaken van objecten. Ze genoten bepaalde voorrechten. Zij kregen, vooral in de keizertijd, gewoonlijk een
pensioen, onder andere soldij in de vorm van zout, welk ingrediënt
in die tijd bijzonder belangrijk was. Soldij betekent zout. Een perceel land behoorde ook tot die voorrechten. Je kunt dit vergelijken
met het hebben van een volkstuin, waarop de veteraan groente en
dergelijke kon verbouwen om zichzelf en zijn gezin/familie te onderhouden.
Dat oudere voetballers veteranen werden genoemd, was zo
gek nog niet. Zij gingen voor nog
meer plezier in een lager elftal
spelen. Dus waren het oudgedienden van de hoger spelende
teams. Dat is ook al jaren het geval in Buitenpost. Na de Tweede
Wereldoorlog vormden er zich
alhier een veteranenteam van zaterdagspelers en eenzelfde team
van zondagvoetballers. In de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw lieten die nogal van
zich spreken, hetgeen zich vooral
openbaarde via wedstrijdverslagen in de Kollumer Courant en
in het Buitenposter sportblad het
Buitenbeentje.
Terugblik
Het zaterdag- en zondagveteranenteam speelden ieder jaar een
wedstrijd tegen elkaar. Dat waren genoeglijke en gezellige partijtjes. In de zaterdagveteranen
speelden Dictus Benedictus als
keeper, Hidde Twerda, Gerben
van der Leij, Wiebe Jansen, Wim
Ausma, Jurjen Visser, Joh. de
Vries, Filippus Beiboer, Jan van
der Veen, Schelto van der Lijn,
Jack van den Berg, Hank van der
Wal, Gerrit Tol en Simon Lautenbach.
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Het veteranenzondagteam had
de volgende spelers binnen
de gelederen: Eppie Kijlstra
(keeper), Joeke Dorhout, Bas
van Helden, Henk Pol, Jan
Hazenberg, Roel Groenbroek,
Willem van der Bijl, Leffert van
der Meer, Tom van Waarden,
Foppe de Vries, Ron Verhoef,
Oane de Jager, Roel Brandenburg, Willem Hofstra, Piet
Ploegsma, Gerrit Plantinga en
Jimmie Douma.
Tijdens één van deze ontmoetingen raakte Joeke Dorhout geblesseerd. De grasmat van sportcomplex De Swadde ving hem
op, maar Joeke bleef met een
pijnlijke trek op zijn gezicht liggen. 21 deskundigen stonden er
met een ernstige blik in hun ogen
naar te kijken. Aanraken mocht
niet van fysiotherapeut Bas van
Helden en dokter Jan Hazenberg.
Die twee echte deskundigen zagen het kennelijk donker in. Het
was even stil en op dat moment
sprak Roel Groenbroek de legendarische woorden: ‘Wat het ook
is, een hersenschudding kan het
nooit zijn…’ Of de algehele hilariteit als medicijn fungeerde,
zal nimmer helemaal duidelijk
worden, maar Joeke stond plotseling weer verticaal. Het mooie

Het veteranenzondagteam rond 1978.
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Grensrechter (naam helaas niet meer bekend, kwam waarschijnlijk
uit Kollum.), Piet Ploegsma, Bas van Helden, Willem van der Bijl, Jimmie Douma,
Oane de Jager en Roel Brandenburg.
Onderste rij: Jan Hazenberg, Foppe de Vries, Joeke Dorhout, Egbert Kijlstra, Jan
de Vries (uit Kollum), Henk Pol en Willem Hofstra.

van deze wedstrijden was dat ze
altijd eindigden in een gelijkspel.
Of dat in de ‘derde helft’ óók het
geval was, is niet meer aan de
geschiedenis te ontfutselen.
Deze veteranenteams speelden
ook mee in toernooien en in een
echte competitie. Van de zondagveteranen is daarover niet zoveel
bekend, van de zaterdagveteranen iets meer.
Competitie
De veteranencompetitie bracht
ons door heel Friesland, want
niet iedere voetbalvereniging
had een veteranenteam. We
reisden met eigen vervoer naar
Dokkum, Drachten, Veenwouden, Nijland, Delfstrahuizen enzovoort.
In Drachten viel ons op dat er
een veteraan ronddartelde van
bijna 60 jaar. Hij liep kwiek en
kon een heel aardig balletje
trappen. Hij wist het wispelturige leder vrij goed te raken. Dat
bracht enige jaloezie binnen
onze gelederen. Niemand kon
hier aan tippen, zeker niet wat
de leeftijd betreft. Zo oud waren
we dus ook weer niet en dat was
de positieve kant van de zaak.
In Delfstrahuizen voetbalde een
oud-Bundesliga-profspeler
op
de vierkante meter. Op dat kleine
oppervlak verrichtte hij technische hoogstandjes waar wij ‘U’
tegen zeiden. Deze bejaarde veteraan legde precies daar de bal
waar hij hem wilde hebben en
waar die ook moest zijn.
Delfstrahuizen kende maar één
veld waarop gevoetbald kon
worden. Dat was ook duidelijk
te zien. Hier en daar waren er
woestijnachtige plekken en in de
hoeken bij de cornervlag stond
het gras daarentegen bijna een
meter hoog. Daar behoefde je de
bal niet zelf te stoppen of ‘dood’
te liggen, zoals dat in voetbaltermen heet, neen, hij plofte
voor je voeten neer, lag meteen
stil en je moest zelf proberen er
weer beweging in te krijgen. Wij
betichtten de voetbalvereniging
Delfstrahuizen van een truc. Van
daar een voorzet geven lukte gewoon niet en bij het nemen van
corners verdween de bal steevast in the middle of nowhere
die daar rijkelijk voorhanden was
en anders trok het Tjeukemeer
het spel wel naar zich toe. Deze
ambiance werkte bijzonder inspirerend en deed het speeltuig
capriolen maken die wij echt
niet konden zien aankomen. Alleen die oud-prof uit de Bundesliga was deze situatie volkomen
meester en voelde zich in die
contreien als een mengeling van

Nieuwe opzet
IJstijdenmuseum
Omdat het IJstijdenmuseum door de corona gesloten blijft dit seizoen, zijn de vrijwilligers druk aan het werk gegaan met een
verbouwing.
Zo wordt er een andere opstelling van de
vitrines gemaakt en een logischer indeling
qua tijdlijn.
Volgend seizoen kunt u dit hopelijk met eigen ogen aanschouwen.

Het veteranenzaterdagteam in het voorjaar van 1978.
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Grensrechter Sije Veenstra, Jan van der Veen, Wiebe Jansen,
Hank van der Wal, Jacques van den Berg, Jurjen Visser en Schelto van der Lijn.
Onderste rij: Wim Ausma, Hidde Twerda, Joh. de Vries, Dictus Benedictus en
Gerben van der Leij.
Op deze foto ontbreken: Filippus Beiboer, Simon Lautenbach en Gerrit Tol.
Abe Lenstra en Johan Cruijff op
topniveau.
In een thuiswedstrijd tegen Heerenveense Boys deed zich de
spelsituatie voor dat de Heerenveense rechtsbuiten op tamelijk
grote afstand ineens en leeg
doel voor zich zag. Linksback
Wiebe Jansen, libero Hidde
Twerda en keeper Dictus Benedictus waren door enkele tegenstanders uit hun tent gelokt.
Genoemde rechtsbuiten schoot
van vrij grote afstand secuur op
dat lege doel en dreigde grandioos te scoren. Echter, hij had buiten de waard gerekend, omdat
ineens rechtsback Wim Ausma
opdook in het onbeschermde
strafschopgebied. Hij was van
plan zijn verdedigende taak op
glorieuze en reddende wijze uit
te voeren. Hij stak zijn linkerbeen
uit, de bal raakte de punt van de
schoen met de bedoeling naast
het doel te laten verdwijnen, echter… deze belandde in de uiterste rechterbenedenhoek. Dictus
en Hidde trokken Wim met enige
moeite uit zijn 100% spagaat en
feliciteerden hem ter plekke met
zijn mooiste doelpunt van het
seizoen.
Ter afsluiting
De collega-veteranen uit Oosterwolde kwamen in de winter van
1978/1979 op voetbalbezoek in
Buitenpost. Toen de scheidsrechter floot voor de aftrap begon het
te sneeuwen dat het een lieve
lust was. Vlokken als pingpongballen daalden neer op de spelers en op de grasmat. Tot overmaat van ramp begon het ook
nog stevig te waaien. Je zag er
letterlijk geen bal meer van. We
besloten unaniem te stoppen en

het wedstrijdformulier in te vullen met als officiële uitslag: 0-0.
Ook dit kon dus tot het veteranenleven behoren. Het was weer
eens wat anders, maar in tegenstelling tot de bedoeling werd er
niet gevoetbald.
Begin jaren tachtig stonden we
tot aller verrassing zo hoog op
de ranglijst dat we titelaspiraties
gingen koesteren oftewel kampioen konden worden. Dan moest
er wel gewonnen worden van
vv De Lauwers. Tot enkele minuten voor het einde was de stand
2-2. Een laatste aanval waar alle
Buitenpost-veteranen bij betrokken waren, bood De Lauwers opeens de ruimte om uit te breken
en met een daverende knal 2-3 te
scoren. In de Buitenposter kleedkamer hing daarna een vreemd
maar met geen mogelijkheid te
beschrijven sfeertje. Plotseling
zei een van de verliezers dat hij
vond dat er zo schaapachtig gespeeld was en dat er zo traag met
de bal was geschoven, dat hij het
advies gaf te gaan spelen bij een
dam- of schaakclub. In de daaropvolgende stilte werd de spreker gevraagd of hij zelf al een
keuze gemaakt had. De algehele
hilariteit die zich daarop ontlaadde, deed de ‘adviseur’ ongewassen naar huis vertrekken. Deze
kwestie werd naderhand tijdens
een spelletje ‘Mens erger je niet’
volledig bijgelegd.
Veteranen zullen nooit verloren
gaan, omdat zij de sportspreuk
hoog in het vaandel hebben:
‘Meedoen is belangrijker dan
kampioen worden!’

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

VIDEOBELLEN
VOOR MEER
INFO

PROEFRIT &
AFLEVERING
AAN HUIS!

De Knobben 25 Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

opel.siton.nl

Edisonstraat 1 Sneek
Edisonstraat 1 Franeker
Leo Twijnstrastr. 2 Leeuwarden

ewnissan.nl

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

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547
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Wethouder Spoelstra over wonen in ons dorp
“De toekomst kan voor Buitenpost zonder meer positief zijn”
je kunt stellen dat de gemeente
dé initiatiefnemer of enige verantwoordelijke is. Meerdere partijen hebben een rol in de zorg
voor voldoende goede woningen. Ook de woningcorporaties
en commerciële marktpartijen
moeten hierin bijdragen. Op de
achtergrond bepalen de Provinsje Fryslân en het Rijk de kaders
van de woningbouw. Richtlijnen
van beide organen kunnen de
mogelijkheden van de gemeente beperken. Persoonlijk ben ik
wat dat aangaat er voor dat de
gemeente meer woonzaken in
eigen beheer zou hebben en dus
meer zelf kan bepalen.”

