De Binnenste Buiten
Een gratis maandelijkse uitgave van Plaatselijk Belang Buitenpost

post

Jaargang 21, nr. 10, september 2020

In dit nummer:

Het echte werk begint nu voor de IWB

>

E e r s t e re s u l t a t e n
woonenquête

>

Vr i j w i l l i g e r
H e n k v a n Ve e n e n d a a l

>

Marlien Meindertsma
maakt feesttaarten

>

Reactie op
jubileumboek

>

P u u r n a t u u r : Wa n n e e r
is een boom ‘goed’?

>

Buitenposters:
Matty Zijlstra

(foto: Johan Kootstra)

De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) bracht op 16 september een bezoek aan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen
(SWA) om te praten over het wonen in Buitenpost. Het was een eerste overleg waarvan er nog veel meer op zullen volgen.
Lees er meer over op pagina 7.

Va n d e re d a c t i e
Spannende tijden
Het zijn zonder meer spannende tijden voor Buitenpost. Bij de
gemeenteraad is de Centrumvisie Buitenpost in behandeling, die van groot belang kan
zijn voor een goede toekomst
van ons winkelcentrum. Binnenkort wordt daar ook de
Concept-Woonvisie 2020-2025
besproken die richting moet geven aan de woningbouw in ons
dorp.
Tegelijkertijd wordt een donkere schaduw geworpen door
een aanstaande gemeentelijke
bezuinigingsronde van naar verwachting 3 miljoen euro. Naast
directe
financiële
gevolgen
voor de individuele burger zullen ongetwijfeld verschillende
gesubsidieerde instellingen in
ons dorp het snoeimes pijnlijk
voelen. Het zijn allemaal zaken
die de blijvende leefbaarheid in
ons dorp diep raken. Daarom zijn
het ook onderwerpen die ongetwijfeld de komende tijd voortdurend in onze kolommen zullen
verschijnen.
Wij lazen als redactie ook de
problemen van het dorpsblad
van Harkema. Zelfs de beste
bedoelingen van een groep vrijwilligers kunnen blijkbaar tot onaangename onrust in een dorp
leiden. Ook de redactie van dit
blad merkt wel eens een dergelijke spanning. Haar doelstelling
bij te willen dragen aan de leefbaarheid en de binding in het
dorp te willen vergroten kan simpel lijken maar is het niet altijd.
Zorgvuldigheid in verwoording,
respect en, bijna ouderwets,
fatsoen blijven ons uitgangspunt. Maar ook voor de redactie
kunnen het spannende tijden
worden.

PBB voor verdere uitwerking van Centrumvisie
Op donderdag 17 september stond in de gemeenteraad de behandeling van de Centrumvisie Buitenpost op de agenda. Het door een
daarvoor ingehuurd bureau geschreven stuk viel jammer genoeg
niet onmiddellijk bij alle raadspartijen in goede aarde. Een besluit
over wat de gemeente met de conclusies gaat doen werd daarom
vooruitgeschoven. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) kijkt met
spanning uit naar die belangrijke beslissing, want het winkelgebied van Buitenpost staat in haar ogen op een belangrijk kruispunt.
Het winkelcentrum van Buitenpost kent sinds de Tweede
Wereldoorlog een historie van
ambitie en goede wil, complexe
omstandigheden en een bittere
dosis pech. Het heeft er toe geleid dat de ontwikkeling naar een
groot, regionaal winkelcentrum
is uitgebleven en het heeft geresulteerd in een samengeraapte
winkelomgeving waar weinig
mensen gelukkig mee zijn.
De problemen in onze kern zijn
duidelijk. Het onderzoeksbureau
constateert de grote afstand tussen winkels waardoor er te weinig verband is, de sfeerloosheid,
de leegstand en de dreiging
voor de winkelier van de nieuwe
economie, te weten internet en
thuisbezorging. En er dreigt ‘de
krimp’, afname van de bevolking
en moeilijker economische omstandigheden.

winkelvoorzieningen te kunnen
blijven bieden. En sterker nog:
de middenstand is voor de leefbaarheid van een groot dorp als
de onze onmisbaar. Dat is ook
de reden dat PBB achter de belangrijkste uitgangspunten van
de Centrumvisie staat. Het gaat
dan om een compacter winkelgebied, een betere inrichting en
vooral meer sfeer. Hoe dat het
beste kan valt voor een groot
deel buiten de expertise van
het PBB-bestuur, al heeft ze natuurlijk wel haar eigen ideeën
daarover. Maar er moet nu wat
gebeuren om verdere verslechtering en verlies van voorzieningen te voorkomen.
PBB stelt
Nodig is een gemeente die verder durft te kijken dan alleen het
verleden en de huidige moeilijke

omstandigheden. Onmisbaar is
de inbreng van de middenstanders. Zij kunnen zichzelf het
beste vertegenwoordigen – het
gemis van een eigen vereniging
wreekt zich nu.
Anderen kunnen belangrijke bijdrages leveren met inzichten en
ter zake doende kennis. Dat kan
door betrokken personen, maar
ook een organisatie als de Business Club. En uiteindelijk, en niet
in het minst, de eigen inwoners.
Per saldo kunnen alleen zij in het
eigen dorp een goed winkelcentrum op de been houden, hier
meer consumeren is hoe dan
ook een stukje eigenbelang.
PBB is nu al actief om te proberen de Centrumvisie te benutten
als een moment van actie. Ze
heeft ook toegezegd zich daarvoor te blijven inzetten. Als het
nodig is zal ze dat ook doen in
een projectgroep die aan een
goede uitwerking van de Centrumvisie werkt. Maar, alleen samen kan er meer in Buitenpost.

Johan Kootstra,
secretaris PBB

Blijft dan alleen somberen over?
Dat hoeft niet. Het rapport schetst
ook mogelijkheden. Andere prioriteiten voor de inrichting in het
winkelgebied, meer wonen mogelijk maken en de pluspunten
van Buitenpost beter uitbuiten.
Wat wil PBB?
PBB staat voor een realistische
herwaardering van ons centrum
met gezonde ambitie. Niet meer
een streven naar zo groot mogelijk, maar naar goed genoeg.
Want ondanks de teleurstellende
geschiedenis van het winkelcentrum heeft het dorp genoeg potentie om een goede basis aan

Dit kan echt beter.

(foto: Johan Kootstra)

IWB draagt
woonvraagstuk
Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) maakt zich al jaren grote
zorgen over de nieuwbouw in
ons dorp. Verschillende malen
heeft ze daarover de noodklok
geluid, tot nog toe met weinig
resultaat.
Afgelopen voorjaar meldde zich
een groep betrokken Buitenposters die zich concreet in wil zetten
voor een duidelijke verbetering
van het wonen in ons dorp. Deze
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost
(IWB) kreeg onmiddellijk steun
van PBB. Zelfs heeft een van de
PBB-bestuursleden zitting genomen in de groep om direct contact te houden en ondersteuning
te bieden. De groep heeft zich in
de vorige Binnenste Buitenpost
aan u voorgesteld.
Samen werd de eerste belangrijke actie ondernomen: informatie vragen van de Buitenposter
in de vorm van een enquête. De
respons was prima en daarmee
was een eerste belangrijke stap
gezet.
PBB laat nu het praktische werk
over aan IWB. Overleg met gemeente, corporaties, bedrijven,
architecten en anderen vraagt
veel tijd en kennis van zaken –
iets wat de IWB meer heeft dan
de bestuursleden van PBB.
Nauwe samenwerking blijft en
als vertegenwoordiger van de
bevolking van Buitenpost zal
PBB nog steeds, ook in dit blad,
van zich laten horen over het
onderwerp.
Maar wilt u iets bijdragen in het
beter en meer wonen in Buitenpost dan is de kortste weg via
de IWB! De IWB heeft nu een
eigen e-mail-adres waarop u al
uw informatie aan kunt bieden
en vragen kunt stellen:
iwbuitenpost@gmail.com
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KWF Buitenpost

Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021

Collecteresultaat
De collecte voor de Nederlandse
Kankerbestrijding heeft in Buitenpost € 3979,72 opgeleverd!
Dat is nog zonder de bijdragen
die via de QR-codes zijn overgemaakt.

De voorstelling Wat Soesto! stond
voor 28 oktober gepland, maar wordt
door de geldende coronaregels verplaatst naar zondagmiddag 1 november om 15.00 uur. Plaats van handeling wordt Sporthal de Houtmoune.
Cultuuraanbieder Maskelyn prijst zich gelukkig dat deze voorstelling
van schrijver Freark Smink ondanks alle beperkingen door kan gaan.
Kaarten voor Wat Soesto! zijn te verkrijgen bij Dropshop Liquorice
voor € 19,50 per stuk. Ook kunnen via de verkoopsite van www.vanplan.nl kaarten worden besteld. Er is geen telefonische verkoop.

Afscheid collectanten
Het KWF Buitenpost heeft afscheid genomen van zes collectanten. Vele jaren (in één geval
zelfs meer dan 40 jaar!) kwamen
Gonny Grijpstra, Jannie Postma, Trientsje van der Wal, Tineke
Nieuwenhuis, Griet Kroodsma
en Griet Piersma voor het KWF
in Buitenpost langs de deuren. Als dank kregen de dames
namens KWF Buitenpost een
bloemetje, gesponsord door
Bloemtique Buitenpost.

Jannie Postma en Gonny Grijpstra zijn gehuldigd met een boeket bloemen.
(eigen foto)

Het KWF zoekt nog vrijwilligers!
Mensen die volgend jaar (de
collecteweek is in 2021 van 5 t/m

11 september 2021) willen collecteren voor het KWF, kunnen
zich aanmelden bij Christina

Kooistra via de mail:
christinakooistra@upcmail.nl.

Koninklijke NVVH vrouwennetwerk
De afdeling Buitenpost en omstreken van de Koninklijke NVVH
vrouwennetwerk hield haar eerste bijeenkomst van dit seizoen

bij de Muzykpleats in Egypte.
Het was fijn om elkaar na lange
tijd weer te ontmoeten. Door het
mooie weer konden we buiten

zitten en was het goed mogelijk
om de coronaregels te handhaven.
Atsje Lettinga zorgde voor een
verrassende middag, met een
hapje en een drankje. We kregen
een rondleiding over het terrein
en zagen foto’s over de bouw
van het Paviljoen MeM.
Mocht u belangstelling hebben
voor onze actieve vrouwenorganisatie die dit seizoen interessante lezingen en excursies op haar
programma heeft staan (zie de
vorige editie van deze krant), dan
kunt u contact opnemen met Alie
Lammerts tel. 0511-541327.

Atsje Lettinga heeft de dames veel te vertellen.

(foto: Hielke Boorsma)

Alie Lammerts

Coronaveilig Repair Café goed bezocht!

Maar de middag was een succes,
alle Repair Café medewerkers
hadden de hele drie uren de handen vol met koffiezetapparaten,
een stofzuiger, stereo-sets, een
lamp en verschillende kleinere
apparaten. Hartelijk welkom
werd geheten aan Robert de
Vink die voor het eerst het team
kwam versterken.
We zijn er weer klaar voor, tot
de volgende sessie op zaterdag
3 oktober van 13.00-16.00 uur in
It Koartling aan de Schoolstraat!
Johan Kootstra

Nog kaarten verkrijgbaar voor Gurbe’s Te Plak
Op zondagmiddag 22 november staat de voorstelling Te Plak”, het
muziekprogramma van Gurbe Douwstra, bijgestaan door Wander
van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries op het programma. Deze
voorstelling vindt plaats in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost en vangt aan om 15.00 uur. Gekochte kaarten kunnen eventueel
worden teruggebracht naar het voorverkoopadres Dropshop Liquorice. Heeft u telefonisch besteld, 0511 541444, dan kan er op dit telefoonnummer worden geannuleerd. Door de wijziging van locatie kan
Maskelyn nog een klein aantal kaarten aanbieden. Deze zijn alleen
verkrijgbaar bij de Dropshop aan de Kerkstraat.
Rabobank ClubSupport
Met de Rabobank ClubSupport ondersteunt Rabobank Drachten
Friesland Oost verenigingen en stichtingen in het werkgebied van
de bank met een financiële bijdrage. Ook Maskelyn staat weer op de
deelnemerslijst. Vanaf 5 oktober kunt u als lid van de Rabobank uw
stem uitbrengen op dé cultuuraanbieder van Buitenpost.

Ruim een half jaar lag het
gereedschap van het Repair Café
opgeborgen, maar op 1 september werd het reparatiewerk weer
opgepakt.
Rood-wit lint en verschillende
borden met instructies in verband met de coronamaatregelen
maakten er een ietwat ongewone sessie van.
Gewoonlijk wordt gestimuleerd
dat inbrengers van te repareren
spullen bij het reparatiewerk
aanwezig blijven. Zo kan misschien wat toekomstig eigen
handigheid af worden gezien bij
de reparateurs. Nu was er een
duidelijke scheiding en was de
anderhalve meter de norm, tussen inbrengers en reparateurs
en reparateurs onderling.

Inhoud/Ynhâld:
“Ik bin in boeresoan. Myn pake
wie boer, myn heit wie boer en ik
bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks
mear, niks minder. Ik ha wolris
lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha
ik raar yn ’e war west. Myn mem
is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje.
Mei myn heit is dat oars,” neffens
Frans yn Wat Soesto!.
Frans, de hoofdpersoon uit Wat
Soesto! kan zich nog goed herinWat Soesto! in De Houtmoune.
neren hoe hij als jongen languit
(foto Jan Bensliman)
in het gras kon liggen en naar
de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was!
Onder de strenge hand van zijn vader leerde Frans zelf boer te worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, al hoezeer zijn moeder hem
probeerde te beschermen. Later als zelfstandig boer krijgt Frans te
maken met eisen vanuit de overheid en druk vanuit de maatschappij.
De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat
je veehouder bent. Terwijl zijn moeder op de achtergrond onverstoorbaar haar eigen leven leidt, maakt Frans de balans op. Op de keper
beschouwd heeft hij geen perspectief, maar ophouden is evenmin
een optie. Wat zou hij dan moeten doen met zijn tijd? Waarom zegt de
maatschappij niet duidelijker wat zij van de boeren verwachten, zodat
hij weer trots kan zijn dat hij boer is?
Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder. Na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op
in Simmerjûn’ is “Wat Soesto!” opnieuw een bijzondere voorstelling
van Pier21. Zie ook: www.maskelynbuitenpost.nl en www.pier21.nl.

De Fryske Krite 2020-2021

Repareren op de anderhalve meter.

