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Snoeimes of botte bijl?

De bekende Engelse politicus en 

oorlogsleider Winston Churchill 

zei ooit: “Kunst is essentieel 

voor een zichzelf respecterend 

land. De staat is het aan zichzelf 

verplicht het te steunen en aan 

te moedigen”. 

Er is op dit moment geen oor-

log in Achtkarspelen, maar de 

aangekondigde bezuinigings-

ronde van de gemeente lijkt een 

bloedige ontmoeting te worden 

tussen financiële keuzes en de 

leefbaarheid. De plaatselijke be-

langen in Achtkarspelen luiden 

ondertussen de noodklok. Bin-

nen onze dorpsgrenzen kunnen 

cultuurcentrum De Wâldsang, 

Stichting Sociaal Cultureel Werk 

It Koartling en het Leefbaarheids-

fonds zwaar worden getroffen. 

Met als resultaat dat onderlinge 

binding, cultuur en ontmoeting 

het onderspit delven. 

Als dorpsblad voelen wij ons 

ook geraakt. Wij werken even-

eens aan binding, ontmoeting 

en cultuur. En als jarenlange 

gebruiker van It Koartling we-

ten wij van het onmisbare nut 

van de instelling. It Koartling en 

De Wâldsang zijn de vrucht van 

jarenlange, liefdevolle zorg. Net 

als in een tuin geldt ook hier: 

een volwassen boom omhakken 

is zo gedaan, wil je hem daarna 

weer terug, dan kost het jaren. 

Als gewone burgers hebben 

wij wellicht te weinig inzicht 

in de complexe geldzaken van 

de gemeente. Natuurlijk weten 

wij wel van de vele belangen 

en prioriteiten waaruit geko-

zen moet worden. Wij kunnen 

daarom alleen maar hopen op 

veel wijsheid bij de gemeente- 

raadsleden.

Is de nieuwe Kûpe waterproof? 
(foto: Gemeente Achtkarspelen)

Op 19 oktober is begonnen met het vullen van het nieuwe zwembad (zie de slang met pijp rechts). Over twee weken zal duidelijk 

zijn of het 30 centimeter dikke beton van de badkuip waterdicht is. Daarna wordt begonnen met de opbouw. In september 

2021 moet alles klaar zijn. Het streven is eind van dat jaar ook de herinrichting van het gebied rondom gereed te hebben.

Werk aan de winkel voor 
projectgroep dorpscentrum
Op 24 september leek een positief vervolg op de toen gepresenteer-

de Centrumvisie Buitenpost in de gemeenteraad even te stokken. 

Nu is er blijdschap bij Plaatselijk Belang Buitenpost. Tijdens de ver-

gadering van 22 oktober is unaniem besloten budget beschikbaar 

te stellen voor een projectgroep. Daarmee ligt er een kans voor een 

beter winkelcentrum in Buitenpost. Het is nu aan ondernemers en 

dorp om ze te pakken.

Binnenkort wordt de project-
groep Centrumvisie samenge-
steld. Deze zal de in de Centrum-
visie gepresenteerde inzichten 
uitwerken. Het streven is om dit 
zo vlot mogelijk te doen. Hope-
lijk kan dan volgend jaar al een 
resultaat zichtbaar worden. Wet-
houder Harjan Bruining meld-
de: “Dit biedt een uitstekende 
kans voor ondernemers en an-
dere partijen uit Buitenpost om 
samen met de gemeente in de 
projectgroep te werken aan een 
blijvend goede toekomst van 
Buitenpost”. PBB bedankt de ge-
meenteraad voor haar steun en 
zal in de projectgroep vertegen-
woordigd zijn. PBB doet ook de 
oproep aan haar dorpsgenoten 
om, waar dat maar mogelijk is, 

een steentje in de gewenste ont-
wikkelingen bij te dragen.
Nu een prima moment voor 
ideeën voor een betere inrich-
ting. Natuurlijk het liefst haal-
baar maar misschien ook een 
paar die minder voor de hand 
lijken te liggen. Onderstaand 
kaartje werd geïnspireerd door 
het nu lege Fritech-kantoor in de 
Kerkstraat. Door dat pand te slo-
pen zou een nieuwe verbinding 
tussen Kerkstraat en Kuipers-
weg kunnen ontstaan. Een deel 
van de Kerkstraat zou afgeslo-
ten kunnen worden om het ge-
bied daartussen verkeersluw en 
winkelvriendelijk te maken. Bij-
voorbeeld door minder parkeer-
ruimte, een smaller weggedeelte 
en ruimte voor terrasjes en een 

mooiere aankleding. Het lot 
van dit idee, net als elk ander, 
is afhankelijk van vragen. Wil 
de gemeente het, wil de mid-
denstand het en wie betaalt 
het? 
Uw idee is zonder daarover 
vragen te stellen in ieder ge-
val van harte welkom op ons 
post- en mailadres:

post: PBB, Postbus 30, 
9285 ZV Buitenpost
e-mail: pbb@gmail.com

Binnen/buitenstedelijk: 
extra drempel voor nieuwbouw
Voor de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) is het nu van be-

lang zoveel mogelijk informatie in te winnen over de woningmarkt 

in Buitenpost. U kunt op de volgende pagina een bericht daarover 

lezen. Het onderzoek van IWB brengt soms onverwachte moge-

lijkheden aan het licht maar soms ook hindernissen. Het blijkt bij-

voorbeeld dat voor de situatie in Buitenpost het begrip binnen- en 

buitenstedelijk van belang is. 

Het begrip binnen-/buitenstedelijk bouwen kwam een tiental jaren 
geleden in opgang bij de overheid. Met het oog op de schaarse ruim-
te en het landschappelijke aanzien moest grootschalige nieuwbouw 
van woningen aan de randen van plaatsen (buitenstedelijk) worden 
ontmoedigd. Uitbreiding van het aantal woningen zou vooral binnen 
bestaande kernen (binnenstedelijk) gezocht moeten worden door in-
vulling van bestaande of door sloop ontstane open ruimte.

Ook de Provinsje Fryslân hanteert dit begrip. Het blijkt dat binnenste-
delijk bouwen ruim baan krijgt en dat strikte eisen aan buitenstede-
lijk bouwen gesteld wordt. Dit wordt bepaald aan de hand van door 
de provincie ingekleurde kaarten. Op onderstaande plattegrond van 
Buitenpost is in rood binnenstedelijk gebied aangegeven. Alles daar-
buiten is buitenstedelijk. En daarmee ligt er een extra drempel die 
voor veel nieuwbouw in ons dorp genomen moet worden. Want veel 
van de eventueel interessante bouwlocaties liggen juist buitenstede-
lijk. Maar naast verbazing over deze situatie stelt de Initiatiefgroep  
Wonen Buitenpost dat hindernissen er zijn om genomen te worden. 
Het onderzoekswerk gaat daarom onverminderd door.

Het binnenstedelijk gebied is in rood aangegeven. Alles daarbuiten valt als 

buitenstedelijk onder het beheer van de provincie. (kaart: Annemieke Altena)

Een idee voor een herinrichting van de  

Kerkstraat. (kaart: Annemieke Altena)
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De Fryske Krite 2020-2021
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. 

De foarstelling Ut dy’t op de wurklist stiet foar febrewaris/maart 2021 
moat ta ús grutte spyt ek nei de planke en wachtsje op oare en foaral 
bettere tiiden. Nei de lêste lockdown-rigels is wol dúdlik dat spyljen 
foar in grut publyk ynearsten gjin opsje is en boppedat stiet de sûnens 
fan spilers en alle oare meiwurkers oan Ut by de Krite ek hjir foarop.

Bliuw sûn, grif oant sjen en wy hâlde jo fansels op de hichte.

Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021
Voorstelling Wat Soesto! komende 

weken afgelast

Op 23 oktober zou de voorstelling Wat 

Soesto! van Pier21 in Theater Sneek in 
première gaan. Helaas heeft Pier21 moeten besluiten om de première 
en alle voorstellingen voor de komende vier weken af te gelasten, ook 
die in sporthal De Houtmoune in Buitenpost dus. Deze stond gepland 
voor zondagmiddag 1 november.

Premier Rutte liet tijdens de pers-
conferentie weten dat de komen-
de weken slechts dertig mensen 
per binnenruimte toegestaan 
zijn. Daarnaast roept het kabinet 
op om het aantal contactmo-
menten te beperken en zo weinig 
mogelijk te reizen. Genoeg reden 
om alle voorstellingen van Wat Soesto! tot en met 11 november af te 
gelasten. Uw kaart voor de voorstelling blijft uiteraard geldig. Zodra 
het kan en verantwoord is zal de tour voortgezet worden en worden 
alle afgelaste voorstellingen op een later moment ingehaald.
Reeds gekochte kaarten bij Dropshop Liquorice mogen, indien ge-
wenst, daar terug worden gebracht. Zodra wij onze tour weer voort-
zetten brengen wij u uiteraard op de hoogte. Blijf gezond. 

Ook Te Plak opnieuw uitgesteld

Ook de reeds uitgestelde en opnieuw ingeplande voorstelling Te Plak 

van Gurbe Douwstra in de Kruiskerk aan de Voorstraat, op zondag-
middag 22 november, moet wegens de huidige coronaregelgeving 
andermaal worden uitgesteld. Zodra Gurbe zijn tour weer voort mag 
zetten brengen wij u daar uiteraard van op de hoogte. De verwachting 
is dat dit niet eerder dan in 2021 mogelijk is. Reeds gekochte kaarten 
bij Dropshop Liquorice mogen, indien gewenst, daar terug worden 
gebracht. Telefonische bestellingen, op telefoonnummer 0511-541444, 
kunnen ook op ditzelfde nummer worden geannuleerd.

Basisschoolkinderen verstoppen tijdcapsule
De geschiedenis kwam begin 
oktober tot leven op basisschool 
de Mienskip in verhalen over rid-
ders, de oorlogstijd, de oudheid 
en zelfs de prehistorie. Tijdens 
de Kinderboekenweek stonden 
vroegere tijden centraal met 
het thema: En toen? Er werd 
nog meer dan anders genoten 
van boeken en lezen. Juffen en 
meesters ruilden stiekem van 
klas om voor te lezen, er werd 
een voorleeswedstrijd georga-
niseerd en alle groepen gingen 
naar de bibliotheek, zodat elk 
kind een boek kon lenen. Er werd 
zelfs op de kop gelezen. 

Door al die verhalen van vroe-
ger, werden de kinderen vanzelf 
nieuwsgierig naar de toekomst. 
Want ooit zullen zij zelf geschie-
denis zijn. Danny: “No, dan bin-
ne wy wol hiele âlde pakes en 
beppes.” En daarom is er op 
8 oktober een echte tijdcapsule 

verstopt voor de kinderen van 
de toekomst. Zou er dan ook nog 
corona zijn, wilden de kinderen 
weten. Zou er dan nog wel ge-
schreven worden? Deze en nog 
zoveel meer vragen, met talloze 
voorwerpen van de school anno 

nu, zijn op een geheime plek op 
de Mienskip in Buitenpost ver-
stopt. 
Hopelijk duikt de tijdscapsule 
over 100 jaar op en leren de kin-
deren van nu de kinderen van de 
toekomst over vroegere tijden.

Wat denken kinderen over 100 jaar van de tijd van nu? In de tijdcapsule van obs 

De Mienskip zien en lezen ze over onze tijd. (eigen foto)

Bericht van de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost
Op onze oproep om de woon-
enquête in te vullen is door 537 
mensen gereageerd. De uitslag 
is overduidelijk. Buitenpost heeft 
een groot tekort aan woningen. 
Dat geldt voor sociale huurwo-
ningen, koopwoningen en appar-
tementen. In feite de drie ingre-
diënten om doorstroming op 
gang te brengen. Ons werk is 
dus nog lang niet klaar, eigenlijk 
begint het pas echt. 

We hebben alle raadsfracties 
de uitkomst gepresenteerd. Dat 
waren twee heel positieve bij-
eenkomsten, waar we veel infor-
matie konden delen. Opvallend 
was dat niemand wist, dat het 
inwoneraantal van Buitenpost in 
de afgelopen zeven jaar met 130 
is teruggelopen. Ook het feit dat 
het aantal woningen niet of nau-
welijks is gegroeid in die perio-
de was niet bekend. Opvallend 
is dat er op dit moment binnen 
het dorp niet snel gebouwd kan 
worden. Inbreiden, het bouwen 
binnen de bebouwde kom, mag 
op dit moment, maar uitbreiden 
is heel moeilijk. In onze enquête 
hebben we een aantal plekken 
genoemd die geschikt zijn voor 
inbreiden. Het probleem van 
de inbreidinglocaties is, dat het 
nog niet duidelijk is of de eige-
naren van de grond en of de 
gebouwen wel willen dat daar 
gebouwd wordt. Maar ook: wil 
de gemeente daar vervolgens 
een woonbestemming op leg-
gen? De bestemmingsplannen 
Lutkepost-rotonde en Acht oan 
de Diken hebben een ander pro-
bleem. Ieder normaal denkend 
mens zou zeggen dat die beide 
plekken binnen de bebouwde 
kom liggen, maar om voor ons 
onverklaarbare reden, zit op bei-
de het etiket “buiten stedelijk”. 
Daar bouwen is dus geen inbrei-

den, maar uitbreiden en daar 
hebben we de toestemming van 
de provincie voor nodig.
We gaan ervan uit dat de raads-
fracties met onze gegevens in 
de gemeenteraad hun best doen 
om de belemmeringen die er nu 
zijn, op te lossen voor Buiten-
post.