Als het om het wonen in Buitenpost gaat is de gemeente voor
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) de belangrijkste speler. En als
het nodig is spaart PBB, net als veel Buitenposter inwoners, zijn
kritiek op een overheidsorgaan als de gemeente niet. Ook in onze
vorige Binnenste Buitenpost gebeurde dit. Wij zochten daarom de
verantwoordelijke wethouder in Achtkarspelen op om zijn kijk op
de in juni verschenen Concept Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025
te geven.
Jouke Spoelstra is sinds 2016,
naar eigen zeggen met “veel
plezier”, wethouder in onze gemeente. Binnen het college van
Burgemeester en Wethouders
is hij onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening,
onderwijs en sport. De in juni
verschenen Concept Woonvisie
en ook de centrumvisie voor
Buitenpost die binnenkort in de
gemeenteraad besproken wordt
zijn daarom zijn werkterrein. PBB
en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) spraken kort geleden in een brief aan de gemeente hun ontevredenheid uit over
het gebrek aan perspectief in de
Concept Woonvisie, vandaar dat
de eerste vraag daar ook betrekking op heeft. Spoelstra: “Het
is belangrijk om onderscheid te
maken tussen de Woonvisie en
het Woonprogramma van de
gemeente. De Woonvisie hoeft
niet bepalend te zijn voor wat er
daadwerkelijk aan bouwactiviteit
in de komende jaren mogelijk
kan zijn. Er komt een vertaling
naar een woonprogramma dat
concreet de bouwplannen per
dorp invult. Overigens zijn een
aantal van de in het concept
voor Buitenpost aangegeven

speerpunten een verzameling
van ideeën van inwoners die in
eerdere besprekingen verzameld
zijn”.
Maar toch, er is groeiend negatief commentaar op de weinige
bouwactiviteit in de gemeente.
Met name in Buitenpost is in
de laatste tien jaar weinig van
de grond gekomen. De wethouder weet van de signalen: “Natuurlijk herkennen wij ons als
gemeente wel in het probleem.
Ook hier zit door verschillende
omstandigheden de huizenmarkt vast. De doorstroming in
de markt stokt. Dat er met name
voor een bepaalde groep senioren een behoefte is ontstaan
die moeilijk vervulbaar is, weten
we. Het probleem moet ook opgelost. We willen inzetten op de
doorstroming van ouderen die
kleiner willen wonen zodat er
woningen vrijkomen waar starters in kunnen komen. Maar dit
heeft tijd nodig”. Hoe ver draagt
de gemeente eigenlijk verantwoordelijkheid hierin, bij wet is
de plicht vastgelegd om als gemeente zorg te dragen voor goede huisvesting voor iedere inwoner. Spoelstra: “Ik denk niet dat

Sportpark
De Swadde
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Bestaande complexen
(ter vergelĳking)
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Van den Brug-locatie

5

Kassencomplex bĳ De Buitenhof

2

Plangebied bĳ rotonde Lutkepost

6

Locatie Nieuw-Herbranda

A Boelensstate

3

Plangebied tussen Acht oan de
Diken en Bûtenpostmer Feart

7

Boelensplein

B Molenhof

8

Bibliotheek-locatie

C

Tussen Freulepad en ĳsbaan

9

‘Rabo’-gebied

D Herbrandastate

4

verwoord. Spoelstra: “Ik ervaar
zelf binnen het gemeentelijke
apparaat grote betrokkenheid
en inzet, ook als het om het wonen gaat. Er gaan zeker zaken
mis maar dat is in mijn beleving
beslist niet typerend voor de
gang van zaken. Maar soms is
een ’nee’ ook gewoon nee, dat
aanvaard moet kunnen worden.
Maar het is terecht te stellen dat
een ‘nee’ soms ook meer dan
alleen een ‘nee’ kan zijn, dat de
insteek wordt om te kijken waar
wel de mogelijkheden liggen,
dus ‘ja, mits...’ gebruiken. Hierin
moeten we verbeteren; geef het
eerlijk aan en het is bespreekbaar.”
Hoe staat de gemeente tegenover de IWB? Het antwoord is
niet moeilijk: “Wij zijn blij met dit
initiatief uit het dorp. Uit andere
dorpen in de gemeente kennen
we het al, maar het kan voor een
dorp een belangrijke helpende
factor voor het op gang helpen
van nieuwe ontwikkelingen zijn.
En wat Buitenpost aangaat mogen PBB en de inwoners best wel
wat positiever zijn over het eigen
dorp. Er is hier veel te vinden.
Het nieuwe zwembad is een belangrijke ontwikkeling, er zijn bijzonder goede sportverenigingen
actief, er is onderwijs en goede
verbindingen en de omgeving is
prachtig. De toekomst kan voor
Buitenpost zonder meer positief
zijn. Reden genoeg om het beter
te verkopen!”.
Waarvan akte. Maar als PBB en
gemeente zijn wij vast en zeker
nog niet uitgepraat.
Johan Kootstra,
secretaris PBB

m
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n

Maar Buitenpost heeft immers
nog meer ruimte te bieden voor
nieuwbouw? Op het kaartje van
de woonenquête wordt dit geïllustreerd. De wethouder: “Zonder iets toe te kunnen zeggen,
is het interessant om die ideeën
eens te bespreken. Maar het is
goed te beseffen dat de Provinsje hier een rol in speelt. De gemeente heeft met de Provinsje
kunnen afspreken dat inbreiding
(dus binnen de dorpsgrenzen)
plafondloos mogelijk is maar
dat buiten die grenzen, de uitbreiding, strikt gebonden is. Die
grenzen zijn als zogenaamde Bestaand Stedelijk Gebied (BSG-)
contouren vastgelegd. En volgens mij vallen bijvoorbeeld de
locatie tegen de rotonde Lutkepost, het kassencomplex bij De
Buitenhof en wellicht ook tussen
de tennisbaan en de molen buiten die contour, wat ontwikkeling
behoorlijk bemoeilijkt. Maar dat
zouden we precies uit moeten
zoeken. De IWB kan bij dat proces, het vinden van locaties en
het betrekken van dorpsgenoten
daarbij, een belangrijke rol spelen. Maar wij staan open voor
alle reeële mogelijkheden. Maar
weet ook dat de gemiddelde procedureduur, voordat een plan
daadwerkelijk een schep in de
grond wordt, gemiddeld zomaar
twee jaar is. Jammer genoeg is
er altijd behoorlijk veel tijd nodig, bijvoorbeeld voor inspraak,
bezwaren en zienswijzen.”

(foto: Johan Kootstra)
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Wethouder Jouke Spoelstra.

Toch nog een gevoeligheid op
tafel. PBB hoort dikwijls van te
weinig flexibiliteit en meedenken van de gemeente en heeft
dit zelf ook al een aantal keren
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Wat daadkracht betreft leeft in
Buitenpost veel kritiek over bijvoorbeeld de voortgang van
de Lits-locatie aan de Halbertsmastraat en de Van den Brug-locatie aan de Voorstraat. Jouke:
“Ik kan me het best wel voorstellen dat er een gevoel is van
‘wanneer gebeurt er nou wat?’.
Jammer genoeg zijn er vaak
complicerende omstandigheden
die ontwikkelingen vertragen.
Voor de Lits-locatie is bijvoorbeeld nog steeds ecologisch
onderzoek bezig dat eerst moet
worden afgehandeld. Vervolgens
moet de gemeenteraad de finale
klap geven op de bestemming.
Bij de Van den Brug-locatie gingen we eerst uit van bepaalde
duurzaamheidseisen. De landelijke regelgeving heeft deze al
weer achterhaald. Daarnaast is
de aanbesteding een moeizame

zaak gebleken.
Dat moet en
gaat binnenkort
veranderen. Bij
geen tegenslag
wordt er op
de Lits-locatie
begin volgend
jaar door SWA
gebouwd. In de
komende maanden neemt het
college een besluit over een
nieuwe
invulling van de Van
den Brug-locatie
en zal daarover
meer duidelijkheid komen.” De
belofte dat daar
dus door PBB
over een half
jaar daadwerkelijk op terug zal
worden gekomen, is voor de
wethouder geen
punt.

Bouwhof

Overzicht van de mogelijke nieuwbouwlocaties, en een vergelijking met bestaande complexen. (kaart: Annemieke Altena)

Locatie
Oppervlakte (ongeveer):
1. Van den Brug-locatie
10.000 m2
2. Plangebied bij rotonde Lutkepost
8.000 m2
3. Plangebied tussen Acht oan de Diken
en Bûtenpostmer Feart
50.000 m2
4. Tussen het Freulepad en de ijsbaan
20.000 m2
5. Kassencomplex bij De Buitenhof
10.000 m2
6. Locatie Nieuw-Herbranda (excl. parkje)
9.000 m2
7. Boelensplein
2.300 m2
8. De bibliotheek-locatie
1.700 m2
9. Het ‘Rabo'-gebied (excl. achterliggende weilandjes) 2.500 m2
Ter vergelijking:
Boelenstate
Molenhof
Bouwhof
Herbrandastate

24 appartementen
16 appartementen
19 appartementen
21 appartementen

4.200 m2
1.800 m2
2.300 m2
8.300 m2
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Initiatiefgroep ‘Wonen in Buitenpost’
Al langere tijd maken vele Buitenposters zich zorgen over het beperkte woonaanbod in Buitenpost. Na de economische recessie van 2009 is de
woningbouw in Buitenpost tot stilstand gekomen
en is eigenlijk niet meer op gang gekomen.
Volgens de recent gepubliceerde Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân is vanaf 2010 het aantal
woningen in Buitenpost zelfs afgenomen en is het
inwoneraantal met bijna 100 inwoners gedaald.
In de koopsector is weinig aanbod. Op Funda staan
op moment van schrijven maar drie bestaande woningen en drie bedrijfswoningen te koop. Uit de
jaarcijfers van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) blijkt dat het aantal woningzoekenden in Buitenpost is gestegen tot ongeveer vijfhonderd.
Om ons heen horen we geluiden dat starters moeilijk
een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden
en dat ouderen hier weinig keus hebben waardoor
ze naar elders vertrekken. De gemeente heeft uitgesproken dat ze forenzen wil aantrekken en de huidige
Buitenposters hier wil houden.