(foto: Johan Kootstra)

De spilers fan Heit en it bestjoer fan de Fryske Krite
hienen ien dúdlik doel: op’e nij Heit oer it fuorljocht
bringe yn novimber 2020. It is lykwols tige spitich
dat wy noch alle dagen te krijen ha mei corona en
alle beheiningen dêrfan. It bestjoer ha dêrom it
beslút nimme moatten, fansels yn goed oerlis mei
de Heitploech, dat it op dit stuit net fertroud is om
útein de setten mei de repetysjes en it stik te spyljen. De sûnens fan elkenien stiet foarop. Dit bestjut
net dat Heit yn it argyf bedarret. It stik komt op de planke om sadree it
wer kin spile te wurden. Heit, de spilers en jim as Kritepublyk fertsjinje
dit. Wy hâlde jo op de hichte.
De foarstelling Ut dy’t op de wurklist stiet foar febrewaris/maart 2021
bliuwt dêr ynearsten op stean. It hinget fansels alhiel fan corona ôf oft
dit wol of net trochgiet.
Foar tiisdeitejûn 13 oktober stiet
de jierlikse ledegearkomste yn
de aginda. Oer it hoe en wat krije
de leden berjocht fia de email.
Mei de Rabobank ClubSupport
Aksje stipet Rabobank Friesland
Oost jierliks ferieningen en stichtingen. De Krite docht hjir lykas
ferline jier ek wer oan mei. Fan 5
oktober ôf kin jo as lid fan’e bank
wer op It Kritetoaniel stimme. Jo
stim is fansels wertige wolkom.
Meie wy wer op jo rekkenje?

De Binnenste Buiten Post

A l g e l eze n?
> Ter gelegenheid van zijn 50e
verjaardag op 7 september werd
brandweerman Jan Willem Zwart
verrast door zijn brandweerploeg. Met een toepasselijk
spandoek in zijn tuin wilden zijn
ploegmaten dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ook
kwam de hele brandweerploeg
langs om Jan Willem Zwart te
feliciteren, coronaproof, oftewel
met de elleboog. Jan Willem
Zwart zit al sinds 2006 bij de
brandweer en vervult nog tal van
andere functies. Zo is hij ploegchef, woordvoerder bij de brandweer, boa en boswachter.

Bridgeseizoen geopend

> Meer fietspaden in de gemeente Achtkarspelen worden voorzien van led-verlichting op zonne-energie. In het midden van
het wegdek komen waterdichte
grondspots met een ingebouwde zonnecel, accu en led-lampen.

COLOFON
Jaargang 21, nr. 10, september 2020
De Binnenste Buitenpost is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
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als rechtspersoon.

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

Op Prinsjesdag is in Buitenpost ook het bridgeseizoen weer begonnen. Vanwege de omstandigheden is het dit jaar allemaal een beetje
(aan)passen en meten, maar spelen willen we! Dus werd het meetlint
uit de kast gehaald en is er druk met de tafels geschoven om de voorgeschreven afstand te kunnen garanderen.

Er wordt weer gebridged in zalencentrum The Point.
> De bouw van een appartementencomplex voor mensen met
een (licht)verstandelijke beperking in de Kerkstraat in Buitenpost gaat niet door. De Stichting
Sprank moet noodgedwongen
een streep zetten door het plan
De betreffende locatie, een al
jaren leegstaand pand waarin
voorheen supermarkt Aldi was
gevestigd, is door de eigenaar
aan een andere partij dan Sprank
gegund. De stichting blijft zoeken
naar een andere geschikte locatie in het dorp.

(foto: Jerry Tillema)

“Of je weer uit de isoleercel mag!” is de meest tekenende uitspraak
van één van de bridgers die handenwringend van genoegen (natuurlijk met ruim desinfectiegel ertussen) sinds lange tijd weer aanschoof
aan de bridgetafel. Fijn om elkaar weer te zien want bridge is vooral een sociale bezigheid. Maar uiteraard kwamen ook de kaarten op
tafel waarna we ons voor het eerst sinds lange tijd weer hebben kunnen uitleven in onze favoriete vrijetijdsbesteding. Bridge, natuurlijk!,
What else? Zou bridgen ook wat voor u zijn? Vast wel! Zodra de omstandigheden het toelaten zal er ook vast wel weer een beginnerscursus worden georganiseerd. Hou de media in de gaten!

TTV Buitenpost wanhoop nabij
De tafeltennisvereniging van Buitenpost, gevestigd aan de Marconistraat 1-A, zal na 25 jaar moeten verhuizen. De eigenaar van het
pand gaat zelf gebruik maken van de hal en medio 2021 moet TTV
Buitenpost een andere locatie betrekken. Er is een bouwcommissie
in het leven geroepen door het bestuur van de tafeltennisvereniging.
Deze commissie is de laatste drie jaar bezig geweest met plannen
voor een bestendige toekomst. Een nieuw te bouwen hal is het advies van de bouwcommissie. De financiële middelen zijn er inmiddels
maar het grote probleem is het vinden van een stukje bouwgrond in
Buitenpost. Als er een stukje grond gevonden wordt kan er een mooie
hal verrijzen die kan voldoen aan landelijke eisen voor wedstrijdtafeltennis. TTV Buitenpost speelt op hoog niveau en is een gezellige
bloeiende club.
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September 2020
Fietsend door Buitenpost, genietend van het mooie nazomerweer valt het mij op dat er
hard gewerkt wordt buiten. In de
straten is veel activiteit te zien door mannen met schoppen op de
trottoirs, want er wordt gewerkt aan de aanleg van glasvezelkabel.
Daar is letterlijk een busje Roemenen voor open getrokken want de
mannen werken hard door en aan hun taal is voor mij geen touw vast
te knopen. Het werk gaat vast snel want straat voor straat wordt de
klus vakkundig geklaard. Ook veel mensen zijn nog buiten bezig en
de tuin wordt nog even opgeknapt voor het najaar zijn intrede doet.
Wat is het allemaal nog mooi groen, geniet er dus nog even van want
het wordt alweer vroeger donker en er beginnen al bladeren te vallen.
Aan de bestuurstafel van het PBB (heel ruim gesitueerd in It Koartling) mochten wij de afgelopen keer een nieuw gezicht aantreffen.
Ans van der Tempel had in onze krant een oproep gelezen voor een
nieuw bestuurslid en zij wilde wel eens een vergadering bijwonen.
De kennismaking verliep van beide kanten plezierig, dus als bestuur
zijn wij blij met een nieuw lid. Ans zal zich in een volgende Binnenste
Buitenpost aan u voorstellen.
Hopelijk zijn er meer mensen die het leuk vinden om ook eens te
komen kijken waar wij zoal over spreken op de eerste dinsdagavond
van de maand. Nieuwe bestuursleden blijven welkom en wij zijn altijd
blij als iemand vrijblijvend eens een avondje mee kijkt om te zien hoe
wij vergaderen. Wie weet is het iets voor u?
De afgelopen maand hebben wij gesproken over zaken als Sinterklaas, kan de intocht doorgaan en zo ja, hoe dan? Gelukkig is iedereen
positief en komt die intocht er, maar over het hoe en wat moet nog
verder nagedacht worden. Ook de Centrumvisie houdt ons bezig. Hoe
verder met de leegstand in de Kerkstraat en waar kunnen wij voldoen
aan de vraag naar zowel geschikte huurwoningen als woningen voor
ouderen die hun eigen huis zo langzamerhand te groot en te bewerkelijk vinden? U heeft hier veel over kunnen lezen in onze vorige krant
en hopelijk heeft u de enquête ingevuld zodat deze veel bruikbare
informatie oplevert om mee verder te werken. In deze krant vindt u
de eerste resultaten.
Ik noemde even de leegstand in de Kerkstraat maar ook daar is een
hoop bedrijvigheid te zien. Volgende maand hebben wij er vast twee
gloednieuwe winkels bij. Iets om ons op te verheugen.
Inmiddels zijn de alpaca’s in de dierenweide al helemaal gewend en
het is leuk om te zien dat er regelmatig bezoek bij hen langskomt.
Het moment breekt binnenkort aan om de dierenweide officieel te
openen. Onze grootste plannen voor de opening van begin dit jaar
zijn door corona in het water gevallen maar natuurlijk willen wij nog
passende aandacht schenken aan het feit dat er na een lange aanloop
nu een mooie dierenweide tot stand is gekomen.
Ik wens u veel leesplezier toe met dit nieuwe nummer van de Binnenste Buitenpost, pas goed op u zelf en op elkaar en tot ziens in het dorp
en/of anders in deze rubriek.

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Read Shop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost
Redactie:
Wim Ausma
Annemieke Altena
Johan Kootstra
Piet Pettinga
Amanda van Roessel
Hilleke Scheper
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Namens het bestuur van PBB, Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Aan de lezers van de Binnenste Buitenpost vragen we mee te denken
over een stukje terrein wat wij over het hoofd hebben gezien, het liefst
in de omgeving van het treinstation, maar dat is niet noodzakelijk.
De vraag is om mee te denken aan een creatieve oplossing voor de
club. Een terrein van ongeveer 1000 m2 waar een hal van 400 m2 kan
worden gebouwd zou geweldig zijn om het voortbestaan van de club
in Buitenpost te garanderen. Heeft u een goed idee of ingeving dan
horen we dit graag via: ttvbuitenpost@gmail.com. U kunt ook contact
opnemen met Jelle Bouwer, tel. 06-21 67 65 21.

Gratis adverteren in coronatijd
Door de huidige crisis heeft een aantal van onze adverteerders het
nu moeilijk. Die willen we graag tegemoet komen. Wij bieden de
bedrijven die het financieel moeilijk hebben aan om tot 2021 gratis
te adverteren.
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

Geen roeken maar kauwen
Folkert Mulder vindt de foto op
de voorpagina van het augustusnummer prachtig. Maar als
vogelliefhebber laat hij weten
dat de vogels op de foto geen
roeken zijn maar kauwen.
In het januarinummer van 2019
heeft Gertie Papenburg een
artikel geschreven over de dorpskauwen van Buitenpost.

Kauwtjes op de torenspits van de
Mariakerk. (foto: Anna Papenburg)

De afgelopen tijd hebben we een paar nieuwe adverteerders verwelkomd in de Binnenste Buitenpost. We wensen ze veel succes:
Thies Wiersma
Rikst Fashion & Lifestyle
Cultuurcentrum de Wâldsang

Wilt u ook een advertentie plaatsen?
Neem dan contact op met Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

De Binnenste Buiten Post

Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam
Er zijn drie soorten kappers: de kapper in de kapsalon, de kapper
die thuis werkt en de kapper die naar de klant toekomt. De laatste
twee categorieën zijn sterk in aantal toegenomen. Dat is niet zo
verwonderlijk als je weet dat een diploma geen vereiste is om zelfstandig kapper te worden. Als je maar goed bent in je vak. Matty
Zijlstra haalde wel haar kappersdiploma’s. Na 55 jaar waarvan 48 in
Buitenpost, nam ze niet alleen afscheid van het kappersvak, maar
ook van het huis met de pilaren.
Een goede kapper heeft niet alleen het knippen in de vingers. Want
al ben je nog zo goed met een schaar, ben je zelf een onverzorgd
sujet of erg verlegen aangelegd, dan kun je het op de kappersopleiding wel vergeten. De meeste afvallers struikelen op de communicatieve kant van het vak. Je moet als kapper van mensen houden.
Klanten komen niet alleen terug omdat je zo goed knipt. De sfeer
moet goed zijn en je moet zelf het goede voorbeeld geven.
(bron: docent kappersopleiding)
Werken
Als er iemand is op wie de definitie van een goede kapper van
toepassing is, is het Matty Zijlstra wel. “Kapster worden was
niet mijn droom”, vertelt ze.“Toen
ik vijftien was, liep ik langs een
kapperszaak en dacht: ‘Hé, dat
lijkt me wel leuk’. Ik solliciteerde
op een advertentie en werd in
Heerenveen aangenomen. Via
de opleiding Werken en Leren
heb ik toen de kappersschool
gedaan. Een collegaatje ging
als kapster bij de Holland-Amerika Lijn werken en dat wilde ik
ook.” Het werden niet de golven
van de oceaan, maar het bleef
bij watergolven in het haar. Op
haar vijftiende had Matty ook al
verkering met Piet Zijlstra. “Toen
het uitraakte kon ik in Harlingen
de baan en de kamers van een
ex-collega overnemen. Op m’n
zeventiende zat ik al op kamers.
De verkering ging weer aan en
omdat Piet bij Haitsma in Buitenpost werkte, ben ik hier in 1972
terechtgekomen.”
Matty nam aan de Voorstraat
in het huis met de pilaren, ook
wel de GerBo-zalen genoemd,
aan de Voorstraat de kapsalon over en begon zo op haar
tweeëntwintigste voor zichzelf.
“Ik woonde anderhalf jaar achter de salon in een hokje waar

Opening Salon New Style 2009.

vroeger een cafetaria zat. Na ons
trouwen in 1973 woonden we
vanwege Piets werk in Leeuwarden en reed ik heen en weer. Ik
begon met een leerling kapper.
Daarna volgden er nog verscheidene stagiaires. Dat kostte veel
energie, maar ik heb het met
heel veel plezier gedaan.” Na
achttien jaar was Matty het zat
om de leidinggevende in de zaak
te zijn. “Ik wilde minder werken.
Johan van der Meer die bij mij
in dienst was geweest, was een
eigen salon in Kollum begonnen.
Hij wilde wel een tweede zaak in
Buitenpost en toen kwam ik bij
hem in loondienst. Ik werkte nog
maar drie dagen. Na tien jaar
begon het toch weer te kriebelen. In 2009 ben ik samen met
Klasiena weer voor mezelf begonnen.” Was in 1972 naast Matty slechts één andere kapper in
Buitenpost werkzaam, nu zijn er
vijf kapperszaken en minstens
tien zelfstandige kappers. “Het
komt op hetzelfde neer”, vindt
Matty. “Die werken anders wel
in de kapsalon. De meesten hebben een diploma, denk ik.”
Wonen
In 1978 kochten Piet en Matty
het pand aan de Voorstraat. “De
bovenwoning werd grondig verbouwd”, legt Matty uit, terwijl ze
een fotoalbum met foto’s laat