Natuurlijk hebben we de wethou-
der ook op de hoogte gebracht 
van de grote woningbehoefte in 
Buitenpost. Wat ons betreft heeft 
de uitslag van de enquête zeer 
nadrukkelijk ons vermoeden be-
vestigd. We rekenden dan ook 
op onorthodoxe, proactieve op-
lossingen voor meer woningen 
in Buitenpost.
De Van der Brug-locatie komt 
binnenkort weer in de gemeen-
teraad. En, als de Centrumvisie 
vastgesteld is, komen er moge-
lijkheden om leegstaande win-
kelpanden in de Kerkstraat om te 
bouwen tot woningen.
Wij vinden dit beslist niet vol-
doende voor Buitenpost. Het is 

slechts een begin van de grote 
vraag naar woningen door star-
ters, gezinnen en senioren.
De gemeente schrijft in de Woon-

visie 2020-2025:
• eigen inwoners vasthouden;
• forenzen en vestigers aan-
 trekken.
Daarom zijn voor de periode van 
de nieuwe woonvisie minimaal 
150 extra woningen nodig.

Voor de Initiatiefgroep Wonen 
Buitenpost is duidelijk, dat er 
nog heel veel werk aan de win-
kel is. Wij blijven ons best doen. 
We hopen dat de inwoners van 
Buitenpost ons daar opnieuw 
in steunen. Dat kan in de vorm 
van ideeën, ons informeren over 
plannen, signalen over nood-
gedwongen verhuizers en mis-
schien nog wel meer, als het 
maar over wonen gaat.

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

Leden van de Initiatiefgroep Wonen voor overleg bij bouwbedrijf Veenstra in 

Harkema op donderdag 15 oktober. Van links af: Theo Bakker, directeur Jacob de 

Booij van het bouwbedrijf, Auke Attema en Hieke Postma-Veenstra.

(foto: Johan Kootstra)

Wat Soesto! (foto: Jan Bensliman)

Eerste Friese theatervoorstelling
over corona
Op 19 november vindt, 
als de coronamaatrege-
len dat willen toelaten, de 
première plaats van de 
theatervoorstelling Ferlies 

yn Lockdown in Paviljoen 
MeM in Buitenpost. Het is 
een actueel, tragikomisch 
stuk met de welbekende 
humor uit de Friese Wou-
den. Over een man die de 
dood van zijn vrouw moet 
accepteren in een onzeke-
re wereld die geteisterd 
wordt door een pandemie.

Na bijna een leven lang 
samen verliest Douwe zijn 
Durkje aan corona. 
Hij komt thuis van de be-
grafenis. Zijn huis is nu 
zijn gevangenis want hij mag er niet uit. Hij zit in thuisisolatie. Zijn 
dochter praat met hem via de computer en maakt zich zorgen om 
haar vader. Hoe moet hij helemaal alleen dit grote verlies verwerken? 
Ze geeft hem een online mindfulnesscursus cadeau. Maar hoe gaat 
een volbloed Wâldpyk als Douwe daarmee om? 

Kaarten : www.paviljoenmem.nl
Speeldata: 15, 18, 19, 20, 21en 22 november 2020

Joop Wittemans speelt Douwe.

(foto: Tryntsje Nauta)

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op: www.facebook.com/dorpbuitenpost

Een nieuwtje, mededeling of oproep op onze Facebookpagina plaatsen? 

Mail naar: binnenbuitenpost@gmail.com
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De Binnenste Buitenpost is een uit-

gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 

Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-

delijk voor de inhoud van deze krant en 

is daarop aan te spreken als bestuur en 

als rechtspersoon.

O p l a g e :

2700 exemplaren

verschijnt 11x per jaar

K o p i j :

Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost

of de kopijbus bij ‘The Read Shop’

E-mail: bibupost@gmail.com

Website: www.binnenbuitenpost.nl

Facebook: dorpbuitenpost

R e d a c t i e :

Annemieke Altena tel. 544469

Frits Bouwens tel. 06 4675 6414

Johan Kootstra tel. 541322

Piet Pettinga tel. 540014

Amanda van Roessel tel. 06 4641 1344

Hilleke Scheper tel. 06 1005 6105

C o r r e s p o n d e n t i e :

bibupost@gmail.com

A d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e :

Inlichtingen over advertenties en  

administratie: Ursula Groenhart, 

tel. 06 48939919 of 540014

e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl

B e z o r g i n g :

Vragen en klachten over de bezorging: 

Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671 

e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k :

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Zet- of drukfouten voorbehouden.

Exemplaren zijn ook af te halen in 

The Read Shop, It Koartling en 

de bibliotheek.

Kopij graag getypt of via e-mail aanleve-

ren, maximaal ongeveer 150 woorden.  

Foto’s los aanleveren. De redactie kan 

geen garantie geven dat kopij wordt 

geplaatst. Zij behoudt zich het recht 

voor ingezonden stukken redactioneel 

te wijzigen of niet te plaatsen. Ano-

nieme stukken worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 23 november 2020 

De volgende editie verschijnt in de 

week van 30 november 2020.

Al  gelezen? Van de  bestuurstafe l

Oktober 2020

Optimistisch gestemd begon ie-
dereen weer voorzichtig aan een 
nieuw seizoen na een half jaar 
coronazorgen. De scholen had-
den zich de hele zomer voorbereid om de kinderen zo veilig moge-
lijk te kunnen opvangen. Ook de bedrijven en verenigingen werden 
weer wat beweeglijker en hadden ook zo hun maatregelen getroffen. 
Maar het ging mis met het volhouden van de basismaatregelen en 
nu staan we opnieuw voor een hele lastige periode. Het raakt ons 
allemaal, maar in het bijzonder een ieder die afhankelijk is van zorg 
en onderwijs. Verlies van banen, omzet, cultuur en verenigingsleven 
zorgt opnieuw voor een ontregelde maatschappij. 
Maar we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten. Het Plaatselijk  
Belang Buitenpost blijft actief op allerlei gebied en niet in de laatste 
plaats voor het leefbaar houden van ons dorp. 
Afgelopen maand hebben we ons extra ingezet voor de Centrum- 
visie. Een plan dat ons allemaal aangaat. Om een goed onderbouwd 
voorstel bij de Gemeente Achtkarspelen neer te leggen, hebben we 
een aanbevelingsbrief opgesteld die door praktisch alle winkeliers 
en ondernemers (ruim 40 stuks) is ondertekend. Het enthousiasme 
waarmee we verwelkomd werden met deze brief heeft ons eens te 
meer duidelijk gemaakt dat een opknapbeurt in het centrum van  
Buitenpost van groot belang is. De ondernemers, winkeliers en het 
PBB hebben daarom de handen ineengeslagen om de Centrumvisie 
handen en voeten te geven.
Naast de activiteiten rondom de Centrumvisie ondersteunen we de 
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost aangestuurd door Auke Attema.  
Velen van u hebben de enquête ingestuurd, waarvoor dank. De uit-
komst heeft u kunnen lezen in de BiBu van september. Het gaf eens 
te meer aan dat er werk aan de ‘gemeentewinkel’ is om te voorzien in 
de woonwensen voor senioren en starters.
Twee grote lichtpunten willen we graag benoemen met de komst van 
een nieuwe groentewinkel die gerund wordt door Alie Kloosterman 
(in het voormalige pand van bakkerij Van der Bijl) en de kledingzaak 
‘Rikst’ op de hoek van het Christinaplein en de Kerkstraat. Het PBB 
wenst beide ondernemers heel veel succes en komt graag binnenkort 
een kijkje nemen.
En natuurlijk blijven we volharden in de oproep om u aan te melden 
voor deelname in het bestuur van het PBB. We zijn een enthousiaste 
club met hart voor de ‘zaak’. Vele handen maken licht werk zegt het 
spreekwoord. U bent van harte welkom in de volgende vergadering 
van 3 november a.s. in It Koartling, dan krijg u een idee hoe het er tij-
dens de vergadering aan toe gaat. Wel graag even een telefoontje naar 
de voorzitter Loes van Denderen 06 1505 5020 vanwege de corona- 
opstelling in de vergaderzaal.
En…..heeft u vragen over of wensen voor ons dorp, mail ons dan: 
pbbuitenpost@gmail.com
Blijf alert en voorzichtig in deze coronatijd en tot de volgende BiBu.

Namens het bestuur van PBB, Tilly Kuipers-Kamminga

Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

> Botanische tuin De Kruidhof 

moet het sociaal werkbedrijf van 

de gemeente Achtkarspelen wor-

den. Dat schrijft het college van 

B&W in de conceptbegroting 

voor 2021. De Kruidhof is eigen-

dom van de gemeente en krijgt 

jaarlijks 250.000 euro voor de 

exploitatie, maar de kosten zijn 

vaak hoger. 

> De gehele gemeenteraad van 

Achtkarspelen ondersteunt de 

zoektocht naar een geschikte lo-

catie voor een begeleid-wonen- 

project in Buitenpost, nu het 

appartementencomplex op de 

voormalige Aldi-locatie niet 

gerealiseerd wordt. Een motie 

daartoe werd onlangs unaniem 

aangenomen.

> Er moet mogelijk weer betaald 

worden voor bepaalde afvalstro-

men bij de milieustraat Lutke-

post in Buitenpost. De gemeente 

Achtkarspelen overweegt een 

betaalsysteem omdat het gratis 

wegbrengen van afval veel meer 

kosten met zich meebrengt. Een 

poorttarief zou uitkomst kunnen 

bieden om het gebruik van de 

milieustraat te laten afnemen. 

Bovendien kan er gecontroleerd 

worden of klanten ook daadwer-

kelijk inwoners van de gemeente 

zijn. Het college van burgemees-

ter en wethouders heeft dan ook 

besloten om een voorstel van 

een betaalsysteem nader uit te 

werken.

Stoplichten in Buitenpost
Het jubileumboek van Plaatselijk 
Belang Buitenpost haalt vele her-
inneringen op. Als geboren Bui-
tenposter zie ik mezelf halverwe-
ge de jaren zeventig nog 
wel eens naar ‘de Huning- 
dopkes’ [openbare kleu-
terschool] in de Kerk-
straat lopen. Niet weten-
de dat ‘Huningdopkes’ 
later in mijn leven een 
hele andere betekenis 
kregen. Ik stepte vanaf de 
Jeltingalaan naar de verf-
winkel van Mintsje Kramer. Zette 
daar mijn step neer en liep naar 
de zebradienst, bij het zebrapad 
van de Voorstraat. De drukke 
Voorstraat met het vele vracht-
verkeer werd dan even stopge-
zet. Ik kon mijn tocht naar de ‘Hu-
ningdopkes’ voortzetten. Er is in 

Buitenpost geen zebrapad meer, 
er staat geen telefooncel meer in 
de Molenstraat, het straatbeeld 
is behoorlijk anders geworden 

dan het beeld van de ja-
ren zeventig. Ergens in 
mijn herinnering zit iets 
van een stoplicht in Bui-
tenpost. Een ongewoon 
vierkant stoplicht nabij 
West-Viaduct (voor het 
Ottervangersnest). Het 
kan nooit lang geweest 
zijn dat de stoplichten 

daar hebben gestaan. Wellicht 
zijn er Buitenposters die hier 
een foto van hebben, gewoon 
om het straatbeeld van toen nog 
eens te kunnen bekijken.

Jan Willem Zwart, 

tel. 06 5132 4442

Even voorstellen
Redactielid BiBu Frits Bouwens

Mijn naam is Frits Bouwens.  
Wonend in Buitenpost sinds 
1994, 26 jaar. Dan krijgt de rela-
tie met je woonplaats wel iets 
‘vastigs’. Na omzwervingen als 
kok over de zeven zeeën vond 
ik mijn halffriese Nynke in Haar-
lem. Mijn tweede carrière vanaf 
1989 als instellingswerker sloot 
ik af bij het COA. Wij wonen in 
het Oude Kantoor aan de Stati-
onsstraat. Alhoewel wij met veel 
plezier in Buitenpost wonen, besteden we vrijwel alle weekenden in 
de zomer aan tochtjes met caravan of bootje. Wel in de 3 noordelij-
ke provincies. Je zou het een ‘hobby’ kunnen noemen. Ook maken 
we grotere reizen waarvan ik blogs bijhoud. Zo heb ik ontdekt dat ik 
schrijven leuk vind. Nu schuif ik aan bij de redactie van de Binnenste 
Buiten.

Bestuurslid PBB Ans van der Tempel

Ik ben Ans van der Tempel-Heeringa, geboren in IJlst. Sinds twee 
maanden zit ik in het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). 

Ik woon al 22 jaar op de Bern-
hardlaan naar volle tevreden-
heid. Doordat mijn overleden 
man bij de luchtmacht werkte, 
hebben wij op vele locaties in Ne-
derland gewoond en zelf negen  
jaar in Duitsland. De laatste over-
plaatsing was naar Leeuwarden. 
Wij kozen voor Buitenpost als 
woonplaats. Omdat onze doch-
ter Renske in Groningen ging 
studeren was de treinverbinding 
voor ons ideaal. 