Als initiatiefgroep willen we de woningbehoefte in
Buitenpost inventariseren. In samenwerking met
PBB is een enquête opgesteld. Met de uitkomst van
deze enquête willen we het makkelijker maken om
de wensen om te zetten in actieplannen.
De enquête kan ook op internet ingevuld worden:
www.binnenbuitenpost.nl.

De initiatiefgroep ‘Wonen in Buitenpost’. Van links naar rechts:
Achter: Theo Bakker (namens Plaatselijk Belang Buitenpost), Hieke PostmaVeenstra, Auke Attema. Voor: Roel Gebben, Geertje van Dijk en Foppe Gerlsma.

Daarnaast zijn we op zoek naar inwoners die met
ons mee willen denken om inhoud te geven aan
de actieplannen of om specifieke projecten op te
pakken.

Aan alle Buitenposters het verzoek

Auke Attema
Wilt u reageren: attema@ziggo.nl

om deze enquête in te vullen.

WONEN IN BUITENPOST, NU EN IN DE TOEKOMST
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5. Is dit een
¨ Eigen woning (koopwoning)
¨ Een huurwoning van de woningcorporatie
¨ Een huurwoning van een particuliere verhuurder
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4. Als u zelfstandig woont, woont u in een: *
¨ Vrijstaande woning
¨ Twee-onder-een-kap-woning
¨ Rijtjeswoning
¨ Appartement
¨ Niet van toepassing
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................

Sportpark
De Swadde
e
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3. Kruis aan welke van de onderstaande opties op u van toepassing is: *
¨ Ik woon nog bij mijn ouders
¨ Ik woon buiten Buitenpost (op kamers) en wil graag (terug) naar Buitenpost
¨ Ik woon alleen
¨ Ik woon met mijn partner
¨ Ik woon met mijn gezin
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................

10. De twee gekleurde cirkels op de kaart hiernaast omcirkelen twee gebieden
rond het centrum van Buitenpost.

a
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2. Wat is uw leeftijd? *
¨ 18-29 jaar
¨ 30-44 jaar
¨ 45-59 jaar
¨ 60-75 jaar
¨ ouder dan 75 jaar

li
Ju

1. Woont u nu in Buitenpost? *
¨ Ja
¨ Nu niet, maar ik wil graag (weer) in Buitenpost wonen
¨ Nee

9. Als u de wens heeft om te verhuizen, wilt u dan in Buitenpost blijven wonen?
¨ Ja
¨ Nee
¨ Misschien
		
		
Kunt u uw antwoord toelichten?
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................

De

Thema 1. Uw huidige situatie

D

* Vereist

Tijd voor actie
Begin dit jaar heeft een aantal betrokken Buitenposters elkaar gevonden en de initiatiefgroep ‘Wonen in Buitenpost’ opgestart. Hierbij
is nadrukkelijk de samenwerking met Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) gezocht. Doel van de initiatiefgroep is om het woonaanbod in Buitenpost te
verbeteren.

d

Rie

m

no

te

Bû

Thema 2. Uw mening over het wonen in Buitenpost
6. Hoe waardeert u uw huidige woning in Buitenpost? *
¨ Prettig
¨ Neutraal
¨ Onprettig
¨ Niet van toepassing
7. Vindt u het woningaanbod in Buitenpost op dit moment voldoende? *
¨ Ja
¨ Nee
¨ Weet niet / geen mening
Thema 3. Over uw mogelijke verhuiswens
8. Heeft u een wens om te verhuizen? *
¨ Ik wil op dit moment van woning veranderen
¨ Ik wil tussen nu en 2 jaar van woning veranderen
¨ Ik wil tussen 2 en 5 jaar vanaf nu van woning veranderen
¨ Ik wil tussen 5 en 10 jaar vanaf nu van woning veranderen
¨ Ik denk dat ik ooit van woning wil veranderen maar niet binnen 10 jaar
¨ Ik heb geen wens om te verhuizen
Als u niet van woning wilt veranderen kunt u doorgaan met thema 4.

Bij een eventuele toekomstige verhuizing in Buitenpost, in welk gebied zult u dan
waarschijnlijk een woning zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Gebied 1, binnen de rode cirkel
¨ Gebied 2, binnen de blauwe cirkel
¨ Gebied 3, het gebied buiten de twee cirkels
11. Bij een (eventuele) toekomstige verhuizing in Buitenpost, wat voor woning zoekt u
dan? (meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Huurwoning bij een particuliere verhuurder
¨ Sociale huurwoning bij een corporatie
¨ Koopwoning
12. Wat voor soort woning zoekt u als uw wilt verhuizen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Klein appartement of studio
¨ Appartement
¨ Appartement met luxe
¨ Vrijstaande woning
¨ Twee-onder-een-kap woning
¨ Rijtjeswoning
¨ Kleine starterswoning
¨ Tiny house
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................

De Binnenste Buiten Post

13. Aan welke eigenschappen moet deze woning voldoen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Ruimte voor gasten
¨ Energiezuinig
¨ Met comfort
¨ Levensloopbestendig
¨ Dichtbij winkelvoorzieningen
¨ Dichtbij het station
¨ Met tuin
¨ Hofje met meer mogelijkheden tot contact met buren
¨ Specifieke woning voor ouderen
¨ Mogelijkheden om zorg te verlenen
¨ Specifieke woning voor gezinnen
¨ Specifieke woning voor 1 of 2 personen
¨ Voldoende parkeerruimte
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................
14. Als u wilt huren, welke huur bent u bereid maandelijks voor uw woning te betalen?
¨ tot € 432
¨ tot € 500
¨ tot € 619
¨ tot € 663
¨ tot € 737
¨ tot € 1000
¨ meer dan € 1000
15. Als u wilt kopen, welke prijs bent u bereid voor uw woning betalen?
¨ tot € 200.000
¨ tot € 300.000
¨ tot € 400.000
¨ meer dan € 400.000
16. Plaatselijk Belang heeft een opsomming gemaakt van plekken in Buitenpost
die mogelijk geschikt kunnen zijn of kunnen worden gemaakt als gebied voor
nieuwe bebouwing. Op de onderstaande kaart zijn die plekken aangegeven.
Sportpark
De Swadde
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22. Wilt u nog iets anders zeggen over het wonen en de woonbehoefte in Buitenpost?
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
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21. Als u nog locaties in Buitenpost kent die geschikt zouden kunnen worden
gemaakt voor nieuwbouw of verbouw, wilt u deze dan hieronder vermelden?
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
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20. Zo ja, kan er volgens u aan hun woonwens in ons dorp worden voldaan?
¨ Ja
¨ Nee
¨ Niet van toepassing
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................
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19. Kent u misschien mensen die graag naar Buitenpost willen verhuizen?
¨ Ja
¨ Nee

Thema 5. Aanvullende informatie
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18. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, wat voor woningen moeten er op dit
moment volgens u vooral in Buitenpost worden gebouwd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Huurwoningen
¨ Sociale huurwoningen
¨ Koopwoningen
¨ Klein appartement met studio
¨ Appartement
¨ Appartement met luxe
¨ Vrijstaande woningen
¨ Twee onder een kapwoningen
¨ Rijtjeswoningen
¨ Kleine starterswoningen
¨ Tiny houses
¨ Anders:
			 .................................................................................................................................
			 .................................................................................................................................
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17. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, hoe belangrijk vindt u het dat er nieuwe
woningen worden gebouwd in Buitenpost?
¨ Belangrijk
¨ Neutraal
¨ Onbelangrijk
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Thema 4. Over het woonaanbod in Buitenpost
Naast uw eigen woonwens zijn wij ook nieuwsgierig naar de behoefte aan woonruimte
in ons dorp in het algemeen. Met onderstaande vragen willen wij een indruk krijgen
van die behoefte door mensen van buiten Buitenpost. Daarnaast willen we graag uw
mening weten over noodzaak van nieuwbouw van woningen in ons dorp, ook weer los
van uw eigen woonwensen.
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Naar welke van deze plekken zou u eventueel willen verhuizen als daar voor u
geschikte woningen worden gebouwd? (meerdere antwoorden mogelijk)
¨ 1. 'Van den Brug'-locatie
¨ 2. Plangebied bij de rotonde Lutkepost
¨ 3. Plangebied tussen Acht oan de Diken en de Bûtenpostmer Feart
¨ 4. Tussen het Freulepad en de ijsbaan
¨ 5. Kassencomplex bij 'Buitenhof' aan de Keurloane
¨ 6. Locatie Nieuw-Herbranda
¨ 7. Boelensplein
¨ 8. Bibliotheek-locatie
¨ 9. 'Rabobank'-gebied

Plangebied tussen Acht oan de Diken en de Bûtenpostmer Feart.

23. Wilt u nog iets anders kwijt aan Plaatselijk Belang of de Initiatiefgroep?
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
Bedankt voor het invullen van de enquête. U kunt deze inleveren in de kopijbus van
de Binnenste Buitenpost bij The Read Shop, Nijenstein 7.
De uitkomsten worden door de Initiatiefgroep gebruikt in haar reactie aan de gemeente.
Een samenvatting van de uitkomsten van de enquête wordt opgenomen in een volgend
nummer van het dorpsblad De Binnenste Buitenpost.

(foto’s: Johan Kootstra (linksboven), Annemieke Altena (rechtsonder); kaarten: Annemieke Altena)
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Straatnamenpuz zel

Buitenpost in beeld

Annemieke Altena

Elke omschrijving verwijst naar een straatnaam
in Buitenpost. Wanneer alle straatnamen goed
zijn ingevuld ontstaat er een zin in de gele
vakjes. Dat is de oplossing. De letters B (van
Buitenpost) hebben wij al voor u ingevuld. De
letter ij geldt als één letter.

Oplossingen bij voorkeur op een kaartje
inleveren in de kopijbus bij The Read Shop,
Nijenstein 7, vóór zaterdag 19 september 2020.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend
gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel van juni was:
zomervakantie. Er waren 32 inzendingen, waarvan 4 fout. Winnaar is Jonathan v.d. Heide.