(foto: Harrie Slagter)
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Matty Zijlstra: na 48 jaar afscheid van de kapsalon
Natuurlijk mis ik mijn trouwe klanten
zien. “We hebben er achttien
jaar gewoond, maar toen wilde
ik wel een huis met een tuin. We
kochten er een huis bij aan de
Kuipersweg en de bovenwoning
werd verhuurd aan een schoonheidsspecialiste.” Het huis aan
de Kuipersweg had een rietdak
en een bloemenzee in de voortuin. “Er was eens een jongetje
dat erlangs liep met zijn moeder
en zei: ‘Mama, hier wil ik later
wonen’. Het was een sprookjeshuis, maar Piet vond het te
klein. Na tien jaar wilde hij weer
terug naar de bovenwoning. We
verkochten de woning aan de
Kuipersweg en de bovenwoning
aan de Voorstraat werd opnieuw
verbouwd.” Er was zo goed over
de inrichting nagedacht, dat
Woning & Co, de woonbijlage
van de Leeuwarder Courant,
er een kijkje kwam nemen. Aan
het sprookjeshuis blijft wel een
bijzondere gebeurtenis verbonden. “Er was een bejaarde klant
die graag eens bij me thuis wilde
komen. Ik haalde haar op en wist
dat ze zwakke aderen had. We
hadden gezellig koffiegedronken
en op de terugweg naar haar
huis stopte ze ineens met praten.
Ze was overleden. Gelukkig had
ik toen al autotelefoon en kon ik
de huisarts bellen. De ambulance
nam haar mee en de arts en ik
hebben daarna de familie ingelicht.”
Lief en leed
Als kapster was Matty de vertrouweling van haar klanten. Het
contact ging soms ook verder
dan de voordeur van de kapsalon. “In 48 jaar bouw je wel een
band met je klanten op. Je hoort
heel veel, soms heftige dingen.
Maar dat is ook weer het mooie
van het vak. Als vrouwen met
kanker een chemokuur moesten
ondergaan, ging ik wel met hen
mee naar HairReset Studio Jantien om een pruik uit te zoeken.
Klasiena en ik gingen ook vaak
op condoleancebezoek als er
iemand was overleden die we
goed kenden.”
In 2013 overlijdt Piet. Voor de
klanten was hij na zijn pensionering een bekende figuur in
de kapsalon. ’s Morgens zat hij
aan de tafel koffie te drinken en
zijn krantje te lezen. En altijd een
groet voor de klant. “De reacties
van de klanten waren fantastisch. Ik kreeg kaarten, bloemen,
een cake of een potje jam. Dat
is zelfs nog een paar jaar doorgegaan. Dat heeft me er echt
doorheen gehaald. Het sterkt je
wel. Ik was van plan om eerder
te stoppen, maar Piets overlijden
was de reden dat ik langer ben
doorgegaan met werken.”
Er werd ook vaak gelachen in de
kapsalon, wat blijkt uit de volgende anekdote. “Er was eens

Matty aan het werk in de kapsalon.
een klant die Snijder heet. In
mijn hoofd ging het kinderversje: ‘Snider, snider, maak my de
broek wat wider, maar niet al te
wiid, dat er my fan t’ gat ofgliied’.
Toen ik wilde weten wat ze in de
koffie gebruikte, vroeg ik: ‘Wat
heeft mevrouw Snijder in de
broek?’, waarop ze antwoordde:
‘Elastiek!’”
Veranderingen
Het kappersvak is er in de loop
der jaren niet gemakkelijker op
geworden. Er wordt wel eens gedacht dat mannen makkelijker te
knippen zijn dan vrouwen. “Dat
hoef je tegenwoordig niet meer
te zeggen. Mannen kosten veel
meer tijd, met name de jongere
mannen. Ze zijn ijdel. Via internet en social media volgen ze
de nieuwste haartrend. Ik zag bij
mijn zus een foto van mijn vader staan met kort opgeschoren
haar. Hij zou nu een heel moderne man zijn.”
Door de coronacrisis sloot de
kapsalon noodgedwongen van
12 maart tot 11 mei. Zeven weken dicht, wat moet je dan opeens? “Ik was er al mee bezig om
te stoppen, zegt Matty. “Dus het
was voor mij eigenlijk een test.
En het beviel me zo goed, dat ik
de knoop heb doorgehakt en eerder ben gestopt. Het zou 1 september worden, maar het werd
half juli. Natuurlijk mis ik mijn
trouwe klanten, maar ik vind het
heerlijk.”

(eigen foto)
Na het overlijden van Piet stond
Matty er ineens alleen voor. “Dat
was een hele verantwoordelijkheid. Het onderhoud van het
pand en alles. Het huis stond al
een tijd te koop. Twee jaar geleden kwamen de juiste kopers
voorbij. Ik kon nog twee jaar
blijven werken omdat ik met
Klasiena de benedenverdieping
bleef huren.” Zelf verhuisde Matty naar een appartement aan het
plein bij Nijenstein. Ze mist de
Voorstraat niet. “Je blijft alleen,
of je nu in een groot of een klein
huis woont. Dit kwam vrij en ik
dacht: dit neem ik eerst. Ik woon
hier prima en beschermd”, zegt
Matty. “Hier wonen niet alleen
maar oude mensen, er zitten
ook jongeren tussen.” Dat de
een de ander helpt, blijkt als de
bel gaat. Of Matty wel een pakje voor de buurvrouw aan wil
nemen. Volgens een onderzoekje van Wâldnet is het centrum
van Buitenpost misschien wel
de meest troosteloze winkelplek
in Friesland. De gemeente trekt
39.000 euro uit om onder andere
van het plein bij Nijenstein een
aangenaam verblijfsgebied te
maken. “Dat lijkt me wel wat. Het
is een dorpskern. Het is hier heel
gezellig en er is altijd levendigheid. Ik heb een mooi overdekt
balkon dat over het plein uitkijkt.
In elk dorp is leegstand. Wat ik in
het dorp kan kopen, koop ik in
het dorp.”
Vroeger werden wij met een paar
gulden naar de kapper gestuurd.
‘Zo kort mogelijk’, moesten we
zeggen. De kapper grapte terug:
‘De kapper knipt niet langer’. Na
48 jaar waarin de kapsalon van
dameskapsalon Matty veranderde in Kapsalon Johan en Salon
New Style, knipt kapper Matty
niet langer meer. Door het virus
was er geen gelegenheid om
fysiek afscheid te nemen.
Daarom namens al je klanten:
bedankt!

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

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

Henk van Veenendaal blijft actief
Ook na zijn pensionering

De meeste mensen in Buitenpost weten wel wat de letters SWA
betekenen; ze staan voor Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Zwanebloem 5 is het adres van de woningstichting. Naast de
directie en het personeel is er ook een contactraad. Dit orgaan vertegenwoordigt de mensen in de gemeente Achtkarspelen, die een
huis van SWA huren. De contactraad bestaat uit vier districten, in
elk district zitten vijf huurders in de raad, dus bij de vergaderingen kunnen maximaal twintig personen aanwezig zijn. Er zijn op
dit moment twee vacatures, maar het district Buitenpost-Gerkesklooster bestaat uit wel vijf personen. De voorzitter van de contactraad is een Buitenposter, Henk van Veenendaal. Met deze vrijwilliger had de Binnenste Buitenpost een gesprek, niet alleen over de
raad, maar ook over biljarten en het Fryske Gea.
Contactraad
“Het doel van de contactraad is
om zo goed mogelijk de belangen van de huurders te behartigen,” vertelt Henk van Veenendaal. “De contactraad heeft een
dagelijks bestuur, daarvan ben
ik de voorzitter. De SWA heeft
ook een Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf personen,
allen woonachtig in Achtkarspelen. Bij onze vergaderingen zijn
ook twee door de contactraad
voorgedragen leden van de raad
van commissarissen aanwezig.
Tenminste tweemaal per jaar
overlegt het managementteam
van de SWA met de contactraad.
Bij dit overleg is ook de raad van
commissarissen aanwezig. Een
aantal verplichte onderwerpen
van bespreking zijn wettelijk
vastgelegd. Er wordt van alles
besproken, zaken als nieuwe ontwikkelingen, wonen, over wat er
gebouwd moet worden en nog
wel meer aangelegenheden. Er
gaat nogal wat vrije tijd inzitten,
er moeten soms dikke rapporten
worden gelezen ter voorbereiding van deze vergaderingen. Ik
heb er wel veel werk van, maar
doe het graag.
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Er worden prestatieafspraken
gemaakt tussen de SWA, de
gemeente en de contactraad. In
die afspraken staat bijvoorbeeld
welke woningen men laat bouwen voor welke doelgroepen en
ook over kwaliteit en duurzaamheid van de verhuurde panden.
Een ander belangrijk onderdeel,
waar de contactraad zich mee
bezighoudt zijn de vergaderingen met SWA over huurverhoging en in sommige gevallen
huurachterstanden. Ons doel is
om de huurverhoging zo laag
mogelijk te houden. Bij sommige
mensen kan een verhoging van
vijf euro per maand al fataal zijn,
niet iedereen beschikt over een
goed gevulde portemonnee. Ons
doel is: goede woningen en een
betaalbare huur voor iedereen.
Ik maak ook deel uit van een
werkgroep Energietransitie. Als
er renovatie plaatsvindt worden
er onder andere zonnepanelen
geplaatst. In de toekomst wil
men alle huizen in Nederland van
het gas af hebben. Een warmtepomp zal voorlopig de oplossing
zijn voor het gasloos bouwen,
maar ook zal er in de toekomst

SWA huldigde in Buitenpost per koets mensen die al meer dan 50 jaar een
woning bij de stichting huren. Uiterst rechts Henk van Veenendaal.

waarschijnlijk gebruik gemaakt
worden van waterstof. Dat heeft
heel wat voeten in de aarde en
daar zal ongetwijfeld weer veel
over worden vergaderd.
Zelf ben ik eens met de onderhoudsploeg van SWA meegegaan en uit gesprekken met
huurders kwam ik tot de conclusie dat velen geen idee hebben
wat een contactraad doet. Een
beetje publiciteit kunnen wij dus
wel gebruiken, want wij kunnen heel wat voor hen betekenen, kennen sowieso de wegen
beter bij de SWA en de gemeente. Een beetje naamsbekendheid
kan dus geen kwaad, dit interview kan mogelijk daar aan bijdragen. Oh ja, de SWA heeft ook
een bewonersblad Us Wente,
daarin kunnen de huurders lezen
over alles wat van belang is voor
hun woning, er staan ook mooie
interviews in met bewoners en
de contactraad heeft een eigen
pagina met allerlei informatie.
De motivatie waarom ik dit doe?
Wanneer niemand dit werk op
zich neemt kan een organisatie van alles doen zonder weerwoord te krijgen en natuurlijk
vind ik het ook leuk werk. Ondertussen zijn de persoonlijke
verhoudingen tussen het management van de SWA en leden
van het dagelijks bestuur van de
contactraad op dit moment goed
te noemen, ook al heb je soms
tegengestelde belangen.”
Henk toont een aantal foto’s,
waar de SWA mensen huldigt,
die langer dan 50 jaar huurder
bij de stichting zijn. “Er zijn een
kleine honderd van zulke trouwe huurders,” vertelt Henk. “Zo
wonen er in Harkema drie gezinnen al meer dan vijftig jaar naast
elkaar. Op 3, 4 en 5 augustus gingen wij bij de huizen langs. Omdat het ouderen zijn, kwamen wij
langs verkleed als The Beatles,
zoals die op hoes van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
staan. Ik had mijn gitaar meegenomen. We reden in een prachtige klassieke auto, een Cadillac. Er was ook een ouderwetse
koets met paarden er voor waar
wij op 5 augustus de huurders in
Buitenpost bezochten. Het was in
één woord genieten.”

Biljarten
Wanneer iemand de AOW leeftijd bereikt is het beter om actief
te blijven dan achter de geraniums weg te kruipen, dat is de
mening van Henk van Veenendaal. Veel fietsen met echtgenote
Wytske en ook biljarten met de
55-plussers, iedere dinsdag of
donderdag in de zaal van Herbranda. “Toen ik met pensioen
ging, sprak ik Age Brantsma. Hij
was voorzitter van de biljartclub
en hoewel ik amper een keu in
mijn handen had gehad, maakte hij mij toch enthousiast. Vrij
snel kreeg ik aardigheid in het
spel of sport, daar zijn de meningen over verdeeld. Vooral in
het begin maakte ik snelle vorderingen, dat is nu na jaren tot
stilstand gekomen. Je hebt een
bepaald niveau bereikt en maakt
hooguit nog kleine stapjes voorwaarts. De club had al snel nadat
ik lid was geworden een nieuwe
wedstrijdleider nodig. Ik werd
gevraagd, stemde toe en dat
werk heb ik een paar jaar voor
mijn rekening genomen. Sinds
kort heb ik een opvolger, maar
nu heb ik de functie van algemeen adjunct in het bestuur, zo
ben ik onder andere verantwoordelijk voor de drankjes, die na
de avondwedstrijden genuttigd
kunnen worden.”
Fryske Gea
Ook het Fryske Gea deed niet
tevergeefs een beroep op Henk
van Veenendaal. “Ik werk als vrijwilliger bij het bezoekerscentrum
in Earnewâld. Het bezoekerscentrum is nu helaas gesloten
vanwege corona, maar normaal
gesproken krijgen wij behoorlijk
veel bezoekers. De reden van de
sluiting is dat de meeste vrijwilligers tot de risicogroep behoren.
Wij verstrekken informatie over
fiets- en wandelroutes en alle
telefonische excursies komen bij
de balie binnen en die verwerken
wij dan in de computer. Er is een
winkeltje bij, waar men spulletjes kan kopen en folders mag
meenemen. De contacten met
andere mensen vind ik heel leuk.
Uit het hele land komen er mensen, ook Duitsers komen langs
en af en toe Friezen die ooit naar
Canada zijn geëmigreerd. Door

De verschillende gedaantes van Henk
van Veenendaal.
de corona komen die dit jaar
helaas niet, want het was altijd
leuk hun verhalen aan te horen.
Er komen ook wel scholen langs,
die dan een schoolreisje bij het
Fryske Gea hebben.
Kortom, voor vrijwilligers is er
vaak wel iets te doen, je moet
natuurlijk wel fit blijven, zeker op
onze leeftijd.’
Wij van de Binnenste Buitenpost
hopen dat Henk het nog jaren
mag volhouden.