Zelf heb ik vanaf mijn 18e in 
de gezondheidszorg gewerkt, 
de laatste jaren in Drachten. Ik 
woon samen met Sijtze de Jong 
en hondje Tigo, en bij elkaar heb-
ben we 8 kleinkinderen.

Maar Sinterklaas komt toch
Sinterklaas heeft laten weten dat hij ook dit jaar graag een bezoek 
brengt aan Buitenpost. Maar helaas heeft ook Sinterklaas te maken 
met het coronavirus en daarom zou er alleen een rondrit door het 
dorp zijn op zaterdag 21 november. Door de nieuwe coronamaatrege-
len van 14 oktober kan ook die rondrit niet doorgaan.

Daarom heeft Sinterklaas een alternatief bedacht. De kinderen wor-
den uitgenodigd om op gezette tijden in It Koartling bij Sinterklaas 

langs te komen. Verdere infor-
matie over onder andere de tij-
den volgt nog via de scholen.

Om voor iedereen dit bezoek aan 
Sinterklaas op een fijne manier 
te laten verlopen, vragen we 
jullie rekening te houden met 
elkaar en de adviezen op te vol-
gen. We hopen met elkaar een 
mooie dag te beleven. 

Sint en zijn Pieten

Ook Sint Maarten afgelast
De drie basisscholen van Buitenpost hebben bij navraag laten weten 
dat de kinderen dit jaar met Sint Maarten niet langs de deuren gaan. 
Door de coronamaatregelen kan dat niet op een veilige manier.

Een eerdere intocht. 

(foto: Hielke Boorsma)

Dit jaar geen zelfgemaakte lampions, Sint Maartenliedjes en hoopvolle 

gezichten bij de deuren. (foto: Hielke Boorsma)

Herinrichting Âlde Dyk is klaar
In het najaar van 2019 startte de 
herinrichting van de Oude Dijk 
met als doel de verkeersveilig-
heid te vergroten. Het werk werd 
afgelopen voorjaar afgerond 
waarna de weg weer in gebruik 
werd genomen. De aankleding 
is danig veranderd met tal van 
verkeersremmers zoals een aan-
tal drempels, een ogenschijnlijk 

smaller weggedeelte en zelfs 
een soort haarspeldbocht op de 
kruising Nonnepaed-Âlde Dyk. 

De gemeente Achtkarspelen wil 
graag weten hoe de gebruikers 
de nieuwe inrichting ervaren. 
Reacties graag via de mail naar: 
pbbuitenpost@gmail.com

11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje, 

11 november is de dag, dat mijn lichtje NIET branden mag.



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14

Postbus 140

9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5

9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Zonnebankactie

12 keer zonnen voor de prijs van 10

Actie geldig t/m eind november 2020
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

“Ik heb eerbied voor jouw grijze haren”, zong Gert Timmermans in 

1959. Ook het liedje M’n Opa van Leen Jongewaard uit 1966 werd 

een klassieker. In 2013 lijkt de vergrijzing wel een bedreiging te vor-

men getuige de kreet: “Help, de grijze golf komt eraan!”. In Woon-

zorgcentrum Haersmahiem worden ouderen gelukkig niet als ‘dor 

hout’ behandeld. Welzijnsmedewerker in de ouderenzorg Colinda 

van der Ploeg vertelt samen met drie bewoners hoe het personeel 

en de bewoners de eerste lockdown ervaren hebben. 

Bij een opleving van het coronavirus is een landelijk bezoekverbod 

voor verpleeghuizen, zoals dat van maart tot en met mei gold, niet 

meer de bedoeling. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezond-

heid aan de Tweede Kamer. Eerder adviseerde een groep Leidse en 

Groningse wetenschappers het kabinet al zo’n verbod niet te herha-

len, omdat het tot veel schrijnende situaties leidde. De onderzoekers 

vinden dat verpleeghuizen de ruimte moeten krijgen om hun eigen 

bezoekregeling te bepalen en dat neemt minister De Jonge nu over, 

blijkt uit zijn brief. (bron: NOS).

Crisis maakt creatief

In februari werd officieel beves-
tigd dat de epidemie Nederland 
had bereikt. De regionale ver-
schillen waren groot. Naast te-
ruggekeerde vakantie- en carna-
valsvierders werden met name 
bewoners van verpleeg- en 
zorginstellingen door de ziekte 
getroffen. “Iedereen in Haersma-
hiem was wel gelijk op zijn hoe-
de. Wat gaat er verder gebeuren 
en hoe komt het met ons?”, ver-
telt Colinda. En hoewel er in het 
noorden nog niet veel aan de 
hand is, gaan van 19 maart tot 
15 juni ook in Haersmahiem de 
deuren dicht voor bezoek. 
“De bewoners werden zowel 

mondeling in de zaal als via een 
brief ingelicht. Ze vonden het niet 
leuk en niet iedereen begreep 
meteen wat er gebeuren ging. 
De eerste contactpersoon van 
elke bewoner werd per e-mail 
op de hoogte gesteld. De familie 
had er wel begrip voor omdat 
het hier om een kwetsbare doel-
groep gaat.” De lockdown leidde 
soms tot somberheid onder de 
bewoners. “Dat was per dag ver-
schillend en het hangt ook van 
het karakter van de bewoner af.”
Een collega ontdekte in het televi-
sieprogramma Hart voor Neder-

land de oplossing voor een 
bezoekregeling. “Zij zag hoe een 
ander verzorgingshuis een qua-
rantainehuisje had gebouwd 
voor bezoekers. Zij regelde dat 
een bedrijf hout schonk en zo 

werd er begin mei een quaran-
tainehuisje naast het hoofd-
gebouw geplaatst. Op afspraak 
konden mensen achter glas via 
een telefoonverbinding en later 
een geluidsinstallatie een half 
uur met elkaar praten.” Een van 
de eersten die er gebruik van 
maakten, waren Jan Stienstra en 
zijn dochter Florina de Boer.

De angst blijft

Achteraf blijkt dat het gevaar op 
besmetting niet alleen van bui-
ten komt. Vanaf het begin van de 
crisis is er geen schaarste aan be-
schermingsmiddelen in Haers-
mahiem. Wel moeten zorgmede-
werkers nog steeds doorwerken 
bij verkoudheid en mogen ze pas 
thuisblijven bij 38 graden koorts 
of wanneer ze in aanraking zijn 
geweest met een besmet ie-
mand. “Wij zijn allemaal bang 

geweest en nog steeds”, zegt Co-
linda. “In de zorg heb je wel een 
bepaald plichtsbesef. Als je naar 
huis gaat of boodschappen doet, 
houd je er constant rekening 

mee. Ik wil niet dat ik het virus 
meeneem naar mijn mensen 
in Haersmahiem. Want stel je 
voor dat… Bewoners zeiden wel 
eens: ‘Jij hebt makkelijk praten, 
want jij kunt straks naar huis en 
wij zitten hier maar de hele dag’. 
Dan antwoordde ik: ‘Zo gemak-
kelijk is dat niet. Want wij willen 
het niet op ons geweten hebben 
dat er mensen sterven als wij 
het virus meenemen’. Tot de dag 
van vandaag (14 oktober) heeft 
het huis het virus buiten de deur 
kunnen houden. Zowel onder de 
bewoners als het personeel zijn 
er geen besmettingen. Kwestie 
van geluk?“ Het is inmiddels 
overal om ons heen. Maar voor 
hetzelfde geld is het mis als deze 
krant uitkomt”, is het realistische 
antwoord. De regering wil haar 
vingers niet nog een keer bran-
den en vraagt de verpleeghui-
zen zelf met een plan te komen 
in geval van een tweede golf. Of 
er zo’n plan ligt, weet Colinda 
niet. “Ik denk dat het blijft zoals 
het nu is.” 

Traantjes

Inmiddels is mevrouw B. aan-
geschoven. Ze woont pas een 
half jaar in Haersmahiem. Even 
later wordt ze gevolgd door 
mevrouw V. en mevrouw H. We 
respecteren hun wens om ano-
niem te blijven. Wat was hun 
eerste reactie toen ze hoorden 
dat er geen bezoek meer mocht 
komen? “Even schrikken, denk 
ik”, zegt mevr. B. “Ik heb erin be-
rust”, zegt mevr.  V. “Je kunt wel 

alleen op je kamer gaan zitten, 
maar je kunt ook naar de zaal 
gaan als je mensen wilt ontmoe-
ten.” Mevr. H. vond het vreselijk. 
“Langzamerhand wende het en 

moest je iets anders uitvinden. 
Een boek lezen, televisie kijken 
of meedoen met de activiteiten 
in de zaal.” Mevr. B. en V. hebben 
niet zoveel last van de crisis. “We 
hebben het met elkaar opgelost”, 
zegt mevr.  B. “En ik kan me er 
gemakkelijk bij neerleggen. Je 
moet er wat van maken. Ik heb 
er geen moeite mee gehad.” 
De telefoon was een uitkomst 
om familie te spreken. Hoewel 
er een mogelijkheid was om te 
beeldbellen, maakten de dames 
daar geen gebruik van. Wel ont-
moetten ze familieleden in het 
hokje, zoals ze het quarantaine-
huisje noemen. “Ik heb daar wel 
eens gezeten”, vertelt mevr. B. 
“Met mijn dochter aan de ande-
re kant van het glas. Je kon el-
kaar weer even zien hè!” Mevr. V. 
sprak in het hokje met haar klein-
kinderen. “Dat was gezellig”, her-

innert mevr. H. het bezoek van 
haar kinderen. Er vielen ook wel 
wat traantjes. “Daar zag ik het 
meest tegenop”, bekent mevr. V. 
“Daarom had ik voor de telefoon 
gekozen. Ik moet ze maar niet 
zien, dacht ik. Maar ik heb mijn 
kleindochters wel even in het 
hokje gesproken.”
Met Pasen vierde mevr. B. haar 
93e verjaardag. “Ik heb niemand 
op mijn verjaardag gehad. Ik heb 
mijn verjaardag alleen beleefd”, 
klinkt het wat sneu. Mevr. H. 
werd 96 jaar op 21 juni. Kaartjes 
en bloemen kwamen nog wel via 
de voordeur binnen. Een verras-
sing waren ook de kaarten die 
kinderen tijdens het dichtgaan 
van de scholen buiten in een 
doos achterlieten met kaarten 
voor de bewoners. Daar stond 
op dat iedereen vol moest hou-
den. Na de lockdown kreeg mevr. 
H. onverwacht bezoek. “Van-
morgen kwam een kleinzoon 
bij mij op bezoek met een baby 

van een paar weken. Hij zei: ‘We 
moeten nu maar naar beppe, 
want je weet niet wanneer het 
weer kan’.”

Oud versus jong

Voor de ouderen was de ophef-
fing van de volledige sluiting 
een blijde dag. De deuren gingen 
weer open. Wat bedoeld was om 
ouderen te beschermen, bleek 
achteraf een stille ramp geweest 
te zijn. Dat nooit weer! En toch 
zijn er weer uitspraken over be-
jaarden te beluisteren die niet 
blij stemmen. Wat te denken van 
het voorstel: scherm ouderen en 
kwetsbaren af, zodat jongeren de 
ruimte krijgen? 
“Wij hebben vroeger de oorlog 
meegemaakt en hebben ook wel 
eens dingen niet kunnen doen”, 
reageert mevr. B. “In een oorlog 
vliegen de kogels je om de oren, 
maar nu is de vijand onzichtbaar. 
De jeugd heeft nog niks meege-
maakt. Ze leven in weelde”, vult 
mevr. V aan. “In de oorlog was je 
wel vrij om te gaan en te staan, 
en dat kon je tijdens de lockdown 
niet”, zegt mevr. H. tenslotte. En 
wat te denken van de uitspraak 
van Jort Kelder: ‘De economie 
ligt stil omdat wij 80-plussers 
aan het redden zijn die te dik 
zijn en gerookt hebben?’ “Ik heb 
nog nooit gerookt”, zegt mevr. B. 
verontwaardigd. “En ik heb nog 
nooit een drankje gehad. Ik weet 
niet hoe dat smaakt. Ik ben alco-
holvrij.” “Het slaat nergens op”,-
zegt mevr. V. 

Er zijn bewoners van verpleeg-
huizen die zeggen: ‘Ik ga liever 
dood aan het virus dan ster-
ven van eenzaamheid’. “Dat is 
een moeilijke beslissing”, vindt 
mevr. B. “Maar we kiezen lie-
ver voor veiligheid. Wij hebben 
in de oorlog verschillende din-
gen meegemaakt. Maar daarna 
kwam er weer een tijd van her-
stel”. Een mooi vooruitzicht om 
mee af te sluiten.

We hebben het met elkaar opgelost
Haersmahiem komt heelhuids door de eerste lockdown

“Ik heb niemand op mijn 93e verjaardag gehad. 

Ik heb mijn verjaardag alleen beleefd.”

Jan Stienstra en zijn dochter Florina ontmoeten elkaar weer. 

(foto: Marcel van Kammen).

Hopelijk is het quarantainehuisje niet weer nodig.  (foto: Nelleke Kemps-Stam)

(foto: Nelleke Kemps-Stam)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

    Tel. 0512-35 22 21  info@mjdevries.nl 
    www.verzekeringen-hypotheken.nl 

 
 

De redactie van De Binnenste Buitenpost 

bedankt alle adverteerders.