De prijs van 10 euro wordt ter beschikking
gesteld door De Binnenste Buitenpost.
1

B

2

Met een koets, een glaslandauer die normaal wordt ingezet bij het Concours
Hippique, ging Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) 5 augustus langs
bij mensen die al ruim een halve eeuw hetzelfde huis huren. Volgens SWA zijn
zij niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt. Doel is niet alleen om
met de koets langs te komen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook
om de bewoners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt.
(foto: Hielke Boorsma)
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Woensdag 5 augustus stond Buitenpost centraal in de uitzendingen Simmer yn
Fryslân van Omrop Fryslân. (foto: Hielke Boorsma)

B

21
22
23
24
25
26

B

27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard (15)
Korenbloem in het Fries (9)
Een route op de eerste woensdag van augustus (8)
Begrenzing van een mogelijke nieuwe uitbreiding van het dorp (9)
Bekende burgemeeester van Achtkarspelen in de eerste helft van de 20e eeuw (10)
De middelste van drie (zonen/scholen) (5, 11)
Plek waar Buitenpost in het verleden is ontstaan (9)
Geel bloeiende waterplant (6)
Wie gezond is komt hier niet (9)
Wedstrijd (12)
Zoon Botte was grietman van Achtkarspelen (15)
Daar denk je aan als je aan wonen denkt (10)
Paarse bloeier uit de teunisbloemfamilie (9)
Hier meerden vroeger schepen af (4, 11)
Doet denken aan aardappelen (9)
Aandrijfwiel van een emmerbaggermolen (2, 9)
Genoemd naar een bekende Buitenposter familie (10)
Genoemd naar een grietman van Achtkarspelen in de 17e eeuw (15)
Hier had Buitenpost er twee van (11)
Deel van een molen (2, 4)
Hoogleraar aan de universiteit van Wageningen (4, 17)
Voormalig gemeentehuis en muziekschool (9)
Heeft te maken met een erfenis in het verleden (8)
(Vroeger) druk bezocht op zondag (10)
Reizigers waarderen dit (13)
Genoemd naar de pake van onze vorst (12)
Hier kun je in de ban van zijn (2, 4)

26

27

Zwerfvuil en afvalbakken

Doppen sparen

Regelmatig bereikt Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) berichten over ergerlijk zwerfvuil
en te volle afvalbakken in het
dorp. Met name het Haersma
de Withpark, de Kerkstraat, het
Christina- en Nijensteinplein en
de schoolroutes worden vaak
genoemd. Zwerfvuil kunnen we
voorkomen door geen afval op
straat achter te laten.
In de vakantieperiode werd een
toename gesignaleerd door het
soms minder vaak legen van de
afvalbakken. Op een Facebookbericht daarover kwam een groot
aantal reacties. PBB ontving van

inwoners ook een aantal tips en
ideeën over hoe het probleem
blijvend aan te pakken.
Sinds een aantal jaren regelt
PBB in samenwerking met de
gemeente en Raderwerk de
straatvuilruiming en -afvoer. Ze
coördineert ook de vier zwerfvuil-ruimacties
die
jaarlijks
plaatsvinden. In het volgende
overleg met gemeente zal PBB
de genoemde problemen opnieuw bespreken en op zoek
gaan naar mogelijke oplossingen. Wordt vervolgd dus.

Als gezin sparen wij verschillende soorten doppen voor goede
doelen. De plastic doppen sparen wij voor KNGF (blindengeleidehonden). De metalen (bieren frisdrank-)doppen sparen wij
voor KIKA (kinder kankerfonds).
Wij zouden iedereen willen oproepen hier zijn/haar steentje
aan bij te dragen! U helpt er uw
medemens mee en het is een
kleine moeite om te doen.

Johan Kootstra, secretaris PBB

Familie Raap-Spinder

Afleveradres is:
Gysbert Japiksstraat 10.

Op 7 augustus onthulden de bewoners van de Keurloane het naambord van hun
appartementencomplex: Het Buitenhof. (foto: Hielke Boorsma)

Avondrood over Het Tuincafé
Op 31 augustus heeft uitbater Dirk Koopmans de deuren van Het Tuincafé
gesloten. Slachtoffer van het coronavirus. De maandenlange beperkingen die na
de uitbraak werden opgelegd maakten dat exploitatie niet langer mogelijk was.
Een bijzonder spijtige ontwikkeling voor Dirk en zijn personeel, maar ook voor De
Kruidhof en het IJstijdenmuseum en eigenlijk heel Buitenpost. In de afgelopen
jaren heeft Het Tuincafé zich bewezen als een hoogwaardige horecavoorziening
in het dorp en een natuurlijk en onmisbaar onderdeel bij de beide musea. Voor
Plaatselijk Belang Buitenpost blijft de wrange vraag over of deze ontwikkeling
onontkoombaar was. Had iets meer gemeentelijke ondersteuning er voor
kunnen zorgen dat het licht was blijven branden? Natuurlijk blijft PBB bij het
lot van Het Tuincafé betrokken en hoopt dat de schade niet blijvend zal zijn. In
ieder geval wenst ze Dirk Koopmans en zijn personeel sterkte en succes bij
toekomstig alternatief werk.

De Binnenste Buiten Post

Uit de oude doos

Volop bouwen in de jaren zestig van de vorige eeuw
De door de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte schade aan woningen en de
geboortegolf van na 1945 maakte veel nieuwe woonruimte noodzakelijk. De
woningnood heerste, ook in Buitenpost. In het nog bijna onbebouwde uitbreidingsplan van voor de oorlog, zuidelijk van de Voorstraat en westelijk van
de Kuipersweg, werd onmiddellijk begonnen met voor die tijd grootschalige
nieuwbouw. Woningbouwvereniging SWA, opgericht in 1918 maar tot dan toe
bescheiden actief, nam vanaf dat moment een behoorlijk deel van de nieuwe
woningen voor haar rekening. De woningnood leidde begin jaren vijftig snel tot
een tweede groot uitbreidingsplan voor Buitenpost met nieuwe straten oostelijk
van de Kuipersweg: de Molenstraat, de Scheltingastraat en De Schepperstraat.
Binnen tien jaar werden daar de Simke Kloostermanstraat, Gysbert Japicksstraat, Jelgersmastraat en Halbertsmastraat aan toegevoegd. Het waren bijna

Steenmarterprobleem
Vorig jaar gaf Plaatselijk Belang
bijzondere aandacht aan het ook
in ons dorp ogenschijnlijk steeds
grotere steenmarterprobleem.
Omrop Fryslân en lokale media
berichtten erover en Plaatselijk
Belang wijdde er haar ledenvergadering in april 2019 aan. Na die
tijd leek de opmerkzaamheid te
verslappen maar toch zijn waarnemingen en overlastmeldingen
binnen blijven druppelen. In de
afgelopen maand kwamen er
zelfs opnieuw vier binnen, van De
Pensteen, de Lange Schoor, Wollegras en Rohel. De laatste kwam
met een begeleidende foto. Deze
steenmarter betrof waarschijnlijk
een verkeersslachtoffer.
Hoewel een oplossing nog
steeds niet direct voorhanden is
houdt PBB alle meldingen nog
steeds bij. Het brengt de activiteit van het mooie, maar lastige
diertje in kaart, maar geeft ook
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Hoogseizoen
op de volkstuin

allemaal ‘woningbouw’-woningen oftewel sociale huurwoningen. In rap tempo
groeide het aantal woningen in ons dorp in de periode van 1945 tot 1966 van
ongeveer 300 naar 1300!
Deze foto uit 1962 laat een stukje van de bouwactiviteit aan de oostkant van het
dorp zien. Helemaal linksboven op de foto is vaag het toenmalige tweede ooievaarsnest te onderscheiden (rode pijl). Daarvoor had het op het ‘ooievaarslandje’ aan de Voorstraat naast de Singel gestaan. De bouw van Nieuw-Herbranda
in 1954 maakte dat het moest wijken. Enkele jaren na het maken van de foto dolf
het ooievaarsnest helemaal het onderspit door verdere nieuwbouw op die plek.
(tekst (deels aangepast, uit het jubileumboek Buitenpost, een goede gelegenheid) en foto: Johan Kootstra).

Gezien bij de rotonde Lutkepost. Wie kan dit verklaren?

Het jaar is op de volkstuin redelijk
goed te verdelen in seizoenen.
Vandaar de term ‘seizoensgroente’. In het begin van het jaar eet je
de vriezer leeg van de oogst van
het jaar ervoor. Je begint met
een plan voor het nieuwe jaar en
maakt je akkertje klaar. Daarna
begin je met zaaien en haal je de
laatste oogst, zoals boerenkool,
van de tuin.
Dan begint het grote wachten.
en het onderhoud plegen aan
je tuintje. Dit jaar was het eerst
vrij makkelijk. Door de warmte groeide er amper onkruid
en moest je de planten steeds
vanuit de Swadde water gaan
geven. Maar toen kwam de regen. En dat betekent dat al die
sluimerende zaden ineens gaan
knallen. Vanaf dat moment gaat
het met het onkruid sneller dan
met de groentes. Kwestie van
bijhouden. Dit doet iedereen op
zijn eigen manier.
Nu is het hoogseizoen. Dat betekent dat alle groente bijna tegelijk klaar is. Dus de keuken draait
overuren. Buren kunnen meegenieten van een extra kropje sla,
want daar valt niet tegen te eten.
Een machtig gezicht is het nu op
de tuinen. Prachtige groente in
zijn volle glorie.
Dan volgt het laatste gedeelte.
Het wisselen van de wacht. Het
weer wordt koud en guur. Het
is minder fijn om op de tuin te
zijn, maar ook dan staat er nog
groente op. De wintergroentes
zijn dan vol in ontwikkeling en de
laatste restjes zomer- en herfstgroente moeten van de tuin om
verwerkt te worden. Als je dit
goed in de smiezen hebt, kun
je het hele jaar door van de tuin
eten.

Dode steenmarter bij Rohel.
(foto: Linda Burton)
zicht op de ontwikkeling van het
probleem. Zodra PBB dit zinvol
acht zal ze weer contact zoeken
met de betrokken instanties. Dus
ziet u ze lopen, hoort u ze op of
onder het dak, hebt u vraatschade aan uw auto of gedragen ze
zich vandalistisch in uw tuin,
meld het dan op pbbuitenpost@
gmail.com. Een kleine beschrijving met details van de overlast
of eventueel zelfs foto’s zijn daarbij van harte welkom.

Teveel aan groente in het hoogseizoen wordt ook verkocht bij
ons volkstuinwinkeltje dat elke
vrijdagavond tussen 19.00 en
20.00 uur open is, ook nog in
september.
Kom eens langs bij ons op het
complex.
Reinier Gatsonides

Superhero Twins door Sanne Grijpstra

Reinier met een deel van de pompoenoogst. (eigen foto)
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Professionele
kinderopvang

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl
Bedrijvigheid door Piet Pettinga
Rikst Fashion & Lifestyle
Uitbreiding winkelbestand

Muziekinstrument bespelen?
Gratis proefles bij de Wâldsang!
Op ruim 30 leslocaties in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en
Tytsjerksteradiel geven muziekdocenten van cultuurcentrum De Wâldsang
wekelijks muzieklessen. Belangstellenden kunnen er terecht voor lessen op
allerlei instrumenten. Van pop tot klassiek, voor jong en oud, alleen of met
anderen: het kan bij de Wâldsang!
Wie nog twijfelt over welk instrument, eerst de docent wil leren kennen of meer
wil weten over de lessen kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Dit kan
via www.cultuurcentrumdewaldsang.nl. Deze site geeft volop informatie over
muziekschool, docenten, lesplaatsen, aanbod voor scholen, enzovoort.