SWA: “Waar mogelijk willen wij in Buitenpost bouwen”
De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) doet na de woonenquête verder onderzoek naar de mogelijkheden om het
wonen in Buitenpost te verbeteren. Ze gaat om die reden
gesprekken aan met gemeente, corporaties en tal van andere
betrokkenen. Op 16 september werd een eerste bezoek afgelegd
aan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA).
De corporatie werkt voor een
specifieke doelgroep: mensen
met een kleine beurs die in aanmerking komen voor huursubsidie. De SWA is nu eigenaar van
zo’n 600 woningen in ons dorp
en heeft bijna 500 woningzoekenden voor Buitenpost op haar
wachtlijst.
Drie leden van de IWB spraken
met het bijna complete managementteam van SWA en de uitkomst werd als positief ervaren.
Omkleed met de nodige ‘mitsen
en maren’ was de boodschap
van de wooncorporatie duidelijk:
als het binnen onze mogelijkhe-

den ligt zijn wij beslist bereid te
bouwen om aan de grote woonvraag in het dorp te voldoen,
graag zelfs. Er is wel een aantal
belangrijke voorwaarden, bijvoorbeeld de beschikbaarheid
van grond, de financiële haalbaarheid, de woonwens van potentiële huurders en de regelgeving van overheden.
De komende dertig jaar staat er
voor de SWA veel ‘herstructurering’ in het dorp op het programma. De levensduur van veel oude
woningen is op en deze moeten
worden vervangen. Meestal komen door nieuwe regelgeving

minder woningen terug dan
werden afgebroken. De SWA
ziet het als een uitdaging om op
redelijk korte termijn veel te bouwen om aan de huidige vraag
te kunnen voldoen. Op langere
termijn kan door de herstructurering de krimp in de woonvraag
weer worden opgevangen. Om
dit plan uit te kunnen voeren is
natuurlijk wel geschikte bouwgrond nodig.
Tijdens het gesprek werden verschillende mogelijke locaties
voor nieuwbouw van woningen
door de SWA besproken. Daaruit
bleek dat het inderdaad niet eenvoudig is om nieuwe woonruimte binnen het dorp te creëren.
Het liefst wordt niet gedaan aan
eerst sloop en dan nieuwbouw
vanwege de hoge kosten. Het
aantal goede inbreidingsplekken in het dorp blijkt beperkt.

Mogelijk bouwterrein tussen Acht oan de Diken en Bûtenpostmer Feart.
(foto: Annemieke Altena)
Bij voorkeur wil het bedrijf op
direct beschikbare en bouwrijpe
grond bouwen. Het plan Lutkepost, naast het kantoor van de
SWA aan de Zwanebloem, zou
bijvoorbeeld een goede locatie
kunnen zijn. De SWA kan hulp bij
het vinden van bruikbare bouw-

kavels goed gebruiken. Ze vraagt
daarom de IWB, de gemeente en
zelfs het hele dorp uit: biedt ons
goede plekken in en om Buitenpost aan en wij zullen er serieus
naar kijken of we erop in kunnen
steken. Een uitdaging waar de
IWB graag op in wil gaan.

De nieuwe herfstcollectie
hangt voor je klaar!
Oant sjen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Is
uw fietsvoor
er klaar
voor?
Geef
hem nu een
Het
adres
al
uw
reparatie
najaarsbeurt! Tijdens de najaarsbeurt wordt uw
fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere najaarsbeurt 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
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Buitenpost, een goede gelegenheid

Reacties op het
jubileumboek (1)

Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

Het in maart verschenen jubileumboek van
Plaatselijk Belang Buitenpost was een karwei
waar drie jaar aan werd gewerkt. Maar ook dat
was geen garantie voor de juistheid van alle
daarin verwerkte informatie. Er is maar weinig
vastgelegd over de geschiedenis van het dorp, bronnen waren soms
onduidelijk of spraken elkaar zelfs tegen en de menselijke vergissing
deed ook mee. Wij ontvingen de afgelopen maanden verschillende,
soms uitgebreide reacties die aanvulling en verbetering geven. We
geven de essentie hier weer in een kleine reeks artikelen.
PBB

Oud-Buitenposter Wander Hoen mailde ons: “Op blz. 191 staat een
foto van het vroegere OTOS-gebouw. Daar staat bij dat er in de midden-tachtiger jaren een gerechtsdeurwaarder in gevestigd is geweest,
maar ik weet niet of dat klopt, ik denk het niet.
In 1976 is OTOS uit het pand vertrokken. Daarna is het verbouwd tot
makelaarskantoor met woonhuis. Het makelaarskantoor was een
kantoor van makelaardij Friesland. Vanaf de opening in 1977 tot september 1982 ben ik makelaar-directeur van dat kantoor geweest”.

Johan Kootstra (links) en Loes van Denderen van PBB (rechts) overhandigen drie
exemplaren van het jubileumboek aan Roelien Bruinsma (midden).
(foto: Tilly Kuipers)

Plattegrondkast Kuipersweg
wordt vernieuwd

Boven een deel van de foto waar op werd gereageerd, onder een krantenfoto
van slechte kwaliteit van het OTOS-gebouw bij de opening in 1952.
(foto: Johan Kootstra)

Het zal niet veel Buitenposters
zijn opgevallen dat sinds vorige week van de plattegrondkast
aan de Kuipersweg alleen nog
de poten staan. Twee leden van
Plaatselijk Belang (PBB) hebben
met de nodige moeite het object dat eind jaren tachtig van de
vorige eeuw geplaatst werd,
weten te demonteren. De plattegrond was volledig achterhaald
en van de ongeveer twintig vermelde adverteerders is nog maar

een enkele actief. Toch bleek dat
de plattegrond nog regelmatig
door niet-Buitenposters geraadpleegd wordt en PBB besloot
daarom tot vervanging over te
gaan.
Buitenposter cartograaf Annemieke Altena heeft inmiddels
een nieuwe kaart in voorbereiding. De kast wordt intussen
opgeknapt, waarna de de nieuwe kaart zo spoedig mogelijk
geplaatst zal worden.

Wij proberen hier de geschiedenis van het pand wat completer weer
te geven. Het gebouw aan de Parklaan 1 werd op 10 maart 1952
geopend. Dat was tegelijkertijd het moment waarop de eigenaar, de
verzekeringsmaatschappij ‘Onderlinge van Achtkarspelen en Kollumerland’, haar 125-jarig jubileum vierde. De kleine regionale assuradeur was in 1827 de vijfde in Nederland, van de na de Franse tijd
opgerichte maatschappijen. De Onderlinge sloot zich in de vroege
twintigste eeuw al aan bij de OTOS, Overeenkomst Tot Onderlinge
Steun, waarmee een groot aantal verzekeringsmaatschappijen door
samenwerking hun risico wist te spreiden.
Lang wist de Onderlinge zich te redden in een kantoortje van drie
bij vier meter met drie man personeel en twee brandkasten. Na de
oorlog was een nieuw kantoorgebouw onvermijdelijk. Plaatselijk
architect Velding ontwierp samen met ir. Vegter het robuuste pand in
de stijl van de Delftse School. Ruim vrijstaand aan de de oostelijke
ingang van het dorp straalde het zekerheid en betrouwbaarheid uit.
Het was overigens niet alleen kantoor, het was ook de woning van het
gezin van de directeur.
De verzekeringswereld ontwikkelde zich in de jaren daarna snel.
De steeds nauwere samenwerking zorgde ervoor dat de naam ‘Onderlinge’ verdween en OTOS ingeburgerd raakte. Zo ontstond in de
volksmond ‘het OTOS-gebouw’.
In oktober 1976 voegde de OTOS de administraties samen en werd
het kantoor verlaten. Nieuwe bewoner werd Van der Schoot en Van
Dijk in maart 1977, later makelaardij Friesland. In 1984 nam gerechtsdeurwaarder Reinders het over en werd het zijn kantoor. Piet Kapenga kocht het pand in 1989 en liet het slopen om plaats te maken voor
de door Nanning Bulthuis ontworpen huidige Trendhopper.

De beide poten van de verwijderde plattegrondkast (inzet). (foto: Johan Kootstra)

Beton voor De Kûpe
Donderdag werd de vloer van
het zwembad gestort, al met al
ongeveer 75 m3 beton. Na de
afwerking van de vloer wordt
volgende week begonnen met
de wanden van het bad.

Johan Kootstra

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

Column

Laatste jubileumboeken naar
bibliotheek
Het voor het 100-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) geschreven jubileumboek is al ruim twee maanden uitverkocht.
Maar PBB had nog drie exemplaren op voorraad om een belofte aan
de Openbare Bibliotheek na te komen. De bibliotheek wilde graag het
boek op de plank, maar door de corona-uitbraak had levering nog
niet plaatsgevonden. Op 18 september overhandigde auteur Johan
Kootstra de drie exemplaren van het boek Buitenpost, een goede gelegenheid aan bibliotheekmedewerkster Roelien Bruinsma in gezelschap van PBB-voorzitter Loes van Denderen (rechts). Voor de Buitenposters die het boek niet meer aan konden schaffen is er binnenkort
dus toch gelegenheid om zich via de bieb aan de Kerkstraat in het
verleden en heden van Buitenpost te kunnen verdiepen.

Op 24 september reden betonwagens af en aan om de vloer van het nieuwe
zwembad te storten. (foto: Hielke Boorsma)

pagina 9

Kees Kooman

De sneltrein van 2064
In 2003 verloor ik mijn hart aan Ee,
Fries dorpje even klein als de naam
reeds doet vermoeden. Grenzend
aan natuurpark Lauwersmeer,
Anjum, Kollum en Dokkum op een
paar autominuten verwijderd. We
kochten de woonboerderij op een
grijze herfstdag, voornamelijk
verleid door het geruststellende
gakken van een kolossale groep
ganzen. Vrede was neergedaald
op aarde, weilanden voor zover
het oog reiken kan. En achter de
dijken het relaxte klotsen van het
Lauwersmeer. Hier wilde ik schrijven, hier wilde ik zijn.
De reacties op onze ‘emigratie’
van het westen naar het noorden
verschilden weinig van elkaar: of
we misschien verlangden naar de
dood. Want wat was hier wonen
anders dan je vrijwillig willen begraven. Ee? Nog nooit van gehoord,
behalve dan als frequent voorkomende opgave in kruiswoordpuzzels. Maar geen idee waar dit dorpje dan wel gezocht moest worden,
laat staan gevonden.
In een tiental autominuten stond
je op het station van Buitenpost,
waar de sneltrein je in een stief
kwartiertje kan brengen naar
Leeuwarden of Groningen. En als
de beloftes, contractueel beklonken in een vorig regeerakkoord,
voor een snelle verbinding met
het westen waren nageleefd, had
je theoretisch binnen vijf kwartier vaste voet in Amsterdam kunnen zetten. Maar ja, er moest ook
door vorige kabinetten al worden
bezuinigd. Een dikke streep werd
gehaald door de Zuiderzeelijn. De
magneettrein, waarvan een proefmodel van Siemens opgesteld als
bizarre wachter aan de A 7 nabij
Drachten, werd in allerijl onttakeld.
Ooit zal het traject GroningenAmsterdam binnen het uur worden afgelegd, even vanzelfsprekend als dat nu al is voor treinreizen in Japan. Ik schat ongeveer
honderd jaar, nadat de eerste Shinkansen met een snelheid van ruim
200 kilometer per uur naar Tokyo
raasde. Dat gebeurde in 1964. De
Japanse autoriteiten hadden begrepen dat er maar één goede manier was om de fi les te bestrijden
en dat was in elk geval niet steeds
stukken asfalt neer plempen. Ergens onderweg zou de snel groeiende groep forenzen weer vast komen te zitten in een flessenhals. De
‘kogeltreinen’ zijn een gigantisch
succes. Het is een genot om je op
deze wijze te laten vervoeren.
Nog even geduld hebben dus tot
pakweg 2064, een tijdspanne die
goed is te overzien. Wij zijn alvast
naar Buitenpost verhuisd om de
reistijd in te korten. Westerlingen
denken regelmatig dat ik een grap
maak als ik onze nieuwe woonplaats vermeld. ‘Ee’ klonk vreemd,
maar ‘Buitenpost’ zo mogelijk nog
‘buitenaardser’. Menig NS-medewerker kijkt me glazig aan, met opgetrokken wenkbrauwen als ik in
Amsterdam vraag om reisadvies
naar..? Het duurde een jaar of tien
voordat ik zelf leerde dat de klemtoon moet liggen op ‘post’. En ik
weet niet waarom dat is, maar het
klinkt meteen een stuk kosmopolitischer. Geen grap: bevoorrechte
wereldburger, thuis in Buitenpost.
www.keeskooman.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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Noors Leven

Afscheid Bienze IJlstra van de Wâldsang
Op donderdag 27 augustus nam
Bienze IJlstra, dirigent en koperdocent, afscheid van cultuurcentrum de Wâldsang. Na ruim
46 jaar lesgeven gaat hij met
pensioen. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in Buitenpost
werd hij toegesproken en bedankt door bestuursvoorzitter
Teije Dijk.

veel leerlingen en weinig goede
docenten. Geen wonder dat de
jonge Bienze er na zijn opleiding
al meteen een aanstelling kreeg
als koperdocent.

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

Oogst

Dirigent
Ondertussen had Bienze als dirigent een aantal brassbands en
fanfares onder zijn hoede waaronder Brassband Oenkerk A,
Brassband de Wâldsang uit Buitenpost en de Fanfare Joost
Wiersma uit Jistrum. Hij haalde
goede resultaten. Met de Wâldsang werd hij eind jaren tachtig
meerdere malen eerste in de
kampioensdivisie. Later richtte
Bienze het Koperensemble van
de Wâldsang op, was hij dirigent
van Brassband Feanwâldsterwâl, Fanfare de Bazuin uit zijn
woonplaats Augustinusga en
Brassband Blaast de Bazuin uit
Surhuisterveen. De laatste tijd
was hij ook nog dirigent van Fanfare Wilhelmina uit Leens en nu
nog dirigent van Fanfare Oranje
te Minnertsga. Naast succesvol
koperdocent en dirigent, net zoals zijn broer Bonne trouwens,
was Bienze een graag gezien
jurylid en inspirator.

Als ‘lyts jonkje’ had Bienze al
muziekles bij Muziekschool de
Wâldsang te Buitenpost. Hij had
er les van Tjeerd Brouwer, nestor
van de koperblazers en dirigent
van Brassband de Wâldsang.
Bienze speelde hier ook in, had
de muzikale smaak te pakken
en ging studeren aan de Muziek
Pedagogische Academie (MPA)
in Leeuwarden. Hier voltooide hij
met succes de opleiding HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) en directie. Ook behaalde
hij er als eerste in Nederland de
akte euphonium B.
Docent
Al tijdens zijn vooropleiding gaf
Bienze lessen bij de Wâldsang.
Daar zagen ze het helemaal met
hem zitten. Dan belde directeur Jitze Nicolai weer op, met
de vraag of hij even les wilde
komen geven. Want er waren

Bienze IJlstra voor Cultuurcentrum de Wâldsang.

dinator van de HaFaBra-afdeling.
Door bezuinigingen verdween
de muziekschool in 2014.
De afgelopen zes jaar gaf hij lessen als zzp’er bij Cultuurcentrum
de Wâldsang. Naar volle tevredenheid, samen met een aantal
jonge collega’s. Aan hen kan hij
de vele koperactiviteiten met een
gerust hart toevertrouwen.
Ook op de basisscholen bijvoorbeeld. Want muziekonderwijs
voor alle kinderen, plezier beleven aan muziek, dat vindt Bienze
belangrijk. Hij sluit niet uit dat hij
hier nog wel eens aan mee zal
werken.