In deze ook voor hen moeilijke tijd van coronacrisis 

blijven zij onze krant steunen!



Uw veelzijdige

horecapartner voor feesten en partijen.
Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost

telefoon: (0511) 54 15 80  ~  www.point-horeca.nl

* Gezellig Eetcafé (Poolbiljart + Biljart)
* Anytime lunchroom met 30 zitplaatsen
* Zalencentrum (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

Wist je dat je bij 
de Binnen Markt terecht 

kunt voor kerstpakketten, 
relatiegeschenken en 

cadeau-artikelen? 

We hebben veel artikelen 
om een geschenkpakket 
samen te (laten) stellen.

Openingsacties
Van 28 t/m 31 oktober kunnen klanten profiteren van heerlijke openingsacties. 

Graag tot ziens bij

Uw Slager Van der Bijl

Kerkstraat 74, 9285 TB Buitenpost, tel. 0511-544566

www.slagerijvanderbijl.nl
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Vrijwil l igers
door Bote de Haan

Wim Ausma 
Tige tank voor wat je voor ons dorp deed

Zoals u elders op deze pagina kunt lezen, heeft Wim Ausma be-

sloten te stoppen als redacteur van de Binnenste Buitenpost. De 

afgelopen elf jaren heeft hij zich bezig gehouden met onze dorps-

krant. Het is onvermijdelijk dat er op een gegeven moment de tijd 

aanbreekt er een punt achter te zetten. Wim had al eens eerder 

aangegeven zijn plaats in de redactie beschikbaar te willen stellen. 

Jeugd

Wim Ausma werd in 1936 gebo-
ren in ’t Zandt (het Hogeland in 
Groningen). In 1939 verhuisde 
hij naar Oostwold en in 1941 
naar Midwolda (Oldambt). Daar 
bracht hij zijn (school)jeugd door 
gedurende de Tweede Wereld-
oorlog. Dat was een bijzondere 
tijd.

(Trouw)ambtenaar 

Na jaren vervolgonder-
wijs werd een goede 
werkplek gevonden bij 
de gemeente Termun-
ten (in de buurt van Delfzijl). 
Werk en studie moesten worden 
onderbroken voor de vervulling 
van de militaire dienstplicht. 
Daarna werd de loopbaan voort-
gezet bij de gemeenten Loenen 
aan de Vecht (Utrecht) en De 
Wijk (bij Meppel). In 1963 volgde 
een benoeming bij de gemeen-
te Achtkarspelen op de afdeling 
Bestuurszaken. Een jaar later 
trouwde hij met Hilly en wer-
den er twee zonen geboren. Die 
zorgden voor vier kleinkinderen: 
twee meisjes en twee jongens. 
In 1965 werd hij benoemd tot 
BABS (buitengewoon ambte-
naar van de Burgerlijke Stand) in 
het bijzonder voor de voltrekking 

van huwelijken. Om deze functie 
uit te oefenen werd je beëdigd 
door de president van de recht-
bank, in dit geval te Leeuwarden. 
Wim zijn eigen trouwpak kwam 
goed van pas als hij weer eens in 
de trouwzaal in het Jeltingahuis 
mocht aantreden. Iedere keer 
thuis verkleden was natuurlijk 
niet erg praktisch en dat gold 
vanzelfsprekend ook voor de col-
lega-trouwambtenaren en later 
ook –ambtenaressen. Er kwa-
men een zomer- en winter-toga. 

Kerk 

Wim zijn staat van 
dienst als vrijwilli-
ger is tamelijk lang. 
Hij begon als ouder-
ling van de Gereformeerde kerk.  
De functie van scriba (secre- 
taris) kwam daar vrij snel bij. 
Hierna werd hij voorzitter van de 
kerkenraad. Het samen-op-weg-
proces vormde een bijzonder on-
derdeel daarvan. 

Voetbal 

Omdat de zoons  
Willem Jan en Han 
liefhebbers waren 
van de voetbalsport,  
werd Wim leider van jeugdelftal-

len bij v.v. Buitenpost. Er kwam 
een jeugdbestuur waar hij voor-
zitter van werd en vanuit die 
functie belandde hij in het be-
stuur van de voetbalvereniging. 
Hij voetbalde zelf ook met veel 
genoegen bij de veteranen. 

Ambulance 

Jonge lezers zul-
len het zich nau-
welijks kunnen 
voorstellen, maar 
pakweg zestig jaar geleden kon 
je bij een ziekte of ongeval niet 
112 bellen voor bijvoorbeeld een 
ambulance. De Voorstraat maak-
te deel uit van de verbinding tus-
sen Leeuwarden en Groningen. 
Per etmaal reden er duizenden 
auto’s door Buitenpost. Dat leid-
de nogal eens tot ongelukken. 
Circa 1960 werd de Stichting  
Ambulance Achtkarspelen- 
Noord opgericht. De heer A.S. 
Tuinman, directeur van de toen-
malige Bondsspaarbank, was de 
eerste voorzitter. Een volkswa-
genbusje van garage R. van der 

Meulen werd ingericht als ambu-
lance. Enkele medewerkers van 
de gemeente als Auke van der 
Horn en Johannes Stoker durf-
den het aan deze ziekenauto te 
berijden, het liefst met een dok-
ter erbij, maar soms moesten zij 
zichzelf maar redden. De politie 
speelde hier ook een goede rol 
in. Wim Ausma kwam na 1963 
in het bestuur en volgde de heer 
Tuinman op als voorzitter. De 
samenwerking met Kollum leid-
de tot de komst van een echte 
(tweedehands) ambulance, maar 
aan de medewerkers werden, 
medisch gezien, steeds strenge-
re eisen gesteld. Het resultaat 
was een in- en uitvalsbasis aan 
het West met moderne ambulan-
ces en professioneel personeel. 
De stichting had haar werk ge-
daan. 

Muziekschool 

In de loop van de jaren zes-
tig werd de Stichting Mu-
ziekschool Achtkarspelen  
nieuw leven ingeblazen. 
Dierenarts Nauta uit Droge- 

ham werd voorzitter en leden 
waren mevrouw Van Leeuwen 
uit Augustinusga, mevrouw Ren-
kema uit Buitenpost, dominee 
De Jong uit Twijzel en Wim Aus-
ma werd secretaris. Jitze Nicolai 
en zijn vrouw Loes Coïni gingen 
Muziekschool De Wâldsang lei-
den en brachten die mede door 
muzieklessen op scholen, tot 
grote bloei. 

Waterschap 

Wim was de eerste 
burger die in 1990 
voor de categorie 
‘Gebouwd’ (huis-
eigenaren) gekozen werd in het 
algemeen bestuur van het water-
schap Lits & Lauwers. Dat beviel 
uitstekend tussen al die agrari-
ers. Wim was zelf van oorsprong 
een polderjongen en dat scheelt 
natuurlijk wel. Na fusie met het 
waterschap De Wâlden tot Wet-
terskip Lauwerswâlden werd 
Wim lid van het Dagelijks Be-
stuur en tweede voorzitter. Dat 
bracht het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur van de lan-

delijke Unie van Waterschappen 
met zich mee. Beginjaren 2000 
volgde de laatste fusie tot Wet-
terskip Fryslân en maakte Wim 
deel uit van het voorlopige be-
stuur van dit de gehele provincie 
Fryslân omvattende waterschap. 

Concours Hippique 

Buitenpost is een 
echt paardendorp. 
Er staan diverse 
maneges alhier. Het 
jaarlijkse Concours Hippique is 
sinds 1954 onder de liefhebbers 
landelijk bekend. Het bestuur 
van de Stichting Paardensport 
Commissie Buitenpost bestond 
uit 13 mannen. Vrouwen waren 
‘niet gezien’. Sinds ongeveer 
1999 kwam daar verandering 
in. Voorzitter dierenarts Idema 
en de overige commissieleden 
doorbraken dit taboe. Sieneke 
Mekkes beet het spits af. Wiep 
Speulman kwam er ook bij. Wim 
Ausma volgde Auke van de Witte 
in 1993 op als secretaris van de 
Club van 13. Vanuit het Concours 
Hippique Buitenpost werd Wim 

lid en penningmeester van de 
VVCO (het landelijke overkoe-
pelende orgaan van Concours 
Hippique-gevende organisaties).  
Langs die weg werd hij ook 
lid van het algemeen bestuur 
van de Nederlandse Hippische 
Sportbond. Directeur was toen 
George de Jong, ex-topvolley-
baller en vader van de bekende 
voetballers Siem en Luuk. 

Politiek 

Aan dit lijstje van 
vrijwilligerswerk 
kan nog worden toegevoegd dat 
Wim voorzitter was van de ARP 
Afdeling Buitenpost, later het 
CDA. 

Buurtbus 

En hij was secreta-
ris van het comité 
dat de Buurtbus tus-
sen Buitenpost en 
Grootegast in gang 
bracht. Deze bijzondere vorm 
van openbaar vervoer startte op 
28 september 1977. De Buurtbus 
voorziet dus al meer dan 40 jaar 
in een behoefte. 

Onderwijs 

Buitenpost 
mag zich 
ook verheu-
gen in di-
verse onderwijsmogelijkheden. 
Het Lauwers College behoort 
daartoe en Wim was enkele ja-
ren lid van het bestuur van deze 
school. Deze gevarieerde inzet 
voor de samenleving leidde in 
2004 tot de toekenning van een 
Koninklijke onderscheiding. 

Steun en toeverlaat

Zijn vrouw Hilly stond altijd ach-
ter zijn activiteiten, ondanks het 
feit dat Wim nogal eens van huis 
was. Zij heeft daar nooit een 
wanklank over geuit. Zij was een 
steun en toeverlaat bij ups en 
downs. 

De Binnenste Buiten post

Wim Ausma deed ontzettend 
veel vrijwilligerswerk voor de 
gemeenschap, voor ons dorp 
Buitenpost en niet te vergeten 
dus voor onze dorpskrant. 

Petje af en tige tank! 

Afscheid van de redactie
Begin februari 2009 kreeg ik de 
vererende en interessante vraag 
voorgelegd of ik lid van de re-
dactie van de Binnenste Buiten 
wilde worden. 
Omdat taal en schrijven deel 
uitmaakten van mijn lijstje favo-
rieten, heb ik daar met een dosis 
enthousiasme ‘ja’ op gezegd. 
Wat minstens zo belangrijk was 
dat je via onze dorpskrant iets 
voor onze woonplaats zou kun-
nen betekenen. Ik woonde hier 
al zoveel jaren dat je zonder 
overdrijving zou kunnen zeggen 
dat ik toch vrij aardig met de 
situatie, de gang van zaken en 
de sfeer van Buitenpost op de 
hoogte was. 
Met die wetenschap en dat ge-
voel was het volgens mij, met 

de andere redactieleden, moge-
lijk om ons plaatselijke orgaan 
levendig te houden. Dat was ook 
nodig, omdat algemeen bekend 
was dat de Binnenste Buiten 
door de Buitenposters bijzonder 
gewaardeerd werd. Uit dat oog-
punt bekeken was de ‘opdracht’ 
niet eens zo gemakkelijk uit te 
voeren. Het was geen fluitje van 
een cent, dat je deze taak alleen 
vrolijk fluitend kon volbrengen. 
Dat bleek bijvoorbeeld uit het 
reglement waarin als een soort 
richtlijn vermeld stond: ‘Voor 
Buitenposters, door Buitenpos-
ters’. De inhoud van de krant 
moest in hoofdzaak over Buiten-
post gaan. Dat lijkt een beper-
king, maar als je ermee aan de 
gang gaat, valt dat reuze mee. 

Dan blijkt dat er zich in Buiten-
post heel wat vermeldenswaar-
dige dingen en zaken voordoen 
en dat hier heel veel interessan-
te mensen wonen. Inwoners 
van wie het de moeite waard is 
ze eens op een of andere manier 
voor het voetlicht te brengen of 
in het zonnetje te zetten. Dan 
heb je zomaar een krant vol. 

Het was mij een waar genoe-
gen daar ruim tien jaar aan te 
mogen meewerken. Niet alleen 
als lid, maar ook als voorzitter 
van de redactie. In die tien jaar 
passeerden nogal wat redac-
tieleden de revue. Het komt de 
krant natuurlijk alleen maar ten 
goede als je er eensgezind aan 
werkt. In een goede sfeer en 
dito harmonie. Dat lukte won-
derwel. Je zou kunnen zeggen 
dat één van de bewijzen daar-
van was, dat we van grijs steeds 
meer overgingen in kleur. De 
financiën stonden dat op een 
gegeven moment ook toe. De  
financiële zijde van de krant liep 
namelijk ook goed, vooral dank-
zij onze eigen vertrouwde adver-
teerders. Een pluim waardig! 

Behalve deze krant, draaide ook 
de tijd door. Achteraf bekeken 
zijn zelfs tien jaren zomaar voor-
bij. Bovendien ben je dan ook 
tien jaar ouder (geworden) en de 
tachtig gepasseerd. Enige bezin-
ning brengt je dan bij de vraag: 
‘Zou het ook verstandig zijn te 
stoppen?’ Enige knowhow valt 
weg, maar komt via een jongere 
Buitenposter terug en wie weet 
met vernieuwende ideeën. 