In mei 2019 bedachten moeder Gerrie en dochter Rikst het plan om damesmode Modique uit
te breiden. Maar... geen ruimte in of bij het huidige pand en dan kijk je om je heen en zie je het
voormalige pand van Henk ten
Hoor leeg staan! Niet geschoten
is altijd mis werd gedacht en
zo werd na onderhandelingen
met verhuurder Geldria een
groot gedeelte van dat pand
gehuurd. Maar toen kwam
de coronacrisis, wat ga je dan
doen? We weten allemaal dat
de omzetten flink lager zijn
geworden, vooral ook in de
kledingbranche. Dat de dames
het nu toch aandurven getuigt van
een groot optimisme, moed en doorzettingsvermogen.
Binnenkort opent Rikst haar nieuwe winkel.
Met een klein enthousiast team wil zij zaken
als trendy kleding, babycollectie, huidproducten, sieraden, lifestyleproducten en bijpassende
schoenen aan de vrouw brengen.

Moeder Modique (links) en dochter Rikst Fashion
& Lifestyle (rechts). Voordat de officiële opening
kan plaatsvinden moet er nog heel wat gebeuren.
(foto’s: Annemieke Altena)

Heeft u een idee voor uitbreiding van het assortiment, schroom niet en vertel het aan Gerrie of
Rikst.
De directie bestaat uit beide dames, Gerrie en
Rikst. Het concept is eigenlijk een aanvulling op de bestaande winkel én
een grote samenwerking tussen
beide winkels. Zo zijn kortingen of cadeaubonnen bij de
één ook geldig bij de ander.
Op Instagram en facebook kunt u de vorderingen van de (ver)
bouw van Rikst Fashion &
Lifestyle volgen. De opening is
waarschijnlijk eind september of
begin oktober.
Is deze opvulling van een leeg winkelpand het
begin? Zullen anderen volgen? Na de opheffing
van de groentewinkel van Schipper komt er toch
weer een groenteboer, maar nu in het pand van
voorheen bakker Van der Bijl. Laten we in deze
tijd onze plaatselijke middenstand niet zakken?

De Binnenste Buiten Post

Nagedacht

Inspiratie door Anneke Paauw Sjoerd en Ypie zoeken schatten

in de bodem

Het blijft interessant om de verhalen van dorpsgenoten aan te
horen over hun hobby. Zo ben ik deze keer, dankzij een tip, nota
bene bij mijn overburen beland. Sjoerd Kloosterman en Ypie van
der Meulen hebben een gezamenlijke hobby: met een detector de
natuur in en zoeken naar …… ja, dat is altijd weer de spanning.
Net als altijd ook nu de vraag:
hoe begon het? Sjoerd heeft jarenlang gevoetbald en als hij
daarmee stopt, zoekt hij andere
vrijetijdsbesteding. Maar wat?
Hij is een buitenmens, dus wel
graag iets waarbij je buiten bent.
Oom Luit is al jaren op pad met
een detector en neemt hem eens
mee. Nou, dat blijkt een schot
in de roos, het zoekvirus krijgt
Sjoerd te pakken en inmiddels
beoefent hij deze hobby al ruim
tien jaar en al snel wordt zijn
partner Ypie ook enthousiast.
Waar ga je zoeken?
Dat ik er weinig van snap blijkt
wel uit mijn vraag, waar iets gevonden is. Nee, dat vertellen we
natuurlijk niet. Wel mag ik weten dat Sjoerd en Ypie meestal
in de naaste omgeving zoeken.
Er wordt altijd toestemming gevraagd aan de boeren. Natuurlijk
wordt de grond met respect behandeld en ook hier bepaalt de
natuur: is de grond te droog, dan
is het niet goed om te spitten,
want dan verniel je het. Is het
gras te hoog, dan ga je er ook
niet rondlopen. Er zijn dus echt
bepaalde voorwaarden.

Voor Ypie is het vooral ook het
lekker buiten zijn en daarnaast
de kick van het piepgeluid, gevolgd door de spanning als de
schep in de grond wordt gezet.
Voor Sjoerd gaat het verder.
Het inspireert hem tot verder
onderzoek, hij wil de herkomst
weten en verdiept zich in de
geschiedenis. Nu oom Luit
niet meer leeft, heeft hij ook
de organisatie van de bodemvondstendag in het IJstijdenmuseum op zich genomen.
Droomvondsten
Heb je ook een droom? Zijn er
dingen die je heel graag zou
willen vinden? Sjoerd hoopte
altijd de echte oude Friese boerenwapenmunt te vinden en dat
is gelukt: hij vindt een munt uit
1684! Daar is de Friese boer op
afgebeeld met klapmuts op en
wapen in de hand. Er zijn er niet
veel van en dat maakt het zo bijzonder.
Maar dé topper is door Ypie gevonden: een gouden Romeinse
hanger, een minuscuul klein hangertje. Ypie vertelt: In de herfstvakantie van 2013 gaat ze zonder

Sjoerd maar met haar zoontje en
z’n vriendje even zoeken. Er zit
verschil in de piepjes, eerst hoort
ze allerlei geluidjes, maar dan…
een mooie piep, waarvan ze het
geluid niet meteen herkent. Ze
zet de schep in de grond en in de
kluit ziet ze een ovaal voorwerpje met een gouden randje. Ypie
heeft het gevoel dat dit wel eens
iets bijzonders kan zijn. Thuisgekomen plaatst ze een foto op een
forum, waar ieder die deze hobby beoefent, vragen stelt en/of
beantwoordt.
Ook hobbyvrienden uit Buitenpost, zoals oom Luit en Symen
van der Berg komen het kleinood
bewonderen. Het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden wordt
ingeschakeld en na onderzoek
blijkt Ypie’s voorgevoel te kloppen: deze hanger is tweeduizend
jaar oud. Ook het Fries Museum
neemt contact op en daar is deze
bijzondere Romeinse hanger
te zien geweest in een tentoonstelling over gevonden schatten.
Bovendien staat het in het jaarboek van het Fries Genootschap
voor geschiedenis en cultuur.

Bestaat toeval?
Een paar hele bijzondere vondsten: Ypie vindt in een weiland
een snuifdoosje, lodereindoosje genoemd, uit 1765 (L’eau de
Rhin, water van de Rijn) heel
klein én heel gaaf, onbeschadigd. Dit zijn toch wel unieke
vondsten… tenminste… tot enkele maanden later Sjoerd in een
ander weiland ook zo’n doosje,
ook zo gaaf, vindt! Ypie vindt een
miniatuur lood/tinnen schoteltje,
kinderspeelgoed en Sjoerd vindt
een poosje later in datzelfde weiland het kopje! Dit zijn de vondsten met bijbehorende verhalen
die de hobby zo’n glans geven.
Ach, Sjoerd en Ypie kunnen
urenlang vertellen over deze inspirerende hobby, ze blijven zich
verwonderen over de vondsten,
ze blijven fantaseren over het
mogelijke verhaal er achter en ze
blijven zoeken naar ……ja, naar
weer nieuwe verhalen.

Zestig jaar collectant
Minke Postma, 75 jaar en wonend in Buitenpost is zestig jaar
collectant geweest voor het Epilepsiefonds. Dit mooie en bijzondere moment wilden Liesbeth
van Straalen en Linda Ellens niet
zomaar voorbij laten gaan en
daarom gingen ze op bezoek met
een mooie bos bloemen.

Op 16-jarige leeftijd is Minke
Postma samen met haar moeder
begonnen en kwam toendertijd
in Haarlem en Heemstede op
voor mensen met epilepsie. Ze
is zeer betrokken met de mensen. In de jaren die volgden is
ze uitvaartverzorgster en koster
geweest.

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

Waarom daar?

Een bijzondere vondst is de gouden
Romeinse hanger, niet meer dan
15 mm hoog. (foto: Fries Museum)

In het tijdschrift Detector Magazine van december 2015 prijken
ze op de cover. Er worden vier
pagina’s gewijd aan hun tien
mooiste en meest bijzondere
vondsten.
Uiteraard wordt er ook heel veel
minder waardevol ‘spul’ gevonden. Ik krijg van alles te zien en
steeds haalt Sjoerd meer op en
ik val van de éne verbazing in de
andere: een grote pot vol met
munten, een iets kleinere pot vol
met kogels, allerlei gebruiksvoorwerpjes, scherven stempels enzovoort. Er is al een grote vitrinekast gemaakt waarin de vondsten liggen uitgestald.
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Zilveren Friese boerenwapenmunt uit
1684 (voor-en achterzijde).
(eigen foto’s)

Gouden handjesring uit de 16e eeuw.

Eind juni vroeg ik me nog af wat
de zomervakantie zou brengen, of
de zon tussen de wolken tevoorschijn zou komen en of we mochten genieten van pootje baden in
het zwembadje in de achtertuin
of in de plassen van de regen. Over
de temperatuur hebben we niet
mogen klagen, althans, als je van
warm weer houdt dan in ieder geval. Want, goh, dat vond ik toch wel
even flink wennen. Ik had bedacht
om dan lekker wat in de tuin te
doen, want het onkruid groeide als
spreekwoordelijke kool. Maar dat
bleek uiteindelijk toch echt geen
goed idee.
Hoewel het heerlijk toeven was in
een luie stoel, met een boek in mijn
handen, in de schaduw, vond ik het
in de felle zon toch wel erg warm.
“Ons mam” woont nog steeds in
het zuiden, Noord-Brabant, waar ik
ben opgegroeid en die had het helemaal te kwaad. Ik vertelde haar
hoe het hier, ondanks de hitte toch
nog aardig goed toeven was. Ze
vroeg zich af waarom ze zelf niet
ooit naar ‘het verre noorden’’ was
verhuisd.
Sinds ik in Friesland woon, zo’n
twaalf jaar inmiddels (waarvan
vijf hier in Buitenpost), vertel ik
‘de thuisblijvers’ natuurlijk wel
eens het een en ander. Dat het
hier allemaal wat minder gehaast
is dan in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Dat men je niet constant
op je lip zit en dat de mensen vooral ook een stuk minder bemoeierig
zijn. Mijn moeder is dan wel eens
jaloers. Niet echt jaloers natuurlijk,
maar ik laat het in ieder geval goed
genoeg klinken om haar te laten
dromen over hoe het zou zijn om
hier te wonen. Gelukkig kan ze hier
natuurlijk gewoon langskomen, al
blijft het een hele toer als je niet
over een eigen auto beschikt.
Buitenpost

’s-Hertogenbosch

Miniatuur kop en schotel, 18e eeuw.

Zilveren lodereindoosje (sponsdoosje
voor reukwater) uit 1765, slechts
36 mm hoog.