Binnen muziekschool de Wâldsang was Bienze jarenlang coör-

(eigen foto)

Maar nu eerst, na 46 jaar docent
van duizenden leerlingen te zijn
geweest, gaat Bienze met pensioen. Zijn grote baan ligt nu achter hem. Stilzitten gaat hij niet.
Als dirigent gaat hij zeker nog
wel even verder. Want de passie
voor muziek, die blijft.
Na de toespraak en de bloemen
zit het erop. En van de gekregen
Concertgebouw
concert-metdinerbon gaat Bienze, samen
met zijn vrouw Annie, lekker genieten. Als luisteraar..
Egbert Reidinga

Zomerpakkettenactie Present groot succes
Deze zomer organiseerde Stichting Present De Wâlden opnieuw
een Zomerpakkettenactie.
Vrijwilligers stelden verrassingspakketten samen voor gezinnen
uit de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die op de
armoedegrens leven en niet op
vakantie konden.

ket wilden we deze gezinnen een
hart onder de riem steken en zo
hun zomer net een stukje zonniger maken.”

De pakketten waren gevuld met
speelgoed, bordspellen, boodschappen en tegoedbonnen voor
winkels en zwembadkaartjes,
soms gesponsord door ondernemers uit de beide gemeenten.

De gezinnen waren aangemeld
door hulpverleners. De reacties
waren erg positief. De pakketten
bleken voor de ontvangers een
schot in de roos te zijn en samenstellers gaven aan dat een dergelijke actie motiverend werkt en je
ervan bewust maakt, hoe goed je
het zelf hebt.

“Juist nu in coronatijd, waarin
het moeilijker is om eropuit te
gaan, is met name voor kinderen
een leuke afleiding erg welkom,”
vertelt Amo Draijer, coördinator
van Present. “Met een leuk pak-

Stichting Present De Wâlden wil
een beweging op gang brengen
waarbij het weer normaal wordt
dat er naar elkaar wordt omgezien. Het plan is rond Sinterklaas/
Kerst opnieuw een pakkettenactie op te zetten.
Meedoen? Stuur een mailtje
naar info@presentdewalden.nl

Enquêteresultaten Sinnegreide
In het voorjaar van 2020 hield Solarfields, eigenaar van het zonnepark op industrieterrein de Swadde,
onder omwonenden een enquête over de aanleg en beleving van de zogenaamde ‘Sinnegreide’.
In augustus maakte het bedrijf enkele resultaten daarvan bekend.
Hoe staat u tegenover de komt van het zonnepark?
Voor de komst van het zonnepark
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Heeft u voordeel bij de
komst van het zonnepark?
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Beter dan in
het ontwerp
65%
65%

Eenzijdig
9%

Wanneer dit servicepunt niet
wordt overgenomen door een
ander betekent het dat het
dichtstbijzijnde DHL Servicepunt
in de toekomst te vinden is in
Kollum bij Dierenspeciaalzaak
Numan aan de Voorstraat 94.

Spits gezegde
Minder dan
verwacht
35%
35%

Te laat
betrokken
bij het proces

Het Servicepunt van DHL, dat nu
te vinden is bij Mathilda Fashion,
verdwijnt binnenkort. Mathilda
laat weten dat ze er op 1 november, en mogelijk eerder, mee
stopt.

100%

Oordeel over
landschappelijke inpassing

Niet alle respondenten waren
aanwezig omdat ze de
uitnodiging niet hadden
gezien of ontvangen.

Servicepunt
DHL verdwijnt

Geuroverlast

Oordeel over de bewonersavond
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20%

Aantal deelnemers: 21

86%

14%

0

68%
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Overlast bouwwerkzaamheden
Geluidshinder

Ten aanzien van de communicatie
wil men actiever en eerder op de
hoogte gebracht worden.
Dit geldt zowel voor de fase
voorafgaand aan als tijdens de
bouwwerkzaamheden.

48%

Een jaar na realisatie van het zonnepark
52%

Communicatie
met Solarfields

p a g i n a 11

5%

(Bron en foto: Solarfields, infographic: Annemieke Altena)

Zelfkennis
behoedt voor
ijdelheid!

Normaliter heb ik eind augustus,
begin september mijn complete oogst al binnen. Dan komt de
eerste vorst vaak al even om het
hoekje kijken. Daarom begin ik half
augustus met de grote oogst. Door
middel van een mix van brandnetelgier en kippenpoepsoep heb
ik in een maandje of drie een prima oogst. De vriezer vult zich met
snijbiet, Nieuw-Zeelandse spinazie,
boontjes en erwtjes. De wortels
en bieten staan keurig in grote
bakken met droog koud zand, in
de kelder. De aardappelen in grote
manden. De overgebleven courgette wordt ingemaakt in zuur en gedroogd op een zelfgemaakt droogrek boven het houtfornuis. De
bessen en aardbeien vullen onze
tweede vriezer. Nee, ik heb nog helemaal geen tijd om jam of sap te
maken, dat kan na Thanksgiving
wel. Als het buiten koud en guur is
en het werk zich binnen voortzet.
De geuren van de kruiden, die voor
het raam hangen te drogen, vullen
de keuken.
Dit jaar, het is nu bijna half september, ben ik nog steeds druk
aan het oogsten. De vorst laat
zich nog niet voelen. De vriezers
beginnen langzamerhand een
beetje uit te puilen en mijn potten
met thee vallen zowat uit de voorraadkast. De hoeveelheid kamille
van dit jaar zorgt vast voor een
hele relaxte winter. Als bijna alles
van de tuin af is, worden normaliter de eerste paddenstoelen gezocht en gedroogd. Op dit moment
loopt het allemaal door elkaar:
De oogst, het drogen, het paddenstoelen zoeken. Het is een hele
drukte en het gaat maar door.
Rond deze tijd, als ik het vuur uit
mijn sloffen loop, begin ik altijd
enorm uit te kijken naar de winter.
De koude witte dagen, waarin ik
me te buiten ga aan slowcooking
en het bewerken van konijnenvelletjes. Dan sta ik op de lange latten
als ik het binnen zitten zat ben.
Dan speel ik gitaar en piano en geniet van de rust. Mijn lijf herstelt
dan weer van alle kleine pijntjes
en beschadigingetjes, opgelopen
door het zware werk van de lente,
zomer en herfst. Om de volgende
lente nog harder te werken. De kinderen groeien als kool. En ze eten
als olifanten. En dat betekent voor
mij; steeds harder werken, steeds
meer groente en fruit oogsten,
conserveren en verwerken. Steeds
meer paddenstoelen zoeken.
Maar ik klaag niet hoor, heden
nee. Ik geniet. Wij genieten. We
zijn samen in de keuken, de een
leest, de ander zit te gamen met
zijn vader, nog een ander keuvelt
wat met me terwijl we samen
het eten klaar maken. Wat mij betreft: gezelligheid ten top! De houtkachel verwarmt ons en de twee
katten, waarvan de ene, de jongste, af en aan loopt. Het is herfst, ze
wil naar buiten, maar eigenlijk ook
niet. De ander is al oud en ligt spinnend naast de warme kachel. Ja
het leven hier is, zelfs in de drukste
periode, een oase van rust en gezelligheid. Van samenzijn en genieten.
Van oogst en Thanksgiving.
Fijne herfst iedereen!
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Woonenquête gaf echt resultaat!
Toen Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) in juli het plan opvatten
om onderzoek naar het wonen in Buitenpost te doen
kriebelde er wel iets van onzekerheid. Na samenstelling
van de enquête ‘Woonbeleven en de toekomst van het
wonen in Buitenpost’ was er, naast de eigen ervaring,
geen enkele zekerheid over de belangstelling die het zou
vinden. Hoe zouden de inwoners dit initiatief waarderen,
hoeveel antwoorden zouden er na 5 september terug zijn
gekomen? De respons was zo niet alleen interessant voor
het inzicht dat het zou geven, het aantal deelnemers zou
ook een graadmeter zijn voor de interesse in het onderwerp. Uiteindelijk hebben meer dan 550 Buitenposters
de moeite genomen de pen of de muis te pakken en te
reageren – een respectabel resultaat! Daarmee is het
voor PBB en de IWB hard bewijs geleverd dat ‘het wonen’ leeft in het dorp. Nogmaals hartelijk dank aan alle
geënquêteerden!
Op deze pagina’s staat een kale optelsom van alle antwoorden van alle deelnemers. Het geeft een behoorlijke
indruk van hoe over het wonen nu en in de toekomst in
ons dorp wordt gedacht. Toch valt er nog veel meer uit de
enquête te halen. Door alle antwoorden te combineren
kan er veel meer specifieke informatie worden gekregen.

Buitenposters. In duidelijke taal worden problemen benoemd, frustraties uitgesproken en hardop getwijfeld.
Maar bijna altijd ging dit samen met respect en waardering voor het initiatief. Tegelijkertijd ook tips en ideeen: sommige onhaalbaar, andere interessant en enkele
aanleiding voor directe actie. Voor PBB en IWB vormt dit
stuk levendig proza een extra aanmoediging bij de lastige
opdracht die ze zichzelf heeft gesteld.

De per groep bekeken antwoorden over woonsituatie nu,
woonwens later, woonlasten en tal van andere zaken van
belang, geven uitgesplitst veel meer en gerichter inzicht.
Het maakt een betere beoordeling mogelijk over wat precies nodig is voor Buitenpost, nu en later. Zo kan hopelijk
worden toegewerkt naar nieuwbouw, naar echte behoefte. Het onderzoek naar die extra informatie vindt de komende tijd plaats en wordt ook in dit blad gepubliceerd.
En daarnaast biedt de enquête voor PBB en IWB nog

De enquête is niet het eindantwoord op de vragen die
PBB, IWB en bijvoorbeeld gemeente en de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) hebben. Met de grote
hoeveelheid aan gegevens die door anderen wordt verzameld is het maar een onderdeel, maar wel een die extra interessant is.
Het onderzoek is dus ook niet klaar. Alle nieuwe informatie is voor PBB en de IWB nuttig en zelfs belangrijk.
Heeft u dus kennis van zaken over het wonen in Buitenpost, kunt u tips geven of heeft u contacten die kunnen
helpen? De IWB hoort het graag!
meer. De drie open vragen aan het eind van de enquête en toelichtingen bij andere vragen waren een kleine
schatkamer aan informatie. De vele spontane, leuke, minder leuke, maar bijna altijd betrokken antwoorden geven,
los van de cijfers, een kijkje in de denkwereld van veel

U kunt de IWB mailen op: iwbuitenpost@gmail.com.
Er wordt dan zo spoedig contact met u gezocht.

WONEN IN BUITENPOST, NU EN IN DE TOEKOMST
Thema 1. Uw huidige situatie

7. Vindt u het woningaanbod in Buitenpost op dit moment voldoende?

1. Woont u nu in Buitenpost?
2,8%

Ja
7,3%

1,5%
Ja
Nu niet, maar ik wil graag
(weer) in Buitenpost wonen
Nee

Geen
mening
80,4%

Nee
80,4%

Thema 3. Over uw mogelijke verhuiswens
8. Heeft u een wens om te verhuizen? *
Ik wil van woning veranderen ...

95,7%

11,2% op dit moment
15,7% tussen nu en 2 jaar

2. Wat is uw leeftijd?

17,4% tussen 2 en 5 jaar vanaf nu

6,1%

20,7% nee, geen wens om te verhuizen
Als u niet van woning wilt veranderen kunt u doorgaan met thema 4.

3. Kruis aan welke van de onderstaande opties op u van toepassing is:

12,3%
43,5%
37,1%

Ik woon ...
nog bij mijn ouders
buiten Buitenpost (op kamers) en wil graag (terug) naar Buitenpost
alleen
met mijn partner
met mijn gezin
anders

Ja
78,8%

Nee
5,6%

Misschien
25,2%

10. De twee gekleurde cirkels op de kaart hiernaast omcirkelen twee gebieden
rond het centrum van Buitenpost.
Sportpark
De Swadde
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Vrijstaande woning
Twee-onder-een-kapwoning
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Anders
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0,7%

9. Als u de wens heeft om te verhuizen, wilt u dan in Buitenpost blijven wonen?

el

1,4%

5%
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24,6%

17,7% ooit, maar niet binnen 10 jaar

em

29,9%

blo

27,1%

17,4% tussen 5 en 10 jaar vanaf nu

18-29 jaar
30-44 jaar
45-59 jaar
60-75 jaar
ouder dan 75 jaar
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12,3%
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Thema 2. Uw mening over het wonen in Buitenpost
6. Hoe waardeert u uw huidige woning in Buitenpost?

Onprettig 2,6%
Prettig
78,8%

Neutraal
15,1%
Niet van toepassing 3,5%

Bij een eventuele toekomstige verhuizing in Buitenpost, in welk gebied zult u dan
waarschijnlijk een woning zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)
24,0% Gebied 1, binnen de rode cirkel
45,8% Gebied 2, binnen de blauwe cirkel
64,5% Gebied 3, buiten de cirkels

De Binnenste Buiten Post

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.