Voor mij is het MOOI geweest. 
Ik neem met een gerust hart af-
scheid van de redactie onder de 
leuze: dat dit dorpsorgaan, nog 
vele jaren zal bestaan!

Wim Ausma

Petje af en tige tank!



UNIQUE IN MODE
 

Red Button/Zoso/&Co/Enjoy/Gafair

Zerres/Wonderjeans/SuzyQ/Yest

Anne Parker/Rossini/Lady Style

Cecil/Street One

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Het adres voor al uw reparatie 

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 17.00 uur.

Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 

najaarsbeurt! Tijdens de najaarsbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere najaarsbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!
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Visserslatijn

In de jaren negentig van de vorige 
eeuw, nam het bestuur van water-
schap ‘Lits & Lauwers’ in opperste 
wijsheid het besluit in de sloten, 
kanalen en vaarten in zijn gebied 
graskarpers uit te zetten. Die zou-
den de watergangen op natuurlijke 
wijze schoonhouden en dat was 
nog relatief goedkoop ook. Ik mocht 
daar als mooi-weer-visser de zegen 
van meemaken. Gezeten in mijn 
klapstoel op de mooie vlakke oever  
van De Zwemmer bij camping 
Westergeest, probeerde ik mijn pas 
gekochte snoer met een dobber zo 
fraai dat je er met gemak uren naar 
kon turen, aan mijn hengel te be-
vestigen. Toen dit op de juiste leng-
te aangebracht was, wierp ik dit 
recreatie-materiaal met haak en 
aanlokkelijk aas richting viswater. 
Mijn kunstzinnige dobber stond 
nog niet eens in verticale stand om 
ineens met gloeiende snelheid on-
der water te duiken om nooit weer 
boven te komen. Het nieuwe snoer 
was bij de top van de hengel afge-
broken. Ik mocht nog een glimp 
van de vreugdevol gierende dader, 
oftewel een flinke graskarper, op-
vangen met ‘dank’ aan het voort-
schrijdende inzicht van het water-
schapsbestuur, waar ik zelf deel van 
uitmaakte. Mijn buurman, met wie 
ik vaker viste, klapte met evenveel 
genoegen als die graskarper uit zijn 
visstoel om schuddebuikend weer 
overeind te komen. Er was één die 
lachte als een vis op het droge… Een 
simpel reservesnoertje werd met 
een mooie zwieper richting vis-pa-
radijs gedirigeerd. Na enige tijd ging 
de dobber onverwachte bewegin-
gen maken. Dat prikkelde de zin-
nen toch maar eens aan te slaan en 
ik zag met schelvis-ogen dat er een 
krab naar boven kwam. Een zee-
krab in zoet water? Ik krabde mij 
achter het oor, buurman deed het-
zelfde al stelden wij de vraag: ‘Hoe 
kan dit?’ Alsof de krab ons begreep, 
ging hij zijn scharen bewegen. Het 
leek op gebarentaal, maar was he-
laas niet door ons te vertolken. Met 
een panenka ging hij weer te water. 
Onder het motto: ‘De vis wordt duur 
betaald’, slingerde ik opnieuw in. De 
dobber ging aarzelend bewegen 
tot die plotseling kopje onder ging. 
Aanslaan en ja, het leek de moeite 
waard, maar wat kwam er boven 
water? Een jong snoekje! En nu voor 
buurman en mij de aanvankelijk 
onoplosbare vraag: ‘Hapt een roof-
vis op een stukje brood?’ Het snoek-
je liet zich in de bek kijken en daar 
zagen wij tot onze verbazing een 
klein voorntje. Daar had ons snoe-
kenbekje op gebeten. Het was puur 
geluk dat we het voorntje heel-
huids uit de snoek kregen. Na enig  
EHBO-werk konden we zowel het 
jeugdige snoekje als het jonge 
voorntje weer aan het water van  
De Zwemmer prijsgeven, bij welke 
gelegenheid wij andermaal conclu-
deerden, dat vissen toch een bjus- 
terbaarlike sport is. Vanaf onze  
eigen jeugd geredeneerd, hadden 
wij toch een behoorlijke ervaring 
met hengelen, maar dat dit alle-
maal op één middag kon gebeuren, 
was zelfs ons bijna teveel. Echter…, 
een bijzonder bijkomstige beleve-
nis was, dat wij in die vrij korte pe-
riode het visserslatijn ongelooflijk 
vlotter zijn gaan spreken. Onna-
volgbaar voor buitenstaanders.

Brimzenpraat
Wim Ausma

Buitenpost in beeld
 

De speelgoedbank Op Stelten vierde op 9 oktober haar vijfjarig bestaan met 

onder andere koffie en gebak en acties voor de klanten. (foto: Hielke Boorsma)

Oktober 1970 namen de eerste bewoners van Haersmahiem hun intrek in de 

nieuwe zorgvoorziening aan de Eringalaan. Die gebeurtenis van vijftig jaar 

geleden werd 14 oktober zichtbaar gemaakt met een Abraham en een Sarah 

in de voortuin. In de loop van 1970 konden 65+’ers zich aanmelden voor een 

gemoedelijke, verzorgde oude dag in het voor die tijd groot opgezette gebouw, 

toen nog‘bejaardentehuis’ genoemd. Intussen is er veel veranderd. 

(foto: Hielke Boorsma)

Fritech naar Kuipersweg
Op 10 oktober verhuisde Fritech Personeelsdiensten van de Kerkstraat 
naar het Innovatiehuis aan de Kuipersweg. In het 'oude postkantoor' 
aan de Kerkstraat zat het bedrijf te ruim in zijn jasje. Tegelijkertijd was 
ruimte in het Innovatiehuis vrijgekomen door het vertrek van het kan-
toor van de Rabobank. Beide panden hebben dezelfde eigenaar en 
zodoende lag verhuizing voor de hand. 

Met het oog op de Concept-Centrumvisie is het nu te koop staande 
pand aan de Kerkstraat interessant. Is dit een kans voor een betere 
Kerkstraat? Hopen we op een nieuwe middenstander of zou het iets 
zijn voor 'transformatie' naar wonen? Een radicaler idee is sloop en 
het doortrekken van het achterliggend parkeerterrein van de Kuipers-
weg naar de Kerkstraat. De nieuwe verbinding tussen beide straten 
zou het winkelcentrum nieuwe mogelijkheden kunnen geven. Wie 
heeft een beter idee en vervolgens, wie trekt dan de beurs?

Beauty- en ijssalon op Nijenstein
De voormalige conciërgewoning naast Nijenstein, waar tot voor en-
kele weken Wiersma ICT gevestigd was (verhuisd naar Ried 10), krijgt 
een nieuwe bestemming. Uitbater Alsayed van Pizzeria Pyramide 
gaat het kleine pand in tweeën opdelen. 

Een deel zal worden gebruikt als nagel- en wimpersalon onder de 
naam ‘Glam&Beauty-salon’ en het tweede deel wordt ingericht als 
ijssalon. Hoe snel dit te realiseren zal zijn is gezien de coronamaat-
regelen nog niet definitief te zeggen. Gehoopt wordt dat de beauty-
salon in december en de ijssalon in februari ingericht kan worden, 
maar deze plannen kunnen door alle maatregelen zeker vertraging 
oplopen. In de ogen van de redactie in ieder geval een ontwikkeling 
om naar uit te zien!

Tiny Houses in Buitenpost?
Het wonen in een ‘tiny house’ oftwel een klein huisje is een Ame-
rikaans concept. Een kleine woning betekent wonen met minder 
huisraad, eigenlijk ‘ontspullen’ op zijn best. Aan het bouwen van zo’n 
woning zijn veel lagere bouwkosten verbonden en het resulteert in 
veel minder energiegebruik. Het is een nieuwe manier van wonen die 
geschikt is voor eenpersoonshuishoudens of jonge stellen. 

Buitenpost is een geschikte plek

Waarom ‘tiny houses’ in Buitenpost? Het woningaanbod is hier ge-
ring. Maar het dorp heeft veel te bieden, er zijn genoeg faciliteiten, 
sportaccommodaties en het is goed bereikbaar. Er zijn te weinig pro-
jecten om aan de vraag naar meer woonruimte in het dorp te vol-
doen. Daarom is het nu tijd voor nieuwe ontwikkelingen. 

Samenwerking belangrijk

Een eerste stap is om te onderzoeken of zo’n project in dit dorp aan-
sluit op de behoefte. Als er een groepje belangstellenden is kan eens 
met elkaar van gedachten worden gewisseld, ideeën worden uitge-
werkt en bekeken worden of er een bouwcollectief kan worden ge-
vormd. 

De gemeente staat open

Na een mail van mij heeft de gemeente Achtkarspelen gereageerd en 
aangegeven open te staan voor nieuwe initiatieven. Ze wil wel graag 
dat een kant-en-klare oplossing wordt aangeboden. Maar hiermee is 
er wel een beginpunt. De gemeente staat nu open voor verandering, 
daar waar ze een aantal jaar geleden nog gewoon nee zei. 

Wie doet er mee?

Ik ben dus op zoek naar gelijkgestemde geesten, mensen met eenzelf-
de gedachtegoed voor wat betreft kleiner en energieneutraal wonen. 
Die toch ook een klein tuintje erbij willen. Met een zo klein mogelijke 
ecologische voetprint. Mensen die in zijn voor een dergelijk woon-
avontuur, voor zelf doen, zelf bouwen, handen uit de mouwen en ge-
woon ervoor gaan. Het hoeft niet groot te zijn, juist niet. Kleinschalig, 
goedkoop en behapbaar. Maar wel een eigen stekje.

Walther Hoving

Voor wie interesse heeft ben ik 
als volgt bereikbaar:

telefoon: 06 83971428
e-mail: tinyhousebuitenpost@
outlook.comTiny houses in Hurdegaryp.

HERFST

Soms is het  

kiezen tussen  

twee kwaden, 

maar opgeven 

is geen optie

Spits gezegde



 Marconistraat 6 | 9285 WG Buitenpost | Tel: 0511 - 54 02 80 | Mob: 06 - 27 20 30 34 | info@wiersma-autos.nl

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten 

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547
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Crisis in Buitenpost?

De stemming onder de bevolking van Nederland wordt er niet beter op. Allerlei beperkende maatre-
gelen zijn of worden opgelegd en ook in Buitenpost worden vooral de horecaondernemers getro� en. 
Maar spreken we van een crisis? We laten het ons toch niet aanpraten? Wie vooral het hoofd omhoog 
he� en zijn de ondernemers die in een lastige tijd een nieuwe zaak durven te beginnen. Zoals Johan van 
der Ploeg aan de Einsteinstraat 10A met een spiksplinternieuwe garage, Rikst Huiterma-Posthumus 
aan het Christinaplein met mode en lifestyle, de familie Koosterman met hun Grientewinkeltsje aan 
de Kerkstraat en de grote verbouw van slagerij Jan en Geertje van der Bijl aan de kop van de Kerkstraat. 
Zij durven en willen het winkelbestand een impuls te geven. Zullen we de negatieve praat eens laten 
vallen? We weten deze initiatieven te waarderen en dit kan een nieuwe start zijn voor meer beleving 
in het winkelcentrum. Ook de bouw staat niet stil. Henstra Administraties hee�  met de verbouw van 
hun pand de Voorstraat een update gegeven. De aanblik vanaf de kant van Kapenga is tien keer beter 
geworden. Lutkepost zet zichzelf op de kaart met nieuwbouw van een bedrijf en diverse woningen. 
Op de Swadde is een aantal nieuwe bedrijven gesticht en OPNIEUW is nu al te klein. Minco breidt de 
openingstijden weer uit en zo kunnen we doorgaan. In Buitenpost gebeurt niks? Kijk om u heen en 
geniet van al het goede wat we wel hebben en willen houden!
Na een bezoek aan Rikst even ko�  e drinken in de Binnen-Markt, een appeltje voor de dorst ophalen 
bij It Grientewinkeltsje en een hartige hap bij slager Van der Bijl en op de terugweg op donderdagmid-
dag over de markt tevreden huiswaarts keren. Er is meer leven in Buitenpost , is dit de aanzet tot meer 
reuring? Zeker weten, binnenkort wordt er een ijssalon en een nagelstudio geopend aan het Nijen-
steinplein en als de komende zomer corona voorbij is, kunnen we op een mooie dag ons hart ophalen 
in het centrum van Buitenpost en een terrasje pikken.

Rikst Fashion & Lifestyle 

Op 15 oktober lag de rode loper uit bij Rikst 
Huitema-Posthumus (inderdaad, de dochter van 
Gerrie van Modique) aan het Christinaplein. 
Niet zo maar een winkeltje , maar echt een grote 
winkel met 1001 artikelen van dameskleding tot 
schoenen en babykleding tot vele lifestylepro-

ducten. Ook de jongere 
dames vinden hier wel 
iets in hun stijl. 
Echt een winkel om even 
rond te snu� elen en ze-
ker iets van je gading te 
vinden. 

Rikst Fashion & Lifestyle 
Christinastraat 2, 9285 TM Buitenpost
tel: 06 4407 7181, e-mail: rikst.� @gmail.com

De openingstijden zijn maandag van 13.00 – 
18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.30 t/m 18.00 en 
zaterdag van 9.30-17.00 uur. 
Koopavond op vrijdag vervalt voorlopig.