Spits gezegde
Als je fouten zoekt
gebruik dan een
spiegel,
geen verrekijker.

Maar mijn moeder is niet de enige
die de verhalen van hier meekrijgt.
Ik heb ook nog een aantal vrienden
en vriendinnen in de zuidelijke
regionen wonen. Zelfs nu ik hier
al een aardige tijd woon, stellen
zij nog wel eens de vraag: “Waarom daar?” Alsof het noorden van
Nederland een hele andere wereld
is. Alsof we hier nog in de middeleeuwen leven. De flauwe grapjes
over het reizen met paard en wagen zijn inmiddels zo vaak de revue gepasseerd dat ik meestal reageer met een vaatje zout. Maar ik
blijf het interessant vinden; de cultuurverschillen, de taal en verschillende dialecten, en natuurlijk ook
de stereotypen en vooroordelen.
We leven met z’n allen in hetzelfde
kleine landje, maar toch wordt het
ervaren als een geheel andere plek
op de wereld. Waarom ben ik nog
hier, vraag je je misschien af. Nou,
Buitenpost is toch wel echt een
speciaal plekje!

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
Wij helpen u graag met:
• Klantenservice
• Klantenwerving
• Telefoon beantwoorden
• Afspraken maken
• Offertes nabellen
• Secretariële ondersteuning

Dompelpomp 7000C

• 300 Watt
• Afvoeren van helder of licht vervuild
water met vuildeeltjes tot 5 mm
• Vlotterschakelaar zorgt ervoor
dat de pomp automatisch wordt
in- en uitgeschakeld
• Met aparte wartelmoer en 3 adapters
Art.nr. 5920138

69 .99

64 .95

regelt het!

Persoonlijk & Vertrouwd
Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels.

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

De Schepperstraat 2A, Buitenpost

Al 11 jaar vertrouwd
in auto-onderhoud!
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Wandelen voor Nepal

De Stjelp wordt boerenerf

16 maart 2020 het nieuws, Nederland gaat op slot, COVID-19 is
uitgeroepen tot een pandemie.
Tien dagen later hoor ik van mijn
vriend dat ook Nepal in volledige
lockdown is gegaan. Op dat moment wordt het me pas duidelijk
dat het nog heel lang gaat duren
voordat ik mijn vriend weer ga
zien…
Mijn liefde voor Nepal is groot
en het doet me dan ook pijn om
te zien hoe schrijnend de situatie
daar nu is. De situatie in Nederland rondom COVID-19 wordt al
als lastig ervaren... maar wat nou
als je in een land woont waar je
op dagloon werkt, je afhankelijk
bent van toeristen, je land van de
een op de andere dag in volledige lockdown gaat en je daardoor
geen werk, geen inkomsten en
dus geen eten meer hebt... dat is
op dit moment al vijf maanden
de situatie in Nepal.

In deze krant, waarin veel wordt
geschreven over wonen, dient
dit positieve verhaal niet te ontbreken.
Gerard en Baukje van der Wal
wonen sinds vorig jaar maart op
Lutkepost 1 in Buitenpost en bezaten naast hun woonboerderij
een groot perceel met een vijver
en veel verwilderde bomen, zelfs
coniferen van wel twintig meter
hoog. Inderdaad bezaten, want
alles is weg en geëgaliseerd.
Klaar voor de bouw van twee
schuurwoningen. De boerderij
‘De Stjelp’ zal op den duur worden nieuw-/verbouwd.
Deze woningen samen zullen
een boerenerf vormen. Ieder op

Mijn vriend is Nepalees en
woont in Kathmandu. Hij zet
zich in voor de organisatie van
een vriend, Tato Khana Sewa

(vertaald: warme maaltijd service). Met een grote groep vrijwilligers bereiden ze sinds half
april warme maaltijden voor de
mensen in nood en delen voedselpakketten uit met houdbare
producten zodat men zelf kan
koken. Op deze manier verzorgen zij 280 warme maaltijden
per dag en helpen ze nog eens
500 families met de voedselpakketten. Eén maaltijd kost 50 nrs,
omgerekend € 0,36. Een voedselpakket voor circa twee weken
voor één familie kost 1521 nrs,
omgerekend € 11,03. Een enorm
bereik dus voor een relatief laag
bedrag!
Het is voor mij natuurlijk niet
mogelijk om daar nu naar toe
te gaan om te helpen, maar wat
kan ik wel doen? Daarom heb ik
een sponsorloop gestart: deze
zomer loop ik het Pieterpad (492
km) van Pieterburen (Groningen)
naar St. Pietersberg (Limburg)
met als doel 4920 euro, een tientje per gelopen kilometer, op te
halen voor Nepal. Op dit mo-

ment [half augustus] heb ik 18
van de 26 etappes gelopen, omgerekend 308 km en al 3675 euro
aan donaties opgehaald. Zonder
hulp van donaties is al het goede
werk van Tato Khana Sewa niet
mogelijk. Help je me mee? Alle
hulp is welkom. Doneren kan via
www.gofundme.com/f/wandelen-voor-nepal. Dank je wel!
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een eigen perceel, maar met elkaar een geheel vormend.
Via De Vos Makelaardij Buitenpost kunt u nadere inlichtingen
over de (ver)koop inwinnen en
als alles volgens plan verloopt
kan in 2021 met de bouw worden
begonnen. De aanblik vanuit de
richting Surhuisterveen zal sterk
veranderen door de bouw van
twee nieuwe woningen aan de
linkerzijde van de boerderij. Maar
ook omdat het pand Lutkepost 1
zal worden gerenoveerd of helemaal opnieuw opgebouwd in
dezelfde stijl. We wensen de huidige en nieuwe bewoners veel
woongenot toe.
Piet Pettinga

Anne Wassenaar
NB. De kosten van de wandeling
betaal ik natuurlijk zelf. Alle donaties gaan naar Nepal!
Anne is Bûtenposter om utens.

Impressie van de beide nieuw te
bouwen woningen bij Lutkepost, lang
geleden de oorspronkelijke kern van
ons dorp.
Rechts het klaargemaakte terrein bij
de oude boerderij.

‘WAT DOE JIJ
BIJ DE VLAM IN
DE PAN?’
Blijf vooral rustig en kalm!
Blus een vlam in de pan nooit met water! In contact met
de hete olie gaat het water onmiddellijk koken waarbij een
stoomwolk ontstaat, deze verspreidt de fijne oliedeeltjes in
de lucht en er ontstaat een uiterst brandbaar mengsel.
Doe een passend deksel of omgekeerde koekenpan op de
pan, zuurstof kan niet meer bij de brandende olie en het
vuur dooft.
•
•
•

•

Doe het fornuis en de afzuigkap uit, dat voorkomt het opzuigen
van de vlammen in de afzuigkap en afvoer.
Zet een passende deksel op de pan.
Ga niet lopen met de (brandende) pan. Laat de pan staan totdat
hij is afgekoeld, ook niet het deksel optillen om te kijken. Bij het
optillen komt nieuwe zuurstof in de pan en kan de olie weer tot
ontbranding komen.
Bij vermoeden van brand in de afzuiging of elders, bel 112!

Nee, koken op elektrisch (halogeen, inductie, keramisch) is niet
veiliger dan op gas. Boter, vet of olie in de pan zal uit zichzelf
vlamvatten wanneer de temperatuur te hoog wordt. De hete olie
hoeft niet in contact te komen met open vuur om een vlam in de
pan te veroorzaken.

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

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

Het complete pakket
van nu, met de
courtage van toen!

€(inclusief
995
btw)

1,46%
0,96%
(inclusief btw)

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

www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

De Binnenste Buiten Post

Repair Café weer open!
Op 7 maart was het laatste Repair
Café. Dat is toch al weer zo'n half
jaar geleden! In die tussentijd is
er vast van alles stuk gegaan wat
gerepareerd zou moeten worden. Daarom heeft het Repair
Café, in overleg met It Koartling,
besloten om de eerste zaterdag
van september weer open te
gaan. Dus u kunt weer langskomen met uw kapotte spullen. Dit
onder ons motto: Weggooien,
mooi niet!
Natuurlijk gaan wij ons houden
aan de richtlijnen, zoals die op
dit moment gelden. We maken

AGENDA

een zodanige opstelling dat anderhalve meter afstand houden
mogelijk is.
Verder mogen er maximaal 16
personen tegelijk in de zaal. Dat
is een flink aantal, waarmee we
goed uit de voeten kunnen. Samen met wat kleinere maatregelen is er volgens ons sprake
van een verantwoorde situatie
als ook de bezoekers zich aan de
richtlijnen houden.
Dus: zaterdag 5 september
13.00-16.00 uur Repair Café in It
Koartling. U bent welkom.

Nieuw seizoen Walk & Talk
Na de zomer start de Walk & Talk
met een nieuw seizoen in de
Bibliotheek. Tijdens de zomerperiode is de Walk & Talk online gegaan. Op de facebookpagina van
Bibliotheken Noord Fryslân werd
in een reeks van vier vlogs informatie gegeven over baanverlies,
online trainingen, keuzes maken,
voorbereiden op een sollicitatie
en de elevatorpitch. Deze vlogs
zijn terug te kijken op
www.ontdekdebieb.nl/walkentalk.

teren naar de ervaringen van
oud-deelnemers. Er worden
regelmatig gastsprekers uitgenodigd, maar bovenal leren de
deelnemers van elkaar. Daarnaast telt een Walk & Talk bijeenkomst als een netwerkgesprek
bij het UWV.

Walk & Talk voor wie?
De Walk & Talk is een informele
ochtend waar u meer informatie krijgt over werk, loopbaan
en carrière. Wanneer u op zoek
bent naar een nieuwe baan of
naar ander werk, dan kunt u daar
soms wel wat hulp bij gebruiken.

Datum, tijden en locatie
De Walk & Talk wordt op elke
tweede donderdag van de
maand gehouden in de bibliotheek. De start is op donderdag
10 september van 10.00-12.00
uur.

Tijdens elke Walk & Talk krijgen
deelnemers praktische tips over
bijvoorbeeld het maken van een
CV, solliciteren en netwerken.
Deelnemers kunnen ook luis-

de Bibliotheek

Noord Fryslân

Bij de activiteiten houden wij
ons aan de RIVM-richtlijnen. We
houden 1,5 meter afstand en we
vragen u om niet deel te nemen
aan onze activiteiten als u klachten heeft.