76,1% Eigen woning (koopwoning)

Sportpark
De Swadde
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31,4% Huurwoning van de woningcorporatie
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13. Aan welke eigenschappen moet deze woning voldoen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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12. Wat voor soort woning zoekt u als uw wilt verhuizen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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15,5% Huurwoning van een particuliere verhuurder

blo

11. Bij een (eventuele) toekomstige verhuizing in Buitenpost, wat voor woning zoekt u
dan? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Mogelĳke nieuwbouwlocatie

57,0% Met tuin
54,3% Levensloopbestendig
51,0% Met comfort

Naar welke van deze plekken zou u eventueel willen verhuizen als daar voor u
geschikte woningen worden gebouwd? (meerdere antwoorden mogelijk)

41,7% Voldoende parkeerruimte
31,7% Ruimte voor gasten

51,5% Tussen het Freulepad en de ijsbaan

26,6% Dichtbij winkelvoorzieningen

45,3% Plangebied tussen Acht oan de Diken en Bûtenpostmer Feart

19,3% Specifieke woning voor gezinnen

40,7% ‘Van den Brug”-locatie

17,3% Hofje met meer mogelijkheden tot contact met buren

35,2% Plangebied bij rotonde Lutkepost

16,6% Specifieke woning voor ouderen

30,6% Locatie Nieuw-Herbranda

13,1% Mogelijkheden om zorg te verlenen

29,2% Kassencomplex bij ‘Buitenhof’aan de Keurloane

13,1% Specifieke woning voor 1 of 2 personen

27,6% ‘Rabobank’-gebied

11,5% Dichtbij het station

24,1% Boelensplein
17,5% Bibliotheek-locatie

14. Als u wilt huren, welke huur bent u bereid maandelijks voor uw woning te betalen?
21,5%

18,5%

16,5%

19,2%
13,5%
4,0%

6,7%

tot
€ 432

tot
€ 500

tot
€ 619

tot
€ 663

tot
€ 737

tot meer dan
€ 1000 € 1000

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.
17. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, hoe belangrijk vindt u het dat er nieuwe
woningen worden gebouwd in Buitenpost?
Belangrijk
86,5%

15. Als u wilt kopen, welke prijs bent u bereid voor uw woning betalen?

Neutraal
10,5%

42,0%

Onbelangrijk 3,0%

33,2%

18. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, wat voor woningen moeten er op dit
moment volgens u vooral in Buitenpost worden gebouwd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
18,5%

48,9% Kleine starterswoningen
48,5% Huurwoningen
6,3%

46,1% Koopwoningen
44,0% Sociale huurwoningen

tot
tot
tot
meer dan
€ 200.000 € 300.000 € 400.000 €400.000

40,2% Twee-onder-een-kapwoningen
32,5% Appartementen
27,4% Vrijstaande woningen
26,1% Appartementen met luxe
19,7% Rijtjeswoningen
14,5% Tiny houses
10,7% Kleine appartementen met studio
19. Kent u misschien mensen die graag naar Buitenpost willen verhuizen?
Ja
42,7%

Nee
57,3%

20. Zo ja, kan er volgens u aan hun woonwens in ons dorp worden voldaan?
Ja
10,4%
(kaarten en grafieken: Annemieke Altena)

Nee
51,8%

Niet van toepassing
37,8%

De Binnenste Buiten Post
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Bedrijvigheid door Piet Pettinga
Romte Interieuradvies
Mijn naam is Baukje van der Wal. Sinds het
voorjaar van 2019 woon ik samen met mijn gezin
weer in Buitenpost, Friesland. Tot die tijd hebben we 10 jaar in Ethiopië gewoond en gewerkt.
Naast het bedrijf dat we daar hebben opgezet ben
ik gestart met Ubuntu Lifestyle (www.ubuntulifestyle.nl). Een merk dat door onszelf ontworpen
producten uit Ethiopië verkoopt. Ik hou er van
om met ontwerp en interieur bezig te zijn en nu
we weer in Nederland wonen kan ik hiermee
verder aan de slag.

Baukje van der Wal.

Thúskapster Janny
Ik heb in het buitenland geleerd hoe belangrijk
het is om een thuis te hebben. Een plek om op
te laden en om tot rust te komen. Met mooie ingerichte kamers die overzichtelijk zijn en ruimte
geven. Vandaar ook de naam ‘ROMTE Interieuradvies’. Want het gaat niet alleen om de fysieke
ruimte, maar ook de ruimte die daardoor in ons
hoofd ontstaat.
Ik bied verschillende pakketten aan. Van een
‘ROMTE flits advies’ tot een ‘ROMTE compleet
advies’. Voor vragen over indeling en kleur
tot een compleet nieuw interieur kun je bij mij
terecht.
Voelt je huis nog kaal, past het (niet) meer bij je
en weet je niet waar te beginnen? Ik help graag
verder. Neem gerust contact op:
www.romteinterieuradvies.nl / tel. 0651315990 /
@romte.interieuradvies

(foto: Joas Fotografie)

Sinds drie jaar woont Janny Feenstra in Buitenpost. Voor die tijd werkte en woonde ze als kapster in Joure. Om de bevolking en het dorp beter
te leren kennen besloot ze om ambulant kapster
te worden. Ze komt bij u thuis, de tijden zijn in
overleg, zelfs ’s-avonds is Jenny beschikbaar.
Haar werkzaamheden zijn knippen (dames,
heren en kinderen), kleuren (met als specialisme
folie coupe soleil en balayage), bruidskapsels,
haren opsteken, wenkbrauwen epileren en
verve. Janny geeft ook trainingen aan kapsalons
in het maken van bruidskapsels en het opsteken
van haar.
“Mijn specialisme is bruidskapsels” zegt Janny.
Ze maakt een proefkapsel tot in de perfectie en
laat het ver voor de huwelijksdag zien, zodat alles
tot in de puntjes klopt op de trouwdag. De locatie
is zelf te bepalen en de familieleden en/of gasten
kunnen zich natuurlijk ook melden. “Door mijn
jarenlange ervaring en mijn perfectionisme kan
ik wel zeggen dat ik voor een stukje kwaliteit sta.

Janny Feenstra.

(foto: Binne-Louw Katsma)

Ik lever vakwerk van hoge kwaliteit voor betaalbare tarieven!”
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met Janny Feenstra:
telefoon: 06-21997458
facebook: Thúskapster Janny
instagram: @thuskapsterjanny

Nieuwbouw Halbertsmastraat begint nog dit jaar
De aanwezigheid van bouwmaterialen en
keten deed het al vermoeden. Inmiddels
kwam de bevestiging van de Stichting
Woningbouw Achtkarspelen (SWA) dat de
nieuwbouw aan de Halbertsmastraat eindelijk los kan.
Nog dit jaar worden de fundamenten gelegd en volgend jaar zal de oplevering
van twaalf twee-onder-een-kap- en drie
vrijstaande woningen plaatsvinden. Dat
er vijftien woningen terugkomen voor
de gesloopte twintig rijtjeshuizen heeft
te maken met gewijzigde normen en bij-

Woordzoeker

voorbeeld de wens van de SWA om slaapkamers op de begane grond te realiseren.
Er is minder zekerheid over de termijn
waarop zestien nieuwe woningen op het
tegenoverliggende perceel van de voormalige Lits-locatie van het Lauwers College gebouwd gaan worden. Daar moet
nog steeds de nieuwe bestemming door
de gemeenteraad vastgesteld worden.

(foto: Johan Kootstra)

Doppen sparen

Annemieke Altena

Streep de woorden uit de lijst weg in de puzzel. De overgebleven letters vormen de oplossing.
Oplossen en inleveren
De prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld door
De Binnenste Buitenpost.
Oplossingen bij voorkeur op een kaartje inleveren in de
kopijbus bij The Read Shop, Nijenstein 7,
vóór zaterdag 17 oktober 2020.

Hans Gerbrands heeft nog altijd het gele
tonnetje voor zijn huis aan De Wiek 60
staan. Inmiddels zijn er verscheidene
Buitenposters die er plastic doppen in
deponeren. Dit voor de opleiding van
hulp- en blindengeleidehonden. Omdat er
aan de Gysbert Japiksstraat 10 nu ook een
adres is waar doppen kunnen worden ingeleverd, is Hans bang dat men denkt dat
hij is gestopt. Dat is niet het geval. “Wij
werken allebei dus voor hetzelfde goede
doel”, aldus Hans.

Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in
het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in augustus was:
Houd afstand zo helpen we elkaar.
We kregen 12 inzendingen binnen, die allemaal goed
waren. Winnaar is: A.S. Wiersma.

Superhero Twins door Sanne Grijpstra

Meldpunt Bedrijvigheid
door Piet Pettinga

Er zijn op dit ogenblik twee ondernemers
met man en macht bezig om hun nieuwe winkel in te richten. In de voormalige
bakkerswinkel van Van der Bijl aan de
Kerkstraat, is Het Grientewinkeltsje bijna
klaar met de verbouwing. Het hoopt op
8 oktober open te gaan.
Schuin hier tegenover is Rikst (de dochter
van Modique) ook bijna klaar met haar
kledingwinkel aan het Christinaplein.
In een volgende krant stellen zij zich aan
u voor.
Zal dit het begin zijn van een volle
winkelstraat?

De Binnenste Buiten Post
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de schoolfoto

Schoolfoto De Flambouw, 1980/1981, klas 3
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Inge Meindersma, Mirije van Dijk, Renate Brommer, Petra van der Wal, Johan Wobbes,
Alle Veenstra, Edward Hoen, Jannechien Vreelink, meester Marten Herrema
Middelste rij: Sjoerd Bosma, Tjerja de Vries, Andrea Hazenberg, Ineke Renkema, Matty Hoeksma,
Elisabeth Bremer, Tricia Alma, Greta Pilat, Sita Brinkman, Hester Nijp

Onderste rij: Rigtje Douma, Jessica v.d. Laan, Esmeralda Kruijt, Jasper Steringa, Ronnie van der
Meer, Alle IJtsma, Bennie Kazimier, Sieger Witvoet
Heeft u een foto uit uw lagereschooljaren in Buitenpost die nog niet eerder in deze krant verscheen?
Stuur deze met een zo compleet mogelijke beschrijving naar bibupost@gmail.com.
U kunt hem ook deponeren in de kopijbus van De Binnenste Buiten bij The Read Shop. Deze wordt
dan door ons gescand en later bij u terugbezorgd.

Oproep Kûpeparkeerders

Uit de oude doos

Ondanks gemeentelijke aanwijzingen op gele borden wordt
tegenover zwembad de Kûpe,
aan de overkant van de Kuipersweg, vaak elk beschikbaar hoekje
weg en groen door parkeerders
gebruikt. Hierdoor kunnen sommige bezoekers van de begraaf-

plaats, vooral zij die slecht ter
been zijn, bijna niet meer op de
plek van bestemming komen. Ter
voorkoming van dit probleem
tijdens de nieuwbouw van De
Kûpe is enkele maanden geleden
een ruime parkeerplaats aangelegd op het Mejontsmaterrein,
maar die wordt praktisch niet gebruikt. De gemeente Achtkarspelen doet hierbij een oproep aan

Toen was de Kerkstraat gezellig! -1930
Hadden wij als Buitenpost ‘na de oorlog’ de lokroep van de moderne tijd weten
te weerstaan, dan hadden we nu misschien de meest pittoreske winkelstraat
van Noord-Nederland gehad. Deze foto van zo’n negentig jaar geleden, genomen vanaf de Mariakerk, laat de Kerkstraat in al haar oude glorie, maar ook haar
beperkheid zien. Een smal straatje met grote en kleine boerderijen, winkeltjes en
woninkjes. Al die vormen van intieme, kleine bedrijvigheid samen met stijf tegen
elkaar gebouwde kleine huisjes waren aanleiding voor de charmante bijnaam
‘het kleine Jordaan van het Noorden’.

De opeenhoping van mens, vee en materiaal zou een nachtmerrie zijn voor de
tegenwoordige woon- en bedrijfsinspectie.
Dus geen wonder dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw een gevoel heerste
van ‘dit moet helemaal anders’. Het resulteerde in een drastische aanpak die tot
gevolg had dat, op twee huisjes na, niets van het op deze foto aanwezige onroerend goed in de Kerkstraat overbleef. De daaropvolgende onsamenhangende
aanpak en gemis aan eenheid in nieuwbouw zorgde voor het verdwijnen van de
meeste ‘sfeer’ en het gevoel van gezelligheid in het straatbeeld.

Maar de straat met zijn smalle stoepjes en ruim vier meter brede wegdek dat
in die tijd doodliep bij de Mariakerk, was toen al een serieus probleem. De nog
maar enkele auto’s en vrachtwagens, samen met de vele paard-en-wagens en
hondenkarren, de spelende kinderen en het lopend en fietsend volk zaten elkaar
regelmatig danig in de weg. Daarnaast waren er voortdurend zorgen over de
hygiëne, de afwatering en de vuilafvoer.

Misschien dat het dorp opnieuw toe is aan een oplossing, maar dan een die aan
alle gevoelens recht kan doen?

de Kûpe-parkeerders om toch de
moeite te nemen de auto op het
Mejontsmaveld te plaatsen. Het
is maar 100 meter extra lopen en
het kan voorkomen dat de gemeente gedwongen wordt om
het parallelle weggedeelte af te
sluiten.

Johan Kootstra
(inzet: Chromotopografische Kaart des Rijks, 1929, Tresoar)

(foto’s: Cathy Pot (boven) en
Hielke Boorsma (onder))
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Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

&
bundelen hun krachten tot

Groenkamp 1, Buitenpost
0511-542000

Einsteinstraat 1AA, Buitenpost
0511-540038

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 17

Nagedacht

Inspiratie door Anneke Paauw Marlien Meindertsma

Met mijn taart begint het feestje

Marlien heeft een ‘lekkere’ hobby: taarten. Haar hobby is niet zo
zeer het bakken van de taart, maar het versieren, opmaken tot een
hele persoonlijke taart.
We weten het allemaal: bij een
verjaardag hoort een taart! We
kunnen het ons toch niet voorstellen, een verjaardag zonder
taart??? Dus ver voor die dag
beginnen we al te denken wat
voor taart we willen: appeltaart,
kwarktaart, mon-choutaart, slagroomtaart…. keus te over. Maar
soms willen we een hele bijzondere taart met een persoonlijk
accent, gewoon omdat de jarige
daarvan geniet of omdat het een
bijzondere gelegenheid is. En dat

is precies wat Marlien doet en
wat haar inspireert en uitdaagt.
Marlien was altijd al creatief
bezig, heeft verschillende hobby’s gehad en staat altijd open
voor iets nieuws. Zo bezoekt ze
zo’n negen jaar geleden samen
met een vriendin een workshop
taarten maken. Dat bevalt goed
en ze gaat zelf wat dingen uitproberen, schaft benodigdheden
aan en bakt en versiert leuke
taarten voor haar jarige kinderen

en familieleden. Het smaakt naar
meer, ze krijgt de smaak te pakken en zo ontstaat er langzaam
maar zeker een nieuwe hobby.
Ze koopt allerlei accessoires
die het plezier in de hobby verhogen, zoals vormpjes, mallen
voor letters, randjes, enzovoort.
Via You Ttube leert ze er wat nieuwe technieken bij en zo worden
Marliens taarten steeds mooier
en ze krijgt regelmatig de vraag
een taart te maken. Gelukkig
maar, want ze krijgt veel plezier
in deze hobby en om steeds zelf
het resultaat op te moeten eten,
lijkt leuker dan het is.
Net als met alle hobby’s geldt
ook hier: een hobby kost vooral
veel tijd en vaak ook geld. Nu
geeft Marlien de taarten natuurlijk niet gratis weg, maar doordat
er wel voor betaald wordt is het
kostendekkend en bovendien
schaft ze van de ‘verdienste’
weer nieuwe dingen aan. En de
tijd die het kost…. Ja, dat is dus
de hobby!
De basistaart is altijd gelijk, een
drielaags taart met aardbeivulling en botercrème, dat neemt
de minste tijd, maar dan begint
het, wat wil men? Soms zijn de
wensen heel duidelijk, de jarige
houdt van dieren, sporten, is fan
van… en dat is de inspiratie voor
Marlien, dan gaat ze aan de slag.
Fondant is de basis. Die fondant
is gewoon wit en dat moet dus
gekleurd. Daarvoor heeft ze potjes met kleurstof waarmee het
fondant wordt gemengd. Maar
er wordt ook wel geverfd, als iets
wat meer allure moet hebben
door glans of glitter. Alles moet
ook aan en op elkaar, dus is er
ook lijm. Uiteraard is dat allemaal eetbaar.
De hobby heeft dus meerdere
aspecten: ten eerste het bakken
van de taart. Daarna het ontwerpen van de decoraties. Het
samenstellen van de kleuren
lijkt me ook wel belangrijk, want
het eindresultaat moet er toch
wel smakelijk uitzien. Daarnaast

(Advertentie)

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

Waarom daar? (2)

boetseert Marlien ook regelmatig, want soms wil men graag
iets er bovenop. Zo heeft ze een
prachtige jungletaart gemaakt.
Op de taart zitten een leeuw en
een giraf. Vooral voor kinderen
staan er vaak dieren op, of heel
veel snoep, speelgoed, een trekker enzovoort.
Maar dat geldt niet alleen voor
kinderen, ook voor volwassenen zijn er wensen die met hun
hobby, werk of leeftijd te maken
hebben en die uitdaging gaat
Marlien graag aan. Door de jaren
heen zijn er ook vaste ‘klanten’
die houden van een persoonlijke
taart.
Wie nieuwsgierig is geworden, kan op de Facebookpagina
‘Lekkers van Marlien’ al die uiteenlopende taarten bewonderen. En lijkt het je leuk om ook
eens zelf zo’n taart te maken met
bijvoorbeeld een paar vriendinnen, dan kun je een workshop
volgen of vragen.
Marlien: “Deze hobby geeft zoveel voldoening. Het is altijd
weer leuk om te zien dat men geniet van het resultaat en ik vind
het heerlijk om zo’n taart op te
bouwen”.