It Grientewinkeltsje

Daar sta je dan in een lege kale winkel van voor-
heen bakker Van der Bijl. De wens van Alie 
Kloosterman om een groentewinkel te beginnen 
komt uit. Met eigenaar mevrouw Hiemstra werd 
vlot een huuroverkomst gesloten. Maar dan, hoe 
nu verder? Hoe gaan we het indelen, wat moet er 
gebeuren, wat moeten we bestellen, wie gaat ons 
de goederen leveren, wie vult de noten- en sap-
hoek, waar en wie moet de koeling leveren. Wat 
een vragen, wat een vragen. 
Gelukkig boden de plaatselijke bouwers uit-
komst en werd er in korte tijd een winkel inge-

richt welke een huiselijke uitstraling hee�  met 
een koelvitrine waar je ‘U’ tegen zegt. 

De winkel voorziet echt in een behoe� e. We kun-
nen in eigen dorp nu verse ingrediënten kopen bij 
een slager, een bakker en een groenteboer. Alie 
is tevreden en ook haar kinderen, ze krijgen nu 
lekkere verse groente met veel smaak. De familie 
Kloosterman is blij verrast met de vele cadeaus 
en bloemstukken bij de opening op 15 oktober en 
bedanken hierbij iedereen. 

It Grientewinkeltsje 
Kerkstraat 23, 9285TA Buitenpost
tel: 06 5364 3268 , e-mail: 
kloosterman@grientewinkeltsje.nl

De openingstijden zijn maandag van 12.00 – 
17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 8.00 t/m 17.30 en 
zaterdag van 8.00-16.00 uur. 

Autoservice Johan van der Ploeg 

Sinds mei j.l. is Johan van der Ploeg begonnen 
als zelfstandig garagehouder aan de Einstein-
straat 10A op industrieterrein De Swadde. De 
garage is te vinden in het achterste gedeelte 
van de grote schuur van Henk Kazimier. Als 
lid van een familie van monteurs en garage-
houders zit de olie hem in het bloed en toen de 
kans zich voordeed om een pand te huren, was 
het weldra in kannen en kruiken. Hij lee�  zich 
uit in reparatie en onderhoud van auto’s, ver-
koop, verzorging van APK, laswerkzaamheden 

en kleine restauraties, spotrepair en schade-
herstel. Voor professioneel autopoetsen kunt 
ook bij Johan terecht. Vraag naar de voorwaar-
den. In de maand november 2020 krijgt u bij 
Autoservice van der Ploeg een gratis winter-

check! (zie ook de advertentie in deze krant). 
Bent u nieuwsgierig geworden wie of waar dit 
allemaal gebeurt? Volg hem op facebook, instra-
gram en op de website. 

Autoservice Johan van der Ploeg 
Einsteinstraat 10A, 
9285 WP Buitenpost
tel: 06-20505842
e-mail: info@autoservice-johanvanderploeg.nl 
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 
8.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 
16.00 uur. 

Slagerij Van der Bijl is vernieuwd!

Vanaf 28 oktober is het feest bij Slagerij Van der 
Bijl aan de Kerkstraat 74. Dan openen Jan en Geer-
tje van der Bijl samen met het team de vernieuw-
de slagerij als ‘Uw Slager Jan en Geertje van der 
Bijl’. De winkel zelf ondergaat een complete me-
tamorfose, het assortiment wordt uitgebreid én 
er wordt getrakteerd op lekkere openingsacties. 
Voor alle inwoners van Buitenpost en omgeving 
genoeg reden voor een feestje! (Zie de advertentie 
op p. 6)

De kwaliteit en service die u van ons gewend 

bent in een nieuw jasje!

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te 
nemen in onze vernieuwde winkel, met een nieu-
we uitstraling en logo, maar met dezelfde ver-
trouwde kwaliteit!”, aldus eigenaar Jan van der 
Bijl. “Ons team staat dagelijks voor u klaar om 
in onze eigen worstmakerij mooie, smaakvolle 
en eerlijke vleesproducten voor u te produceren. 
Wij maken onder andere heerlijke boerenach-
terham, Fryske drogeworst, gebraden rollades, 
zeeuwspek, beppe’s lekkere snert en nog veel 
meer. Daarnaast zijn onze vers bereide maaltij-
den van Meat&Meals niet meer weg te denken in 
onze winkel. In onze nieuwe winkel gaan wij on-

der andere maaltijden en vleeswaren duurzaam 
verpakken, wat zorgt voor 95% minder plastic 
verbruik en langere houdbaarheid! Wij kunnen 
niet wachten om u te verwelkomen”.

Gezonde varkens en runderen uit de streek

Friberne staat voor varkensvlees van Friese af-
komst, varkensvlees zonder bijsmaak van gezon-
de varkens die opgegroeid zijn bij een Friberne 
varkenshouder. De varkens krijgen elke dag
‘persoonlijk’ een mix van kruiden die ze graag in 
de natuur eten. De mix bestaat onder andere uit 
eikenbast, kno� ook, jeneverbes en kastanjes. De 
kruiden zorgen voor meer welzijn van de dieren 
en dragen bij aan de natuurlijke en pure smaak 
van het vlees. 
Ons Drents-Friese Wold Rundvlees komt uit de 
regio van Siegerswoude. Hier wordt met veel pas-
sie en liefde voor de runderen gezorgd. Dierwel-
zijn staat hier hoog in het vaandel. De runderen 
zijn van het ras Blonde d’Aquitaines, een vleesras 
a� omstig uit Frankrijk. 
Dit allemaal resulteert in prachtige en heerlijke 
producten die wij met veel passie voor u maken!

Zie ook onze advertentie elders in deze krant.

Coronaproof tanken bij Texaco Veenstra in Buitenpost

Vanaf begin oktober is het mogelijk om corona-
proof te tanken bij Texaco Veenstra in Buiten-
post. Tankstation ondernemer Siemen Veenstra 
biedt deze dienst niet zomaar aan. “We willen 
onze klanten de mogelijkheid bieden om alle ri-
sico’s te mijden met het oog op corona. Daarom 
is het nu mogelijk om elke woensdag en vrijdag 
van 9 tot 12 uur coronaproof te tanken.”

De veilige en unieke tankservice verloopt vol-
gens een aantal stappen. “Belangrijkste is dat de 
bestuurder in de auto blij�  terwijl onze mede-
werker de gewenste brandstof tankt. Na betaling 
via mobiele pin kan de reis vervolgd worden.” 
De nieuwe tankservice beperkt contactmomen-
ten tot een minimum.

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga
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Kinderdagverblijven

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 

Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  

en leren in een 

vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

‘De Wâldsang moat (sa) bliuwe!’  
Uit de media heb je vast vernomen dat de Gemeenten 

Dantumadiel (voor een deel) en Achtkarspelen (volledig) willen 

stoppen met het geven van geld voor muzieklessen bij 

De Wâldsang. 
Over enkele weken zullen de gemeenteraadsleden hierover 
stemmen.  Wij willen hen laten inzien, dat wegstemmen van 

deze voorstellen het juiste is!

En jij kunt ons daarbij steunen!
Onderteken onze petitie: ‘De Wâldsang moat (sa) bliuwe!’ 

op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl/online-petitie/

of hieronder* 

 Voor betaalbare en toegankelijke muzieklessen 

 Voor behoud van goed muziekonderwijs op de basisscholen

 Voor een veelzijdig muziekleven in de regio

Ja, ik teken de petitie!
Naam: 

Plaats: 

Handtekening:

* Stuur deze kaart/advertentie voorzien van naam, woonplaats en handtekening naar:

De Wâldsang, De Ring 1A, 9285 RZ Buitenpost. 
Afgeven op een leslocatie kan ook.
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Schoolfoto De Flambouw, 1981/1982, klas 3

Alle rijen van links naar rechts. 

Bovenste rij: Richard Drahn. Jan v.d. Meer, meester Marten Herrema, Erik 

Miedema, Jelle Visser, Paul Boersma, Henry Banga, Kees Jan Kempenaar

Tweede rij van boven: Jan Vogelzang, Popke v.d. Meer, Albert Schootstra, Anna 

Lawerman, Jeanet Hamstra, Karin Geertsma

 

Derde rij van boven: Hessel Helmhout, Leon Bosma, Jeen Geertsma, Diete 

Tuinstra, Else Schoumans, Nynke Bonga, Gerard de Haan, Hendrik Klaas de 

Ruiter

Onderste rij: Annie v.d. Heide, Marieke Schaap, Jan van Lune, Minke Dijkstra, 

Helen Blom, Robbert Jan Slobben. 

(Boukje Meetsma ontbreekt op de foto.)

Heeft u een foto uit uw lagereschooljaren in Buitenpost die nog niet eerder in 

deze krant verscheen? Stuur deze met een zo compleet mogelijke beschrijving 

naar bibupost@gmail.com. 

U kunt hem ook deponeren in de kopijbus van De Binnenste Buiten bij The Read 

Shop. Deze wordt dan door ons gescand en later bij u terugbezorgd.

de schoolfoto

Uit  de oude doos
door Johan Kootstra

Nieuwe invulling voor gemeentelijke conciërgewoning

Het bericht dat pizzeria ‘Pyramide’-uitbater Alsayed het leeggekomen kantoor 

naast de pizzeria wil gaan gebruiken als beauty- en ijssalon betekent ook een 

nieuwe wending in de loopbaan van het karakteristieke pandje. Op dezelfde plek 

stond tot 1941 een eeuw lang een smederij. In oktober 1941 kwam deze met het eraan 

verbonden woonhuis te koop. Het geheel werd gekocht en vervolgens gesloopt 

door de gemeente Achtkarspelen die in het naastgelegen Nijenstein huisde. De 

vrijgekomen grond werd gebruikt om een schuur tegen het gemeentekantoor aan 

te bouwen. Ook bood het parkeerruimte voor fietsen en auto’s. Door ruimtegebrek 

gedwongen werd de schuur in 1954 tot conciërgewoning verbouwd. Het bericht 

bij de hiernaast geplaatste krantenfoto uit oktober van dat jaar was lovend en 

sprak van ‘een welgeslaagde aanbouw’. De conciërge was tot dan toe op de 

tweede etage in het gemeentekantoor ondergebracht. Gemeld werd: “Welnu, 

de conciërge is er niet op achteruit gegaan”. Na de verhuizing van de gemeente 

naar het Stationsplein in 1977 werd het bijna twintig jaar luidruchtig gebruikt 

door de slagwerksectie van muziekschool De Wâldsang. Deze verhuisde in 1999 

naar De Ring. Daarna stond het een behoorlijk aantal jaren leeg. De laatste zeven 

jaar hadden Hielke Jan Ellens’ Custard en later Wiersma ICT er hun kantoor. Wij 

vermoeden dat met de nieuwe invulling van de oude conciërgewoning ditmaal 

het Nijensteinplein ‘er niet op achteruit gaat’.

Vlag voor dierendag

In de tijdspanne dat u begonnen 
bent met het lezen van deze co-
lumn hebben elders in ons land 
(weer) een paar honderd kippen 
het leven gelaten. Dagelijks worden 
anderhalf miljoen van deze dieren 
op Nederlandse bodem geslacht. 
Ik meld het even ter gelegenheid 
van Werelddierendag. Ook in Bui-
tenpost uitbundig gevierd, vooral 
door baasjes van honden en katten. 
Maar zonder vlagvertoon. Ik zie 
in mijn omgeving behalve de ene 
regenboogvlag vooral de roodge-
kleurde vanen wapperen die aan-
moedigen ‘voor elkaar met elkaar’ 
te zijn, alhoewel deze blijken van 
medeleven langzaam maar zeker 
uit het straatbeeld lijken te verdwij-
nen. Logisch eigenlijk, we weten 
niet anders dan voor elkaar met el-
kaar te zijn, natuurlijk niet alleen in 
tijden van corona. Niets menselijks 
is ons immers vreemd.
Het gebeurde in Mexico, bij de 
speurtocht naar vegetarisch voed-
sel, dat verkopers me met een 
stralende glimlach verwezen naar 
de vele alternatieven met kip. ‘Dat 
is geen vlees’, zeiden ze ter verdui-
delijking, ‘dat is kip.’ Dichterbij huis 
speelde zich de ontvoering af van 
vier Barnevelders, in mijn ogen mis-
handeld door hun oorspronkelijke 
eigenaren en hoogstpersoonlijk 
door mij gered op een Waddenei-
land. Echt gebeurd. Barnevelders 
zijn geen mensen, maar legkampi-
oenen. Met het risico dat u me zult 
aanzien voor de dorpsgek meld ik 
hier, ook ter gelegenheid van We-
relddierendag, dat ik me een tijdje 
heb bekommerd om een eenzaam 
haantje dat al sedert maanden  
rondfladderde in de omgeving van 
de rotonde nabij de Jeltingalaan. 
Hoe was het daar beland, wie had 
het gebracht? Zal de betreffende 
koerier werkelijk gedacht hebben 
het diertje een plezier te doen door  
het hier de vrijheid te gunnen in 
plaats van een plek in de koeken-
pan?
Ik sprak er met een andere dieren-
vriend over, iemand uit de omge-
ving die zich o.a. het lot aantrekt 
van hanen die in deze omgeving 
blijkbaar te pas en te onpas ‘vrij 
worden gelaten’ met een zekere af-
loop: de hongerdood of vroeg of laat 
verschalkt worden door een preda-
tor anders dan de mens. De betref-
fende persoon die zich inmiddels 
heeft ontfermd over 42 (!) hanen en 
zoals ik is opgegroeid in wat ‘de gro-
te stad’ wordt genoemd, was uitge-
sproken kritisch in haar oordeel. “Ik 
heb geen verklaring”, vertelde deze 
mecenas, “maar veel buurtgenoten 
lijken hier niet snel stil te staan bij 
vermeend dierenleed.”
Zal het zo zijn? Het ‘niet stilstaan’ 
geldt in letterlijke betekenis, weet ik 
uit ervaring. Ik zag hoe voorbijgan-
gers het wandeltempo opvoerden 
bij passeren van het eenzame dier-
tje dat wanhopig op zoek was naar 
voedsel. “Breng hem maar. Ik help je 
wel”, zei de redder tegen mij. Na een 
stormachtige dag was hij verdwe-
nen, door een zeldzaam krachtige 
oostenwind meegevoerd naar on-
bekende verten. Wie maalt erom? 
Ik pleit voor een vlag die betekenis 
kan geven aan dieren in nood die 
niet kunnen praten zoals hun em-
pathische lotgenoot.

www.keeskooman.nl

Column
Kees Kooman

Superhero Twins
door Sanne Grijpstra



Al 11 jaar vertrouwd 

in auto-onderhoud!