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van
31 augustus - 28 september
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

WEEK 36
31 augustus t/m 5 september
Collectie KWF Kankerbestrijding
za 5 september
Repair Café. Weggooien mooi
niet!” Kom langs met je kapotte spullen en wij gaan aan de
slag om het te maken. Dat lukt
in 2 van de 3 gevallen. Plaats:
It Koartling, 13.00-16.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
za 5 september
Open huis yoga. Plaats: Waling
Dykstrastraat 4. Vooraf aanmelden voor les Critical Alignment
Yoga (10.00 en 14.00 uur) of Yin
Yoga (11.00 of 15.00 uur):
06 5040 9987 of info@humano.nu.
zo 6 september
Gerard & Compagnie. Gerard
& Compagnie speelt folkmusic
uit, de smeltkroes van culturen,
die Verenigde Staten van Amerika heet. Akoestische muziek
over de liefde, het leven, lijden,
werken, hartstocht, dood,
humor en melancholie! Plaats:
Paviljoen MeM (Egypte 16A),
15.00 uur. Toegang: € 10,-.
Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
WEEK 37
7 t/m 12 september
Collecte Prinses Beatrix
Spierfonds*
woe 9 september
Chinese yoga (1e van 5 lessen).
Oosterse gezondheidsoefenin-

De zon schijnt voor de Energie Coöperatie
Het zijn rare tijden momenteel.
Wat is er wel en wat niet mogelijk?
Geen ledenvergadering, geen
energiebeurs en geen uitje naar
Saerbeck wat we in het hoofd
hadden. En zo lijkt het misschien
wat stil geworden rond de nergie
Coöperatie Buitenpost, maar op
de achtergrond is er toch weer
een en ander gebeurd.
Ons postcoderoos project werd
eind mei opgeleverd en is er
sindsdien een prima productie
geweest. Tot dit moment, 24 augustus, is er totaal 36 megawatt
opgewekt. Dit is het jaarverbruik
van 14 gezinnen. Of, anders bekeken, 180 kilowatt per paneel.
We zijn uitgegaan van een jaarproductie per paneel van minimaal 265 kilowatt per jaar. We
zijn dus goed op weg. Natuurlijk zijn de zomermaanden het
meest gunstig voor de opwekking van stroom. Anderzijds was
het hele warme weer niet ideaal
voor zonnepanelen. Hoe warmer
de panelen worden, hoe minder
stroom ze opwekken. Veel zon en
koud weer zou prima zijn. Maar
dat gaat niet zo goed samen in
de zomer.
Met deze opbrengst is er ook al
14.000 kilo CO2 bespaard. Een
mooie bijdrage aan het milieu.
Inmiddels heeft, Solarfields, de
bouwer van het grote zonnepark
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resultaten van het zonnepark.
Hierom had Plaatselijk Belang
nadrukkelijk gevraagd. Ook komt
er een bijenhotel.
in Buitenpost, ook weer van zich
laten horen. Ze hebben een enquête gehouden met een aantal
vragen aan de omwonenden. In
het algemeen mag gesteld worden dat men tevreden is. Solarfields krijgt gemiddeld een cijfer
7 van de directe omwonenden
op de vraag ‘welk cijfer geeft u
Solarfields?’ In ons volgende
nummer krijgt u meer resultaten
uit het onderzoek.
Toekomst
Er wordt nog bekend gemaakt
wat er met het beloofde gebiedsfonds zal gebeuren. Met het geld
in het fonds kunnen lokale initiatieven worden ondersteund op
het gebied van duurzaamheid.
De Energie Coöperatie Buitenpost wil hier in meedenken.
Ook komt er duidelijkheid over
een mogelijke financiële participatie. De verwachting is dat dit
middels obligaties gaat plaatsvinden, maar dan bij een ander
zonnepark dan in Achtkarspelen.
Solarfields zal een informatiebord plaatsen bij de ingang van
het zonnepark waarop enkele
kerngetallen worden gecommuniceerd zoals de opbrengst en

Er zal een informatiedisplay met
de resultaten van het zonnepark
geplaatst worden, waarschijnlijk een
andere dan die op dit plaatje.
Solarfields zal met een plaatselijke hovenier kijken of de huidige
landschappelijke inrichting overeenkomt met het oorspronkelijke plan
De mogelijkheid blijft om te allen
tijde contact op te nemen met
Solarfields wanneer er vragen
zijn over het park of in het verlengde daarvan over duurzame
energie.
De Binnenste Buitenpost houdt u
verder op de hoogte.

gen in combi met Yin Yoga!
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 19.30 uur. Toegang: € 55,voor 5 lessen. Aanmelden via
Hilda Bosma, tel 06 2726 3545.
do 10 september
Walk & Talk. Over werk, loopbaan en carrière. Plaats: Bibliotheek, 10.00-12.00 uur.
Toegang: gratis. (Zie bericht
elders op deze pagina.)
do 10 september
Lezing Hoe mooi is Drenthe
door mw. Luth uit Norg.
Kristelyke plattelânsfroulju.
Plaats: De Schakel, 14.30 uur.
Toegang: gratis.
vr 11 september
Oardelmetersesje: Jan Tekstra
en Ruben Mulder – ‘Hits & Winkeldochters’. Singer/songwriter/
scriptwriter Jan Tekstra (schreef
hits voor o.a. Maan, Jayh
Jawson & Marco Borsato),
samen met zijn vaste muzikale
toetsenist Ruben Mulder (o.a.
Roadhouse). Plaats: Paviljoen
MeM (Egypte 16A), 20.00 uur.
Toegang: € 15,-.
Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
za 12 september
Voetbal. V.V. Buitenpost 1-ONS
Sneek. Dé Friese derby! Voor
het eerst in jaren nemen twee
Friese clubs het tegen elkaar
op in de hoofdklasse. Zie onze
website voor coronamaatregelen en registratie. Plaats: Sportpark De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- (incl. verloting).

WEEK 38
14 t/m 19 september
Collecte Nierstichting*
woe 16 september
Bijeenkomst Kon. NVVH Vrouwennetwerk. Verrassingsprogramma. Plaats: Muzykpleats,
Paviljoen MeM (Egypte 16A),
14.00 uur. Toegang: gratis.
za 19 september
Voetbal. V.V. Buitenpost 1-Flevo
Boys. Tegen Flevo Boys speelt
Buitenpost altijd spannende
wedstrijden. Zijn de teams dit
jaar weer aan elkaar gewaagd?
Zie onze website voor coronamaatregelen en registratie.
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).
WEEK 39
21 t/m 26 september
Collecte HandicapNL*
zo 27 september
Oardelmetersesje: Kentucky
Snake Oil. Een energieke
mix van Bluegrass, Country
en Amerikaanse folkmuziek.
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 14.30 uur. Toegang: €
12,50 (incl. consumptie). Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
* onder voorbehoud, zie de
sites van de collecterende
stichtingen

Zeg het maar... ingezonden brieven
De Schoolstraat, een reactie op de In Tút van de Brims
In de Bibu van juni 2020 stond een mooi stukje over de gekapte boom
in de Schoolstraat. Als bewoner van deze straat betreur ik, met alle
andere buurtbewoners, nog steeds het verlies van drie majestueuze
bomen.
Een kleine correctie op de schrijver van de column In tút fan de Brims.
De laatst gesneuvelde boom was niet een eik, maar een kastanje, net
als de andere twee. De boom leed aan kastanjebloedingsziekte, dus is
niet voor niets gekapt. Hij heeft het toch nog lang volgehouden, dankzij de open bestrating. Met de schrijver van de In Tút fan de Brims,
hoop ik dat de vervanger inderdaad een zeer volwassen boom wordt.
Iets wat door de gemeente is toegezegd. In ieder geval een wat mooier en groter exemplaar dan die geplaatst is op de Bakkershoek ter
vervanging van een andere kastanje.
Nog een opmerking
over de Schoolstraat
en het Poieszplein. Er
staan mooie lantarenpalen die passen bij
de enige straat die nog
een stukje verleden laat
zien door behoud van
de huisjes uit begin 20e
eeuw. Maar moeten al
die lantaarns de hele
nacht blijven branden?
Een impressie van al het licht op het parkeerDe Poiesz heeft genoeg
terrein van de Poiesz. Lang niet alle lichten staan
licht onder de luifel en
erop. (foto: Marianne Rigter)
drie de hele nacht door
brandende grote reclameborden. Op het plein staan maar liefst elf
lantaarnpalen, naast de drie op het kleine originele stukje Schoolstraat. Als minstens de helft van de lantaarns vervangen zou worden
door bomen! Dat zou een gepaste aankleding van plein en straat zijn.
In ieder geval zou minstens de helft na elf uur ’s avonds gedoofd moeten zijn in verband met lichtvervuiling en energiebesparing.
Marianne Rigter

TE HUUR GEVRAAGD
Zelfstandige woonruimte, twee kamers,
in Buitenpost
Protestant en enige tijd gepensioneerd.
Schriftelijk reageren mag naar:
Anne Hiltje de Vries, Nijbuorren 29, 9137 SK Oosternijkerk

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

Wees loyaal - Koop lokaal!

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
Als deze krant uitkomt, is het
Brommels!-weekend 2020 al
achter de rug, maar het bramenseizoen nog niet. Dus kunnen we
het nog wel over bramen hebben. Het woord ‘bramen’ kan
zowel gebruikt worden voor de
struikachtige planten als voor
de vruchten. Als florist denk ik
in eerste instantie natuurlijk aan
de planten. En daar begin ik dan
ook mee. Dat wordt even doorbijten.
Bramen behoren wetenschappelijk tot de rozenfamilie en daarbinnen tot het geslacht Rubus.
Bramen zitten tussen kruidige en
houtige gewassen in: de loten
beginnen kruidachtig, verhouten
in de eerste winter, dragen in het
tweede jaar bloemen en vruchten, en sterven dan af; de ‘stoof’
blijft leven en vormt jaarlijks
nieuwe loten.
Al voor de leek valt een behoorlijke verscheidenheid op. Je hebt
bramen met de zwarte vruchten
die iedereen kent, maar er zijn
er ook met vruchten die in rijpe
staat rozerood zijn (framboos),
of blauw (dauwbraam), of rood
(steenbraam en wijnbes) of zelfs
geel, die vinden we dan wel in het
noorden van Scandinavië (kruipbraam, molte N, hjortron S).
Tot zover is Rubus een gewoon
soorten- en vormenrijk geslacht,
maar net als paardenbloemen
(Taraxacum), havikskruiden (Hieracium) en vrouwenmantels (Alchemilla) zijn veel Rubussoorten ‘apomictisch’, dat betekent
- mannen, schrik niet! - dat ze via
kiemkrachtige zaden nakomelingen kunnen maken zonder
mannelijke inbreng van stuifmeel. Zulke exemplaren zijn dus
klonen: ze zijn genetisch identiek
aan de moederplant. Die kunnen
zich ook weer apomictisch voortplanten. Vaak blijven ze beperkt
tot een relatief klein gebied. Zo

Toarnbeien/brommels/bramen

ontstaan wat we noemen ‘microsoorten’. Maar om het ingewikkeld te maken vormen de dames
zo nu en dan toch weer zaden
met mannelijke inbreng en kunnen die microsoorten onderling
kruisen, met nog weer nieuwe
microsoorten tot gevolg.
In Nederland zijn ten minste 240
microsoorten bekend, wereldwijd meer dan zeshonderd. Het
zullen er ongetwijfeld nog veel
meer zijn, want het onderkennen
van die microsoorten is superspecialistisch werk. Die wetenschap heet ‘batologie’, afgeleid
van het Oudgriekse woord voor
braam báton. Er zijn gewoon te
weinig experts om overal te kijken. Overigens stellen de batologen wel een minimumeis aan de
grootte van een verspreidingsgebied vóór ze van een (micro-)
soort willen spreken: zo’n areaal
moet minstens een doorsnee
van om en nabij 50 kilometer
hebben.