Nieuws uit de dierenweide
Op 25 augustus kwam de eerste alpaca in de dierenweide.
En niet lang erna arriveerde een
soortgenoot. Na een periode van
acclimatiseren lijken ze nu meer
aan mensen gewend te zijn.
De kippen zijn in het begin ware
ontsnappingskunstenaars gebleken. Daarom zijn er maatregelen
getroffen, waardoor het probleem nu hopelijk onder controle is. In ieder geval dank aan een
ieder die meedenkt.
De gereformeerde kerk vrijgemaakt heeft tijdens een openluchtdienst een collecte gehouden waarvan de opbrengst naar

de dierenweide is gegaan, waarvoor hartelijk dank.
Tot slot een oproep aan alle
bezoekers van
de dierenweide: wilt u de
dieren niet
voederen! Ze krijgen dan het
verkeerde voedsel (zoals brood),
waardoor ze ziek kunnen worden. We willen onze dieren graag
gezond houden, zodat iedereen
lang van ze kan genieten. Om u
te helpen herinneren zijn op drie
plekken bordjes met Verboden te
voederen opgehangen.

Vorige maand schreef ik over dat
mensen uit mijn oude omgeving
in Noord-Brabant mij met regelmaat vroegen waarom ik het zo
goed toeven vond hier in het noorden. Beter gezegd, in Buitenpost.
“Je woont zowat in de zee,” kreeg
ik afgelopen week nog te horen.
En hoewel ik het in mijn laatste
column wel had over de vooroordelen en slechte grappen die ik
nog wel eens te horen krijg,, heb ik
eigenlijk niet omschreven waarom
ik hier nog steeds ben. Om Buitenpost en de omgeving niet tekort te
doen en om mijn verhaal compleet
te maken, zet ik dat dit keer voor je
uiteen.
Wat mij heel erg opviel toen ik
jaren terug naar Friesland verhuisde was dat er sprake is van
een enorm ‘cultuurverschil’ tussen het noorden en het zuiden.
De mensen zijn hier veel minder
gehaast in het dagelijks leven, wat
het stressniveau natuurlijk alleen
maar ten goede komt. In de omgeving van ’s-Hertogenbosch, waar ik
ben opgegroeid, heerst, hoewel erg
gezellig, toch een meer ‘snelle’ manier van leven waarbij de constant
aanwezige druk die men zichzelf
en elkaar oplegt zorgt voor menige
kopzorgen. Daar zal het vooroordeel misschien ook wel vandaan
komen dat men denkt dat de mensen in het noorden achterlopen.
Precies die opmerking haalde ik
aan in mijn column van augustus.
Het is helemaal niet dat de gemiddelde Buitenposter achterloopt,
het is simpelweg een totaal andere manier van in het leven staan.
Natuurlijk is het hier geen luilekkerland, en al helemaal niet op de
manier die Pieter Bruegel de Oude
in de 14e eeuw in zijn gelijknamige schilderij voorstelde, maar er
heerst wel degelijk een bepaalde
rust. Althans, dat is mijn ervaring.
Men is hier over het algemeen
sneller tevreden, of heeft in ieder
geval niet de behoefte om constant overal tegenaan te schoppen
en dat is een mooi iets. Leven en laten leven is iets wat dit gevoel denk
ik het beste omschrijft.
Waar de prioriteit in Brabant vooral ligt op sociaal en gezellig zijn
en daarnaast ook nog op een zo
hoog mogelijk niveau proberen te
presteren op zowel het gebied van
studie, werk, sport als gezin, ervaar
ik het hier in Buitenpost meer als
een prioriteit om de ruimte te hebben om te kunnen doen waar jij je
als persoon goed bij voelt, waar je
van groeit en wat je uiteindelijk gelukkig maakt. Natuurlijk willen we
ons op ons best presenteren naar
onze omgeving, daar zijn we simpelweg mens voor. Het constant
tegen elkaar opbieden is een nare
sociale omgangsvorm die ik hier
zelden tegenkom. Misschien is dit
ook wel precies waarom ik hier
ben, ik ben ik en jij bent jij en dat is
altijd oké!

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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Nieuws vanuit de Húskeamer
Op woensdag 1 september zijn
we bezig geweest met het maken van een herfststukje bij de
Húskeamer. Onder het genot
van een kopje koffie/thee was
het weer een gezellige middag.
Het zijn weer prachtige stukjes
geworden.
Groetjes, Geeske, Martha en
Jannie (vrijwilligers)

It Koartling zoekt nieuwe
bestuursleden
Sociaal-cultureel centrum It
Koartling is een vrijwilligersorganisatie met hart voor de samenleving. Samen vormen we een
gemeenschap van vrijwilligers
met maar één doel: een plek
waar naar elkaar wordt omgekeken en waar iedereen ertoe doet.
Dat proberen we te doen door
sociaal cultureel werk en nauwe

samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
It Koartling heeft een algemeen
karakter en stelt zich in dienst
van de totale plaatselijke gemeenschap.

Gastheren en
gastvrouwen!
Vind je het leuk om mensen te ontvangen met een kopje koffie of thee
en te vertellen wat onze activiteiten
zijn of wat er te doen is in It Koartling? Meld je dan aan als gastvrouw
of gastheer!

Om dit allemaal in stand te kunnen houden, zijn we op zoek
naar nieuwe bestuursleden! We
zoeken een penningmeester,
een bestuurslid cursuswerk en
een lid met sociaal werk als aandachtspunt.
Mocht je interesse hebben, dan
nodigen wij je van harte uit om
contact met ons op te nemen via:
info@itkoartling.nl.
Wij vertellen je er graag meer
over!

Als gastvrouw of gastheer ben je de
stem en het gezicht van It Koartling.
Mocht je interesse hebben, dan nodigen wij je van harte uit om contact
met ons op te nemen via:
info@itkoartling.nl.

‘WEET JIJ WAT JE MOET
DOEN ALS JE EEN
VERKEERSONGEVAL
ZIET?’
Het kan gebeuren dat je als eerste bj een verkeersongeval bent en
wilt helpen. Hoe kun je dat het beste aanpakken?
•

•

•

•

•

Zorg altjd voor je eigen veiligheid. Zet je voertuig op een veilige plek
en loop niet zomaar de weg op. Ander verkeer kan vaak niet zomaar
stoppen. Dus kjk goed uit en zorg dat je niet zelf bj het ongeval
betrokken raakt. Heb je een veiligheidshesje? Doe dat dan aan.
Bel 112. De centralist zal willen weten wat nodig is (politie,
ambulance en/of brandweer), waar het ongeval is (probeer zo
duideljk mogeljk te zjn: (lees bjvoorbeeld precies op wat er op het
groene hectometerpaaltjes staat) en hoeveel slachtoffers er zjn (want
voor ieder slachtoffer komt een ambulance).
Bljf in contact met de centralist. Die kan je met raad bjstaan of vertellen
wat er moet gebeuren. Luister goed naar de instructies van de centralist
en beantwoord de vragen zo duideljk mogeljk.
Probeer bj brand het slachtoffer in veiligheid te brengen. Gebruik je
vluchthamer om eventuele ramen te openen (sla in de hoek om het glas
te breken en gebruik het snjdeel om de autogordel te verwjderen).
Blus het vuur alleen als dat lukt. Houd altjd je eigen veiligheid in acht!
Je bent de ogen en oren van de centralist totdat de hulpverleners ter
plaatse zjn. Daarom is het belangrjk om met de centralist in contact te
bljven. Die staat nameljk ook in direct contact met alle aanrjdende
hulpverleningsvoertuigen.

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

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 16:00-21:30
Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00
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Compassie

AGENDA

“Mededogen is het mooiste en kostbaarste wat er is. Komen we over
mededogen te spreken, dan lijkt het me bemoedigend op te merken
dat de menselijke aard in de grond zacht en mededogend is.” De Dalai
Lama sprak deze woorden ver voor de coronatijd. Ze lijken echter
actueler dan ooit. In de afgelopen maanden hebben we ervaren, dat
mensen hun eigenbelang opzij kunnen schuiven om gezamenlijk te
streven naar een gezonde en veilige omgeving voor iedereen. Lukt
het ons deze betrokkenheid op elkaar in de toekomst vast te houden? Karen Armstrong gaat ervan uit dat iedereen een compassievol
bestaan kan leiden. Het is echter nodig dat we het vermogen hiertoe
in onszelf en in onze samenleving ontwikkelen. Daartoe lanceerde zij
haar ‘Handvest van compassie’.
In een drietal bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan
over een leven vanuit compassie. Wat betekent dat voor onszelf en
voor onze directe omgeving? Waar raakt het aan onze eigen (religieuze) overtuigingen en achtergrond? Leidraad voor de bijeenkomsten
is het boek Compassie van Karen Armstrong, waarin zij in een aantal
stappen uiteenzet hoe we het goede leven voor een ieder kunnen bereiken. We gaan ook te rade bij andere denkers en doeners. Belangrijke elementen van de gesprekken zijn het uitwisselen van ervaringen
en het luisteren naar elkaar.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Ze vinden plaats op vrijdagmorgen 9 oktober, 6 november
en 27 november van 10.00
uur tot 11.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan 12A.
Deelname is gratis. In verband
met de coronamaatregelen is
aanmelden van tevoren nodig.
Dat kan bij Jolanda Valk,
e-mail:jolandavalk7@gmail.com,
telefoon: 06 10687346.

Vijf jaar Speelgoedbank
op Stelten
Op 9 oktober 2015 was de grote
opening van Speelgoedbank op
Stelten. Een initiatief dat door
drie vrouwen werd bedacht en in
werking gezet.
Gezinnen die onder de armoedegrens leefden mochten met hun
kinderen elke maand komen om
gratis speelgoed uit te zoeken
dat ze ook mogen houden.
Nu zijn we vijf jaar verder. Aan
de Speelgoedbank is nog steeds
grote behoefte. Er maken steeds
meer kinderen gebruik van.
Wat is spelen toch belangrijk
voor de ontwikkeling van een
kind. En wat kunnen er toch
veel omstandigheden zijn voor
ouders waardoor ze geen speelgoed aan kunnen schaffen.
Vijf jaar Speelgoedbank op Stelten. We kunnen het vanwege

pagina 21

COVID-19 niet groots vieren,
maar we willen het ook niet zomaar stilletjes voorbij laten gaan.
Daarom hebben we voor de
uitgifte van 17 oktober wat speciaals voor al onze klantjes die
ingeschreven staan.
Maar ook mensen die in de 2e
kans Speelgoedwinkel komen
laten we meegenieten met ons
feestje. In de week van 10 – 17
oktober hebben we voor de eerste honderd betalende klanten
een presentje.
Onze openingstijden zijn dinsdag
en donderdag van 9.00-14.00 uur
en zaterdag van 10.00-16:00 uur.
Vier het met ons mee en wees
welkom op Christinastraat 4 in
Buitenpost.

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van
28 september - 26 oktober
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

30 september tot 25 oktober
Speurtocht in de bieb! Kinderboekenweek speurtocht voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Je
ontdekt van alles over planeten, raketten en de ruimte.
Plaats: Bibliotheek. Toegang:
gratis. Zie bericht elders op
deze pagina.
WEEK 40
28 september t/m 3 oktober
Collectie Dierenbescherming*
vr 2 oktober
Blues Experience avond. De
band Lapwing zal een optreden
geven dat volledig in het teken
staat van de ontwikkeling van
de blues muziek. Plaats: Paviljoen MeM (Egypte 16A), 20.00
uur. Toegang: € 10,-.
Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
za 3 oktober
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 3 oktober
Voetbal. V.V. Buitenpost 1-NSC
Nijkerk. Vorig seizoen is de
wedstrijd gestaakt na een
opstootje. Hopelijk dit keer een
sportief duel. Plaats: Sportpark
De Swadde, 14.30 uur. Toegang:
€ 6,- (incl. verloting).
WEEK 41
5 t/m 10 oktober
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting*
woe 7 oktober
Leer werken met DigiD. Vier
lessen over de websites van
UWV, SVB, de Belastingdienst

en de gemeente (7, 14, 21 en 28
oktober). Plaats: Bibliotheek,
9.30-11.45 uur. Toegang: gratis.
Aanmelden voor 1 oktober.
woe 7 oktober
Spelen met een Greenscreen.
Deze workshop is onderdeel
van de Maakplaats, een plek
waar jong en oud aan de slag
kan met de vaardigheden van
de 21e eeuw. Voor kinderen
van groep 4 en 5. Plaats: Bibliotheek, 15.30-17.00 uur. Toegang:
gratis voor leden (kinderen tot
18 jaar zijn gratis lid). Vooraf
aanmelden. Zie bericht elders
op deze pagina.
do 8 oktober
Walk & Talk. Over werk, loopbaan en carrière. Plaats: Bibliotheek, 10.00-12.00 uur.
Toegang: gratis.
do 8 oktober
Kristelyke plattelânsfroulju.
Anke en Akke vertellen over
wat ze zoal doen bij de dagopvang in Herbranda. Plaats: De
Schakel, 14.30 uur. Toegang:
gratis. Kofiegeld € 2,35 graag
gepast meenemen. Bijeenkomst is coronaproof.
vr 9 oktober
Compassie. Discussie-ochtend.
Plaats: Doopsgezinde kerk,
10.00-11.30 uur. Toegang: gratis.
Zie bericht elders op deze
pagina.
WEEK 42
12 t/m 17 oktober
Inhaalcollecte Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland, Rode Kruis*
vr 16 oktober
Thijs Meester – Mens erger je
niet. Solo theatervoorstelling
van Thijs Meester met muzikale
begeleiding van Tseard Nauta
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte