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels.

Wij helpen u graag met:

• Klantenservice

• Klantenwerving

• Telefoon beantwoorden

• Afspraken maken

• O� ertes nabellen

• Secretariële ondersteuning

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

www.conntact.nl    085 - 7606140    info@conntact.nl     De Schepperstraat 2A, Buitenpost

Rookmelder ST-620
• Geeft een snelle reactie op zowel trage 
smeulende als snel uitslaande branden 
• Lithium batterij met gegarandeerde 

 

levensduur van 10 jaar
• 10 jaar garantie

Art.nr. 3176905

19 .95

 24 .01 
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Goed nieuws! De jeugdactiviteiten zijn weer gestart! We zijn heel blij 
dat dit weer kan! Vaak zijn de activiteiten voor de jeugd van groep 6, 
7 en 8. We krijgen regelmatig de vraag of het ook mogelijk is iets voor 
de jongere jeugd te organiseren. Kortgeleden hebben we daarom een 
try-out disco voor de jongsten (groep 0, 1 en 2) georganiseerd. Wat 
was dat een groot succes! 
We willen dit wel vaker gaan doen. Ook voor de kinderen van groep 
3 t/m 5. Er is alleen één probleem: We hebben te weinig vrijwilligers! 
We zijn met spoed op zoek naar extra handen.

Oproep

Lijkt het jou leuk, eventueel samen met een vriend(in), buurman/
-vrouw, om ons team zo af en toe te komen versterken? Meld je dan 
aan door middel van een mail naar: jeugdenjongeren@itkoartling.nl
Wanneer je een middag of een avond per maand kan bijspringen, zijn 
wij en – belangrijker nog natuurlijk – de kinderen heel blij met jou! 
Hopelijk tot snel!

Groeten, Amanda, Bea en Caroline

Jeugdactiviteiten groepen 6, 7 en 8
SEIZOEN 2020 -2021

Noteer de data, houd Facebook, Instagram in de gaten!

En kom er samen een gezellige avond van maken!

19 februari 2021 Valentijnsdisco
19.30 uur

15 januari 2021

19.30 uur

Spelletjesavond

11 december 2020

19.30 uur

Kerstdisco 

(gala)

13 november 

2020

19.30 uur

Griezel-

disco

Broei in een hooiberg kent bjna iedereen. Maar broei kan ook voor-

komen in poetsdoeken, verfilters, wasgoed en in andere vaste stoffen 
en vloeistoffen. Broei wordt gevaarljk als het materiaal zjn warmte niet 
meer kwjt kan aan de omgeving doordat het wordt gepropt, ingepakt, 
samengeperst in bjvoorbeeld een afvalbak, prullenbak of grjze container. 
De temperatuur loop zo hoog op dat het materiaal begint te smeulen en 
uiteindeljk in brand vliegt (spontane zelfontbranding).

Vooral de combinatie van olie of wax en textiel vormt een groot 
brandrisico. De meeste broei ontstaat geruime tjd na de werkzaamheden, 
bjvoorbeeld als je al naar huis bent of in bed ligt. Broei is mogeljk bj 
plantaardige en dierljke oliën, zoals visolie, frituurolie, sojaolie, oljfolie, 
massageolie of etherische olie. Maar ook wax voor meubelen en vloeren, 
verven of lakken op basis van ljn(zaad)olie, ljmen of vluchtige 
oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen. 

Dit kun je doen om broei te voorkomen:

• Prop de met olie of wax verontreinigde doeken niet in een afvalbak  
of grjze container, maar dompel ze onder in water of hang ze uit  
om te drogen.

• Was de verontreinigde doeken op een intensief wasprogramma van 
minimaal 60 graden.

• Laat verontreinigde doeken na het drogen niet in de wasdroger  
liggen, maar spreid ze uit. Gewassen textiel kan nog olieresten  
bevatten en daardoor in de warme wasdroger tot ontbranding  
komen.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

‘PAS JIJ OOK OP 

VOOR BROEI?’



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

12
5

JAAR

Totaalpakket

Het complete pakket

van nu, met de

courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket

Funda basisplaatsing

Onderhandeling

Opstellen koopcontract

€ 995

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop 

van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal 

uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan 

maken we het helemaal bont. Want het is feest!

GEVALIDEERDE TAXATIE? DAT KAN NU VOOR € 385

inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

(inclusief btw)(inclusief btw)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 16:00-21:30

Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00
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Nieuw in de Wereldwinkel
De dagen worden weer korter en het weer is omgeslagen. We maken 
ons op voor de donkere periode van de winter. De pepernoten en sin-
terklaasartikelen liggen alweer in verschillende winkels en dan zullen 
de kerstartikelen niet lang op zich laten wachten. 
Ook in de plaatselijke Wereldwinkel, gevestigd in de hoek van de 
Poiesz, is weer een keur aan cadeau-artikelen te krijgen. Sommige 
zelfs zeer duurzaam, zoals onze 
collectie prachtige tassen en 
beurzen van kurk (zie foto). En 
wat dacht u van onze prachtige 
wintersjaals in alle mogelijke 
kleuren? Ook hebben we een 
mooie adventskalender met Fair 
Trade chocolade.
We hebben bovendien een rui-
me keuze aan duurzame schoon-
maakproducten en producten 
voor de persoonlijke verzorging 
van Green Soap en Seepje.
Verder is ons assortiment uitge-
breid met Fair Trade producten 
zoals blikjes kikkererwten, kid-
neybonen en jackfruit. Deze laat-
ste is geschikt als vleesvervan-
ger. Er is zelfs een receptenboek 
met recepten van jackfruit te koop.
Natuurlijk kunt u ook terecht voor onze eigen cadeaubonnen en niet 
te vergeten onze kerstpakketten. Kortom breng weer eens een bezoek 
aan onze mooie winkel en laat u verrassen.

Steun aan Dorcas broodnodig
Dit jaar is voor velen van u een vreemd jaar waarin we merken dat we 
niet alles onder controle hebben. Zo ook de voedselactie van Dorcas 
welke niet plaats kan vinden dit jaar. We doen deze actie altijd in de 
week van dankdag om de allerarmsten te kunnen helpen. We zijn ons 
ervan bewust dat hier in Nederland ook armoede is. Maar tegelijker-
tijd verderop in de wereld is de armoede veel groter dan hier. Mensen 
leven van een paar euro per dag en wonen in verblijven waar wij de 
dieren zouden onderbrengen. De winter komt eraan en deze is veel 
strenger dan bij ons. Mensen hebben onze steun nodig om te kunnen 
overleven en daarom vragen wij uw steun hierbij. We kunnen geen 
voedselactie organiseren maar we kunnen wel financieel bijdragen 
daar waar mogelijk uiteraard. Dan wordt door Dorcas voedsel ge-
kocht voor de allerarmsten meestal in eigen land. 
U kunt een bijdrage geven voor dit noodzakelijke werk dat Dorcas 
doet. En elke bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken op reke-
ningnummer Dorcas: NL04 RABO 01062500 00.
Er is in Buitenpost ook een Dorcas-depot waar u overtollige kleding 
heen kunt brengen, dan weet u zeker dat het op de goede plaats 

komt. Dit depot bevindt zich aan 
de Molenstraat 50 in Buitenpost. 
Herkenbaar aan een vlaggen-
mast met Dorcas vlag. 

Sipke de Boer

Souvenir van Buitenpost?
Mevrouw Lammerts-Kloosterman heeft een bij-
zonder vaasje in haar bezit. Het is een zogenaamd 
plateelvaasje van 8 cm hoog, waarop staat dat het 
een souvenir van Buitenpost is. Zij heeft het geërfd, 
maar weet niet wanneer of bij welke gelegenheid 
deze souvenirs zijn gemaakt. Op de foto ziet u ook 
de onderkant met daarop ondermeer het cijfer 53. 
misschien is het jaar van uitgifte 1953?
Wie heeft hier meer informatie over? Graag infor-
matie naar h.lammerts7@upcmail.nl.

Collectanten gezocht voor MS Fonds
Van 16 t/m 21 november 2020 
vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte van het Nationaal MS 
Fonds (Multiple Sclerose) plaats. 
We zijn hard op zoek naar collec-
tanten in Buitenpost.

Anders dan anders

Door het coronavirus ziet de MS 
collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de over-
heid, maar het is niet vanzelf-
sprekend dat onze collectanten 
allemaal langs de deur gaan. 
Daarom biedt het Nationaal MS 
Fonds andere manieren van col-

lecteren aan haar collectanten. 
Zij kunnen een donatieflyer met 
QR-code door brievenbussen in 
hun omgeving doen. Ook is het 
mogelijk om online te collecte-
ren met een digitale collectebus. 
Meer informatie hierover vindt u 
op www.nationaalmsfonds.nl/

ms-collecte/collecteren-in-
coronatijd/

MS staat niet stil, dus wij ook niet

De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Na-
tionaal MS Fonds. Met de op-
brengst van de collecte wordt 
onder andere onderzoek naar 
betere behandelingen en een 
betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS gefinancierd. 
Dit onderzoek mag niet stil ko-
men te liggen, MS staat immers 
ook niet stil. 
Helpt u mee? Word collectant.

Geen Repair Café in coronatijd
We hebben het eenmaal gepro-
beerd: op 5 september is het 
Repair Café open geweest. 
Toen bleek al dat het heel las-
tig is om aan de coronaricht-
lijnen te voldoen. Voordat 
je het weet, buig je samen 
over een apparaat om te on-
derzoeken wat er aan mankeert.
Toen begin oktober de berich-
ten kwamen van toenemende 
besmettingen, hebben we op 
het laatste moment besloten de 
bijeenkomst van 3 oktober af te 
gelasten. Door het late tijdstip 

van dit besluit, was het lastig om 
hier voldoende publiciteit aan te 
geven. Waarschijnlijk zullen er 
klanten voor niks voor de deur 
van It Koartling hebben gestaan. 
Hoewel dat eerst teleurstellend 
zal zijn geweest, vertrouwen we 
erop dat er begrip voor ons be-
sluit is geweest.

Ook in november zullen we er 
dus niet zijn. En hoe lang gaat dit 
duren? Op dit moment komen 
we niet verder dan: we houden u 
op de hoogte.

Het Repair Café is 

tot nadere kennisgeving 

GESLOTEN!

AGENDA

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van 

26 oktober - 30 november

 

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

naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Alle genoemde activiteiten 

onder voorbehoud van 

coronamaatregelen.

WEEK 44

26 t/m 31 oktober

Collectie Diabetes Fonds

WEEK 45

2 t/m 7 november

Collectie Alzheimer Nederland

WEEK 46

9 t/m 14 november

Collectie Het Gehandicapte 

Kind

do 12 november

Walk & Talk. Over werk, loop-

baan en carrière. Plaats: Biblio-

theek, 10.00-12.00 uur. 

Toegang: gratis. Aanmelden 

niet nodig.

do 12 november

Gemeenteraadsvergadering. 

Op de agenda staat de begro-

ting. Plaats: Gemeentehuis, 

19.30 uur. Zonder publiek en 

pers. De vergadering is via de 

livestream te volgen 

(zie www.achtkarspelen.nl).

 

WEEK 47

16 t/m 21 november

Collectie Nationaal MS Fonds

do 18 november

Stamboomonderzoek. Wie 

waren uw voorouders?. Plaats: 

Bibliotheek, 19.30-21.30 uur. 

Toegang: gratis. Vooraf reser-

veren.

do 19 november

Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Gemeentehuis, 

19.30 uur. Zonder publiek en 

pers. De vergadering is via de 

livestream te volgen 

(zie www.achtkarspelen.nl).

WEEK 48

23 t/m 28 november

Collectie Leger des Heils 

Fondsenwerving

Prijspuzzel
door Hilleke Scheper

Waar is dit?
Wie herkent de locatie op de bijgaande foto, 
ergens in Buitenpost?

Oplossen en inleveren
De prijs van 10 euro snacktegoed wordt ter 
beschikking gesteld
door ’t Twaspan,
Kerkstraat 34.