Rubus frieslandicus, ‘endeem’ voor de
Noardlike Fryske Wâlden.
(foto: Jakob Hanenburg)
Dé Friese batoloog is Karst
Meijer uit Wolvega, die zich trouwens ook intensief met paardenbloemen bezighoudt. Hij ontdekte een bramenmicrosoort met
een verspreidingsgebied tussen
pakweg Drachten, Dokkum en
Leeuwarden. In floristisch jargon
heet dat: de soort is ‘endemisch’
voor de Noardlike Fryske Wâl-

Floristische bramenexcursie in de Rohelstermieden, centraal in de foto
‘batoloog’ Karst Meijer uit Wolvega. (foto: Jakob Hanenburg)

den, alleen dáár
komt hij (van
nature)
voor.
Meijer heeft de
soort beschreven als Rubus
frieslandicus,
een Nederlandse naam heeft
de braam nog
niet.
Tijdens
een
excursie
onder
leiding
van Meijer, in
de
Rohelstermieden op 8 augustus jl., werd
de soort in de
omgeving van
de Tjoele aangetroffen, evenals
nog vijf andere
bramensoorten.
Komende herfst
Verspreiding in ons land van de Zoete haarbraam, de
legt Meijer een
bramensoort met de zoetste en sappigste bramen;
verzameling realgemeen in onze houtwallen en -singels.
gionale
bra1 atlasblok = 5 x 5 km. (bron: Verspreidingsatlas.nl)
mensoorten aan
in de Kruidhof. Daar gaat u abrozenbottels plukken hoorde er
soluut nog meer over lezen in
helemaal bij. Ik moet bekennen
de Binnenste Buitenpost.
dat ik er als kind niet van hield.
Die rottige stekelstruiken! Mijn
Van wetenschap naar keuken
moeder maakte dan bramensap
Bramen met zwarte vruchten
en bramenjam. Vooral aan die
hebben voor het gemak de
jam had ik een hekel: ik vond
overkoepelende naam Rubus
al die pitjes een kwelling, en er
fruticosus, gewone braam, gekwam nooit een einde aan de
kregen. Een braam is een verkeldervoorraad...
zamelvrucht van bessen, ‘steenAls volwassene ben ik een stuk
vruchten’, die elk één zaadje met
pitjesbestendiger
geworden,
een harde huid hebben, het pitje.
maar ik eet niet zo graag jam
De bessen zelf zijn sappig en min
meer. Ik ben meer van de chutney.
of meer zoet, afhankelijk van de
Deze vruchten-groentecompote
microsoort. Vogels maar ook allijkt een beetje op jam maar ze
lerlei ander gedierte, waaronder
is grover van structuur, en kruimensen, eten de bessen graag.
diger of desgewenst pittiger.
Het vruchtvlees verteren ze, de
Het is een Indiaas concept, in de
pitjes komen min of meer onverkoloniale tijd in de Engelse keuteerd met de poep mee. Zo raken
ken geliefd geworden. De benadie pitjes verspreid.
ming is afgeleid van het HindiZoals gezegd verschilt de zoetwoord chatni, ‘likken’. Er worden
en sappigheid van bramen per
ook groenten in verwerkt als ui
microsoort. De grootste en zoeten/of paprika en eventueel rode
ste bramen groeien aan struiken
of groene peper. Het is een heervan de Rubus gratus (ja, ook
lijk (koud te serveren) bijgerecht
gratis!), oftewel de Zoete haarbij diverse soorten vlees of bij
braam. Dat ‘haar-’ slaat op de bestevige vegetarische gerechten.
haring van de eerstejaarsloten.
Een chutney moet minimaal
Deze microsoort heeft een sterke
twee maanden rijpen. Echt iets
voorkeur voor bosranden, houtvoor bij het kerstdiner. Hieronwallen en -singels. Hij komt dus
der staat een recept, waarop u
algemeen voor in de Noardlike
overigens naar hartenlust kunt
Fryske Walden, we hadden hem
variëren. Wilt u een uitgebreide
ook bij de Tjoele.
toelichting op het recept, met de
Als kind groeide ik op in de Gelvariatiemogelijkheden, stuur me
derse Achterhoek in een groot
dan een mail.
gezin waar de eindjes aan elkaar
geknoopt moesten worden. In de
Gertie Papenburg
nazomer bramen, bosbessen en
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840
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Tuinbeleven
Jan Willem Zwart schrijft iedere
maand de column ‘Tuinbeleven’. De
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn
inspiratiebron.

Goedgekeurd!
De eerste week van augustus staat
al bijna 25 jaar in het teken van de
Natuurmarkt op en nabij De Kruidhof. Dit jaar is er zoveel anders. De
dag van de Natuurmarkt is doorgaans ook de dag waar alle tuinmensen van De Kruidhof naartoe
leven. Immers het is ook een soort
van ‘keuringsdag’ door Buitenposters die maar één keer per
jaar naar de tuin komen, ‘De Krûdentún’. De tuin ligt er ook dit jaar
weer prachtig bij. Met name de
hoofdcollectie met geneeskrachtige kruiden is completer dan ooit.
De vele verschillende geneeskrachtige kruiden groeien er rijkelijk.
‘brânnettels, en hynsteblommen’
staan gewoon in de collectie. Het
gaat erom dat het verhaal achter
de planten kan worden verteld. In
eerste instantie lijkt het erop dat
het om een verhaal van onkruiden gaat. Immers, brandnetels
en paardenbloemen in de tuin is
niet echt regulier. Op De Kruidhof
staat alles in een breder verband
met elkaar want los van de geneeskrachtige werking van genoemde
planten zijn juist deze planten in
de natuur erg belangrijk voor biodiversiteit. De brandnetel werkt
ook als waardplant. De dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde
aurelia en de atalanta kunnen
niet leven zonder de brandnetel.

Het zijn niet de vlinders die van
deze plant eten, maar de rupsen.
Zij lusten buiten brandnetel helemaal niets anders. De rupsen van
dagpauwoog en kleine vos zijn nu
actief. De eitjes worden door het
vrouwtje in groepen gelegd, soms
wel 60 tot 100 stuks. En hoe mooi
zijn vlinders in ieders tuin?
Zo ook de paardenbloem. Juist
omdat een paardenbloem al vroeg
in mei volledig bloeit is deze plant
een welkome nectarplant voor
insecten en dan met name voor
wilde bijen. Zij smullen het vroege voorjaar volop van de rijkelijke
nectar.

Bramenchutney
Ingrediënten:
A. ca. 1200 gram vruchten/
groenten: ca. 500 gr bramen;
ca. 400 gr appel zonder schil en
klokhuis, in niet te kleine stukjes,
ca. 300 gr grof gesneden ui; één
rode of groene paprika, zonder
pitten, niet al te fijn gesneden.
(Geen bramen? Neem rode druiven, doormidden snijden, pitten
verwijderen; of verse ananas, in
niet te kleine stukjes.)
B. ca. 400 ml natuurazijn, bij
voorkeur wittewijnazijn. Vervang
eventueel maximaal de helft van
de azijn door het ananassap en/
of gembersiroop en/of 1 geperste limoen (dat groene citrusvruchtje).
C. ca 400 gr kristalsuiker, bij
voorkeur rietsuiker.

D. kruiden/specerijen: heel klein
beetje zout (tegen gisting in de
pot); 1 kaneelpijp, 3 laurierbladen, 3 anijssterren, gemalen
kruidnagel en zwarte peper. De
peper kan ook als fijngesneden
rode of groene peper (zonder
pitjes) toegevoegd worden,
maar dat levert wel een pittig
eindproduct op. Geraspte verse
gember en/of geraspte limoenschil erbij is ook lekker.
Je kunt andere hoeveelheden
nemen, als de verhouding maar
A=3 : B=1 : C=1 is.
Maak vooraf voldoende glazen
potten klaar. Afwassen en dan de
potten én de deksels ca. 20 minuten in een heteluchtoven verwarmen op net geen 100 graden, en
weer wat af laten koelen.

Werkwijze:
1. Doe de vruchten/groenten
en de azijn in een ruime pan en
breng het geheel aan de kook, zo
nu en dan omroeren.
2. De kruiden/specerijen toevoegen. Twintig minuten zachtjes laten doorkoken met het deksel op
de pan. Het deksel zo nu dan oplichten en de massa omroeren.
3. Nu de massa zonder deksel
ten minste 45 minuten zachtjes
laten sudderen om de chutney in
te dikken. Roer ook nu het geheel
zo nu en dan om. Is de chutney
nog te nat, sudder hem dan een
kwartiertje langer door.
4. Haal een beetje van de chutney uit de pan, laat die afkoelen
en proef. Te zuur? Voeg suiker bij
tot de chutney aangenaam is.

5. Omroeren en kaneelpijp, laurierbladen en anijssterren verwijderen.
6. Schep de chutney in de glazen
potten. De potten goed vullen,
afdekken met vooraf op maat
geknipte, dubbelgevouwen huishoudfolie, en dan de deksels er
goed vast op draaien. De potten
op de kop zetten en laten afkoelen.
7. De chutney zeker twee maanden donker en koel laten rijpen.
Afgesloten zijn de potten zeker
twee jaar te bewaren. Na opening kun je de chutney pakweg
een maand gekoeld goed houden.
Gertie Papenburg

Juist door zo in breder perspectief
naar die hele gewone planten te
kijken lukt het mij steeds weer om
in verwondering te geraken door
juist die hele gewone alledaagse
planten. De Kruidhof heeft heel
veel hele gewone planten staan
die regulier thuishoren in de natuur zoals wij die tegenkomen in
de Noardlike Fryske Wâlden. Het is
dan ook mooi te zien dat er steeds
meer mensen het belang zien van
dergelijke planten om te laten
staan en biodiversiteit te blijven
voeden. Dat het er dan ook nog
mooi uitziet is een groot compliment voor al die tuimensen die in
dit coronajaar de tuin hebben onderhouden. Goedgekeurd!

Wij gaan

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

We hebben ruimte nodig voor de interieurbouwers!

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