16A), 20.00 uur. Toegang: € 15,-.
Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
za 17 oktober
Voetbal. V.V. Buitenpost 1-SDC
Putten. Buitenpost en Putten
waren vorig seizoen aan elkaar
gewaagd. Het belooft dus
een spannende wedstrijd te
worden. Plaats: Sportpark De
Swadde, 14.30 uur. Toegang:
€ 6,- (incl. verloting).
za 17 oktober
Oardelmetersesje: ‘Guilty
Pleasures’ met No Seperate!.
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 19.45 uur.
Toegang: € 12,50. Kaarten bestellen via de site:
www.paviljoenmem.nl.
WEEK 43
19 t/m 24 oktober
Inhaalcollecte Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland, Rode Kruis*
ma 19 oktober
Delen van Covid-19. Een beleef,
beweeg en leef theater ‘proef’tuin met Nabijheid en Afstand,
Beweging en Verstilling, Liefde
en Angst, waarbij gebruik wordt
gemaakt van woord, dans en
muziek. Plaats: Paviljoen MeM
(Egypte 16A), 20.00 uur.
Toegang: € 10,-. Kaarten bestellen via de site: www.paviljoenmem.nl.
do 22 oktober
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Gemeentehuis,
19.30 uur. Zonder publiek en
pers. De vergadering is via de
livestream te volgen
(zie www.achtkarspelen.nl).
* onder voorbehoud, zie de
sites van de collecterende
stichtingen

Kinderen en jongeren worden digitaal vaardig(er)
in de bibliotheek
Succesvol zomerprogramma
krijgt vervolg
Bibliotheken Noord Fryslân heeft
een ambitie: kinderen en jongeren uit de regio digitaal vaardig(er) maken. Dit najaar vinden
activiteiten plaats gericht op
kennismaken met de nieuwste
ontwikkelingen in de digitale en
technologische wereld.
21-eeuwse vaardigheden
Robots programmeren, 3D-printen en vinyl-snijden. Het zijn
slechts een paar activiteiten die
plaatsvinden in de bibliotheek.
De kinderen zijn creatief aan het
spelen, maar lossen onderwijl
een probleem op. En dus werken
ze aan de 21e-eeuwse vaardigheden zonder dat ze het eigenlijk door hebben. De activiteiten
worden gegeven door geschoolde medewerkers van de bibliotheek en jongeren uit de regio.
Kennis delen en samenwerken
De bibliotheek werkt samen
met Kennislab Noordoost Friesland in het programma Bouwen
aan Ambitie en er wordt in het

najaar met welzijnsorganisatie
Kearn een project gestart gericht
op mediawijsheid voor basisscholen in Achtkarspelen.
Afgelopen voorjaar zijn studenten en scholieren geworven
met veel digitale kennis in huis,
digitale toppers genoemd. Zij
vonden het ontzettend leuk om
tijdens hun zomervakantie workshops te geven aan kinderen
Ook dit najaar worden ze – waar
het past binnen hun school- en
studieleven – ingezet voor de activiteitenprogramma,.

de Bibliotheek
Noord Fryslân
Kinderboekenweek
Van 30 september tot met 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. In deze 65e editie, met het
thema En toen?, gaan de kinderen terug in de tijd.
Speurtocht
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

is er een bijzondere speurtocht.
Je ontdekt van alles over planeten, astronauten en de ruimte.
Van vroeger tot nu.
Deelname is gratis, aanmelden niet nodig en wie meedoet krijgt een mooie boekenlegger cadeau (op = op).
Deze speurtocht loopt door tot
25 oktober.
Spelen met een greenscreen
Altijd al met een dino of een
ridder op de foto gewild? Dat
kan! Kies je eigen achtergrond
en maak met behulp van een
greenscreen je eigen foto. Zo lijk
je terug te reizen in de tijd.
Voor kinderen van groep 4 en
5 op woensdag 7 oktober van
15.30 – 17.00 uur in de bibliotheek. Gratis voor leden en € 2,50
voor niet-leden. Kinderen tot 18
jaar kunnen gratis lid worden
van de bibiliotheek.
Aanmelden is nodig en vol = vol.
Benieuwd naar het activiteitenprogramma van de Bibliotheek?
Neem een kijkje op
www.ontdekdebieb.nl

Vertrouwd je vakantie laten boeken voor 2021?
Geef het uit handen en neem alvast contact op.

Persoonlijk reisadviseur: Tineke Helmus
Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl

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

Wees loyaal - Koop lokaal!

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
We zeilen van de nazomer de
herfst in. We kennen lenteboden
maar je hoort nooit van herfstboden, eerste signalen van de
herfst. Die zijn er wel. Half september zag ik een eerste groep
van zo’n twintig houtduiven. Dat
is voor mij echt zo’n gebeurtenis
die ik opmerk. Onze eigen houtduiven trekken wel wat rond,
maar zijn echte standvogels. De
groepjes die nu ineens verschijnen, zijn de voorboden van grote
aantallen Noord- en Oost-Europese houtduiven die komen
overwinteren in West-Europa.
Nog zo’n herfstbode is de klimop die in deze tijd in bloei komt,
om - als het zacht blijft - tot in december door te bloeien. Tot groot
gerief van talloze insecten. Vijftig
jaar terug gold het oranje kleuren van lijsterbessen als de allereerste herfstbode. Dat was toen
tweede helft augustus, maar tegenwoordig is die kleuring verschoven naar half juli. Dat is te
vroeg voor een herfstbode.
Verkeerde bomen
Maar ik wou het over iets anders
hebben. Mij wordt nog wel eens
(licht) verwijtend toegevoegd
dat ik wel erg vaak positief ben
over het groenbeleid van onze
gemeente. Nu steekt Achtkarspelen ook echt positief af tegen
tal van andere gemeenten, maar
deze keer ga ik me toch kritisch
uitlaten, met als uitgangsvraag:
wanneer is een boom ‘goed’?
In tuinkringen geldt de vuistregel: een boom in je tuin moet
pássen (qua grondsoort en
grootte); verder moet hij geen
echt negatieve en tenminste drie
positieve eigenschappen hebben. Een boom die alleen opvalt
omdat-ie zo mooi bloeit, is geen
goede keuze. Heeft-ie ook nog
mooie herfstkleuren dan wordt
het al beter, maar als-tie dán
nog een mooie stam ontwikkelt,
wordt-ie interessant.
Voor laanbomen geldt min of
meer hetzelfde, maar omdat
de burger weinig invloed op de
keuze heeft, wordt die keuze wel

Tuinbeleven

Wanneer is een boom ‘goed’?

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

dwingender. Bij verkeerde keuzes zit de burger er maar mooi
mee opgescheept.
Fruitbomen
In oostelijk Europa bestaat in
buitengebieden op grote schaal
de gewoonte fruitbomen als
laanbomen in bermen te plaatsen. Het is bedoeld als sociale
voorziening. Iedereen mag het
gevallen fruit meenemen, wat
zeker voor armen een welkome
voorziening is. Vooral ook omdat
veel fruit zich goed laat conserveren en men zo een wintervoorraad kan opbouwen. Iets in
die geest heeft de gemeente ook
opgezet in de nieuwste woonwijken. Aan Acht oan de Diken en
in de wijk Mûnewyk zijn enkele
overhoekjes beplant met fruitbomen waarvan buurtbewoners
naar believen mogen verzamelen. Een mooi initiatief, vind ik.
Maar neem nou het vrij smalle
straatje Wederik in Molenerfzuid. Daar staan vlak langs het
asfalt perenbomen. Het gaat
om een soort die kleine vruchten heeft (doorsnede ca. 5 cm)
die weliswaar gegeten kunnen
worden, maar kraak noch smaak
hebben. De talrijke vruchten vallen merendeels niet zacht in het
gras maar te pletter op het asfalt.
Geen enkele winst, wel een boel
smurrie waar talrijke wespen en
vliegen op af komen.
Mijn advies aan de gemeente:
kappen, uithuilen en opnieuw
beginnen met betere bomen.
Perenhout is een kostbare
houtsoort, dus de stammen zullen vast een deel van de kosten
opbrengen. Dat die bomen mooi
bloeien en een mooie herfstkleur
hebben, weegt niet op tegen de
wekenlange ellende in de vruchttijd.
Grootbladelzen
Veel subjectiever is mijn grief
tegen de grootbladelzen die de
gemeente op grote schaal aangeplant heeft. Over de waarde
van die bomen valt te twisten,

Herfst

Kampje met fruitbomen aan Acht oan de Diken.
maar ik heb een gloepende hekel aan ze.
De Nederlandse naam grootbladels is niet officieel, zo’n naam is
er niet. Wetenschappelijk heet de
boom Alnus x spaethii (spreek
uit ‘alnus maal spe-tie-ie’). Dat
‘maal’ zegt dat het een kruising
is. Het is in Nederland tegenwoordig de op-drie-na meest
aangeplante laanboom. Wat
maakt hem zo populair? Nou,
vrijwel alle positieve eigenschappen zijn gebaseerd op voordelen
voor de groendienst. De boom
groeit op elke grondsoort, groeit
snel, heeft een kaarsrechte stam
en een kroon die pas breder
wordt als hij flink op hoogte is.
Het is een makkelijke boom die
aan onderhoud weinig kost. Dat
is allemaal niet niks voor de gemeente(kas), maar nu de andere
kant. Allemaal van mij uit gezien
dan, ik zeg het er maar even bij.
De boom heeft saai blad, niet
alleen om de monotone sombere kleur, maar ook omdat er
geen insectenlarve aan wil vreten. Onze gewone zwarte els
heeft het prachtige elzenhaantje
en tal van bladluizen, maar de
grootbladels heeft nauwelijks
ecologische verbindingen. Dat
blad kan volgens de kwekerscatalogi ‘fraai paars’ verkleuren
‘maar doet dat niet altijd’. In Buitenpost nooit. Het wordt alleen
dof en valt dan groen en wel op
de grond. De boom bloeit al in

(foto G. Papenburg)

januari (hooikoortsseizoen met
een maand vervroegd), met
‘fraaie paarse katjes’. Nou, die
ziet u niet op de gegeven hoogte. Maar als ze afvallen ligt er een
massa rommel onder de bomen
in een periode waarin dat geen
biologische winst oplevert. De

Grootbladelzen aan de Lisdodde
(foto G. Papenburg)
zaden worden volgens diverse
bronnen wel gegeten door met
name sijzen, maar ik kan dat –
anders dan bij zwarte elzen –
niet uit eigen waarneming bevestigen. Woont u bijvoorbeeld
aan de Lisdodde, en bent u het
niet met mij eens, dan hoor ik
het graag. Maar voorlopig is
mijn advies aan de gemeente:
wij hebben al meer dan te veel
grootbladelzen, plant voortaan
aantrekkelijker bomen.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Perenbomen in bloei aan de Wederik (voorjaar). Peren op het asfalt in de herfst bederven de pret... maar niet voor vliegen en wespen. (foto’s: Sylvia Jacobi-Riepema)

Het is echt herfst, dat zie je aan de
verkleuringen van het blad, maar
ook aan die typische herfstbloeiers. De klimop is zo’n herfstbloeier en in mijn ogen een geweldige
plant! Altijd groen en een van de
weinige planten die laat in het jaar
nog vol nectar bloeit. Als de eerste
bloemen aan het eind van de zomer verschijnen, dan zijn er ook
direct vlinders en allerlei andere
insecten op aanwezig. Dat kan wel
doorgaan tot in december. Klimop, in het Latijn Hedera genoemd,
kent vele verschijningsvormen en
is tegenwoordig erg populair als
schuttingafscheiding tussen tuinpercelen. Het is wintergroen en
groeit relatief snel. De bloei in deze
tijd van het jaar is echt bijzonder
te noemen. Juist zo in het najaar
zijn er heel wat insecten die er echt
alles aan willen doen om nectar
te halen om zo de winter door te
komen. Ook de gewone wesp zie
je op de bloemen van de klimop
zitten om de vrijkomende nectar
op te eten. Iets wat voor wespen
helemaal niet logisch is. Kijk maar
eens naar de kop van een wesp,
die is gebouwd met kaken en niet
om sappig nectar op te slurpen.
Echt een bijzondere attractie is, de
klimopbij. Subtiel gestreept met
een echt bijenuiterlijk. De kop is
erop gebouwd om nectar uit de
klimop te kunnen slurpen. Het is
een lust om naar te kijken. Ondertussen zullen er ook veel zweefvliegen en zwarte vliegen op de geur
van de nectar afkomen en zo heb
je als je de klimop laat bloeien volop biodiversiteit rondom je huis.
Het leuke van de bloemen van de
klimop is dat ze na bevruchting
zwarte decoratieve vruchten krijgen. Ook weer goed te gebruiken
in bijvoorbeeld kerststukjes. Snoeiseltjes helpen de groene container vrijhouden van maden en een
tinctuur van klimop, op alcoholbasis, helpt tegen insectenbeten.
Een beetje biodiverse tuin heeft
dus zeker klimop.
Niet minder spectaculair in deze
tijd van het jaar is de herfsttijloos,
in de volksmond ook wel herfstkrokus genoemd. Een plant die
toch wel heel sterk op onze voorjaarskrokus lijkt en geen bladeren heeft in deze tijd van het jaar.
Alleen een bloem. En zo komt de
herfsttijloos dan ook uit de grond
zetten. Om insecten nog even een
laatste stoot nectar mee te geven
en zelfs nog in dit late seizoen tot
zaadvorming te kunnen komen.
Zomaar twee herfstbloeiende
planten die de moeite waard zijn
om in de tuin te hebben.

Routebord streekpad Noardlike Fryske Wâlden
Op initiatief van Jaap en Anneke Jongejan uit Boelenslaan ontstond
in 2017 het streekpad Noardlike Fryske Wâlden, in samenwerking met
de Agrarische Landschapsvereniging Noardlike Fryske Wâlden en
Wandelnet.
Dit lange-afstandswandelpad van circa 150 kilometer door Noordoost-Fryslân doet ook Buitenpost aan. De wandelroute loopt onder
meer langs de Kruidhof. Tot dusverre ontbrak in ons dorp een bijpassend bord, maar deze maand werd er een geplaatst aan de Stationsstraat bij het verbindingspad (Schoolstraat) naar de botanische museumtuin van de Kruidhof. Handig voor wie zich nu of ooit wil beraden
op een echt stevige stap in onze prachtige omgeving!
(foto: Hielke Boorsma)
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Herfsttijloos.

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