Oplossingen bij voorkeur op een kaartje 
inleveren in de kopijbus bij The Read Shop 
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 21 november 2020.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend 
gemaakt in het volgende nummer.

De oplossing van de puzzel in de krant van 
september was: 
Ondernemend Buitenpost

Er waren 32 goede inzendingen.
De winnaar is H. Stiksma.



 

 

 

 

 

 

 

 

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!

     

                       
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 
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Onze gevederde vriendenPuur natuur
door Gertie Papenburg 

Tuinbeleven

Jan Willem Zwart schrijft iedere 

maand de column ‘Tuinbeleven’. De 

tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn 

inspiratiebron.

Winterverwondering

Eerder noemde ik de herfst wel 
de provisiekast van de natuur zelf. 
De rijke dracht van vruchten en 
zaden die zich klaarmaken voor 
de winter, of eigenlijk beter gezegd 
klaarmaken voor een nieuw begin. 
Veel vruchten en zaden hebben 
een periode van koude nodig om 
in het voorjaar weer te kunnen 
ontkiemen. Boomkwekers vriezen 
letterlijk zaden van beuk en eik in 
om ze daarna te kunnen zaaien. 
Stratifi ceren wordt dit genoemd. 
Het zou mooi zijn als de natuur 
een fl inke koude periode krijgt. 
Daar is onze natuur eigenlijk op 
afgesteld. De zachte winters zor-
gen ervoor dat vele insecten die 
normaal gesproken niet in de 
Nederlandse natuur overleven. 
Het heeft ook zo zijn voordelen 
want de vijg op De Kruidhof en de 
lavendel doen het beter dan ooit 
tevoren. Het is al zover dat we de 
vijgenboom niet eens meer inpak-
ken op De Kruidhof. De vruchten 
beginnen nu te rijpen. Net als al die 
andere vruchten in de tuin maar 
ook in de plantsoenen van Buiten-
post. De vele rozenbottels trekken 
prachtige vogelsoorten als vinken 
en groenlingen, de sierappeltjes 
worden, als deze net een beetje be-
ginnen te rotten, veelzijdig opgege-
ten door merels en de zaden in de 
distels worden door de puttertjes 
uitgeplozen. De gekke roze-oranje 
vruchten van de Kardinaalsmuts 
worden gegeten door goudvinken. 

Even verwonder je je over zoiets 
roods in de struiken en foetsie de 
vinken zijn weer weg. Kijken en 
genieten van bessen, vruchten en 
zaden. Hoeft er dan niets gedaan 
te worden in de tuin? Hoeft de 
tuin niet ‘winterklaar’ gemaakt te 
worden? Eigenlijk heeft de natuur 
zichzelf helemaal voorbereid op 
wat gaat komen. De winter, koude. 
Alle vruchten en zaden zoals hier-
boven beschreven zijn onderdeel 
van dit geheel. Maar ook het af-
stervingsproces van vaste planten 
en kruiden. Juist de holle stengels 
zijn goede overwinterplaatsen 
van insecten die juist hierdoor 
de winter wel kunnen overleven. 
Als je de tuin laat zoals deze nu is 
en pas in het voorjaar er weer in 
aan het werk gaat, bespaart je dat 
niet alleen tijd en energie, maar is 
het ook beter voor de biodiversi-
teit. Tevens zorgt alle organische 
stof die in de tuin blijft voor een 
beter bodemleven doordat oude 
plantendelen worden omgezet in 
compost. Dus het bespaart in het 
voorjaar ook nog eens bodem-
verbeteraars en compost. De na-
tuur reguleert zichzelf, een beetje 
bijsturen is de lol van tuinieren. Dit 
slim aanpakken is tuinieren in ver-
wondering.

De bladkorven staan er weer
Het is herfst en de bladeren vallen van de bomen. Daarom heeft de 
gemeente op 1 oktober de bladkorven weer geplaatst. Omdat van 
het ingezamelde bladafval compost wordt gemaakt, is het van groot 
belang dat in de korven alleen bladafval terechtkomt. Overig groen 
hoort er niet in thuis. Wanneer u bladafval heeft verzameld in vuilnis-
zakken, dan alleen de bladeren in de korf glooien. De gemeente zorgt 
voor het leeghalen van de korven. Op deze manier wordt bladoverlast 
voorkomen.

Waar kunt u uw bladafval kwijt?

Op 15 locaties zijn bladkorven neergezet. Het kan zijn dat u een stuk-
je moet lopen/rijden om uw bladafval kwijt te kunnen. Beschouwt u 
de bladkorven net als de glas-, papier- en textielcontainers als een 
brenglocatie. In de week voor oud en nieuw worden ze weer wegge-
haald.

Voordat u al uw overtollige bladeren wegbrengt is het misschien 
goed om nog even het stukje Puur Natuur van Gertie Papenburg in 
het septembernummer van 2019 te lezen:
http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/archief-bibu.html 

Locaties van de bladkorven. 

(kaart: Annemieke Altena)

Rozenbottels.

‘Onze gevederde vrienden’ was-
een eeuw geleden een populai-
re aanduiding voor vogels. Die 
wordt inmiddels oubollig gevon-
den, maar voor mij blijft het een 
sprankelende uitdrukking! Mijn 
vrouw zaliger en ik hebben ons 
jarenlang ingespannen die vrien-
den in onze tuin maximaal te ge-
rieven. Dat slaagt het best met 
voeren in de winterperiode. Dan 
verblijven er al jaren dagelijks 
zo’n tweehonderd vogels kortere 
of langere tijd in onze tuin om te 
foerageren en te slapen. Het is 
hier ’s winters een volière zon-
der gaas. Is het niet onnatuur-
lijk om vogels te voeren? Zeker, 
maar daarmee is het niet persé 
fout, al loert er wel een gevaar, 
waarover straks meer. Vogels in 
de tuin zijn een bron van genoe-
gen. Ik vertel hier hoe dat bij ons 
zo’n beetje toegaat. Die aanpak 
is voor de meesten te extreem, 
nog buiten beschouwing gelaten 
dat je er een tuin met bomen en 
heggen voor nodig hebt. Maar 
voor wie op gewone schaal vo-
gels wil voeren, biedt dit stuk 
tips genoeg.

Vogels die hier het hele jaar door 
verblijven, heten standvogels. 
Het ultieme voorbeeld daarvan is 
de huismus. De meeste mussen 
komen in hun leven hooguit een 
kilometer van hun geboorteplek. 
Tegenover de standvogels staan 
de trekvogels. Een ultiem voor-
beeld dáárvan is de rosse grutto 
die in september van dit jaar in 
één ruk van twaalf dagen over 
de Stille Oceaan van Alaska naar 
Nieuw-Zeeland vloog, 12.854 ki-
lometer! Tussen deze uitersten 
zitten talloze grijstinten. Onze ei-

gen merels en vinkachtigen trek-
ken als nomaden door de regio, 
steeds gebruik makend van wat 
ze her en der aantreffen. Tegelij-
kertijd komen allerlei groepen 
vogels uit Noord- en Oost-Europa 
hiernaartoe om de hele winter 
te blijven hangen waar ze iets 
van hun gading vinden. De laat-
ste weken waren ‘onze’ merels 
weg, maar op 12 oktober doken 
er ineens zes gasten op, allemaal 
mannetjes.

Iedereen, ook wie alleen een 
balkon of een kleine (betegelde) 
tuin heeft, kan echte standvogels 
als huismus en pimpelmees lok-
ken met wat strooivoer, al of niet 
in een vogelhuisje. Er zijn aller-
lei zaadmengsels. Je kunt ook 
niet-gekookte rijst strooien, daar 
zijn mussen gek op. Als je op een 
vaste tijd strooit, weten ze dat al 
heel gauw. Natuurlijk is er ook 
de vetbol. Maar let dan wel op: 
veel goedkope bollen bevatten 
te hard vet waar vogels niks mee 
kunnen. Die bolletjes blijven on-
gebruikt en leveren hooguit een 
aardig beeld op als de zaden erin 
in zachtere periodes uitlopen. 
Koop dus bollen met zacht vet, 
en combineer zaadbollen met 
insectenbollen. Het is wel wat 
duurder, maar dan hebben die 
vogels ook wat. En gebruik bol-
lenhouders, er zijn verschillende 
systemen, dan heb jij (en het mi-
lieu) geen last van die foeilelijke 
plastic netjes. Bovendien kun-
nen er dan meer vogels tegelijk 
foerageren. Het klassieke pinda-
lijntje voldoet natuurlijk ook.

Wie een wat ruimere 
tuin heeft, 
kan vogels geheel 
gratis gerieven door 
in borders of tussen 
struiken flink veel 
blad aan te brengen. 
Levert je tuin geen 
blad, ‘jat’ het dan ge-
woon uit de openba-
re ruimte. Vogels als 
merel, heggenmus 
(die helemaal geen 
mus is) en ekster 
willen daar graag in 
ompikken om pisse-
bedden, wormpjes 
en zo te verschalken. 
Je zult wel regelma-
tig moeten vegen. 
Je kunt de pret voor 
de vogels (en jezelf) 
verhogen door er 
dagelijks een paar 
handjes gedroogde 
meelwormen door 
te strooien. Ook 
gratis: uitgebloeide 
planten die zaad ont-
wikkeld hebben niet afknippen 
maar voorlopig laten staan. 

Wil je véél vogels, zorg dan dat 
er veel vogels tegelijk kunnen 
foerageren. Hang meerdere si-
lo’s op waaronder de vogels 
ook op de grond kunnen eten. 
En gebruik zowel diverse zaden 
als gepelde pinda’s. Leg bij koud 
weer een doorgesneden appel 
neer. Bied pindakaas niet aan in 
een potje maar smeer het aan 
een stam of aan stevige takken. 
Dan kunnen er meer vogels te-
gelijk bezig, vooral spreeuwen 
hebben daar aardigheid in. Zorg 
ook voor dagelijks schoon water 
in een vlakke schaal. 

Start in november met voederen, 
dan trekken er groepjes ring-
mussen en vinkachtigen rond. 
Vinden die jouw tuin aantrekke-
lijk en ben je een trouwe voerder 
dan blijven ze vaak maanden 
hangen. Wij hebben elke win-
ter zulke groepen met 20 tot 50 
individuen: huismussen, ring-
mussen, groenlingen en vinken. 
Bij die laatste zitten soms een of 
twee kepen. De winter van 2018-
2019 hadden we zelfs een groep 
van zo’n vijftig kepen, die wel vijf 
maanden zijn gebleven! Bij dit 
soort aantallen fladderen er elk 

moment van de dag wel vogels 
in de tuin, al wisselt de drukte in 
golven. 

Maar veel vogels laadt meteen 
een verantwoordelijkheid op je! 
Vogels morsen veel zaad en ze 
poepen wat af. Die combinatie 
maakt, vooral bij regenachtig 
weer, dat op zulke verzamel-
plekken veel ziekten overgedra-
gen kunnen worden. Afgelopen 
winter was dat vooral ‘het geel’ 
(zie Wikipedia). Je zult dus regel-
matig, bij regen elke dag(!), de 
voedervloer moeten opschonen. 
Zelf kan ik het dan nog schone 
afval kwijt tegenover mijn huis, 
waar aan de vijverrand onder 
meer eenden, waterhoentjes en 
meerkoeten er raad mee weten. 
Anders moet het, helaas, de 
groene container in. Vind je dat 
te veel inspanning en kosten, 
begin dan niet aan grootschalig 
voederen.

In december kijk ik vooruit naar 
de Tuinvogeltelling, eind januari. 
Uit de gegevens van eerdere ja-
ren kunnen we opmaken welke 
vogels zoal in Buitenpost ver-
wacht kunnen worden.

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Route van de non-stop vlucht van 

12.854 km die een gezenderde rosse 

grutto september jl. aflegde van 

Alaska naar Nieuw-Zeeland. 

(Bron: Trouw, 10.10.2020)

Vetbollenhouders. (foto: G. Papenburg)

Aan deze silo-opstelling foerageren vaak acht of 

meer vogels tegelijkertijd. (foto: G. Papenburg)

Bûte
nom

Jeltingalaan

Egypte

Kuipersw
eg

West

Voorstraat

Lauwersmeerweg

Oost

Bernhardlaan

hoek Bernhardlaan-
Wilgeroos

hoek Bernhardlaan-
Kranswier

hoek Kranswier-
Waterlelie

hoek Parcours-
De Ring

hoek Jeltingalaan-
Keurloane

Roggeblom

Oude Havenstraat

Halbertsmastraat

Dr. Wumkesstraat

Molenstraat

Julianalaan

Stationsstraat
Gemeentehuis

Bernhardlaan

Concourslaan

Nĳenstein

Bladkorf

NIEUW-ZEELAND

ALASKA

S T I L L E   O C E A A N

G R OT E    O F  



www.kapenga.nl
BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

Dit en nog veel meer vindt u bij dit eigentijds, sterke familiebedrijf.

Fauteuil Algoso
In vele kleuren stof en leder.
84x66x83 cm

Vanaf € 199,-

TREND ALERT
Velvet is onmisbaar in het 
interieur van 2020. De warme 
uitstraling, aaibaarheid en 
de kleurverandering zijn 
kenmerkend voor deze stof. 
Velvet meubels zorgen voor 
een warme uitstraling en geven 
daarnaast het interieur een 
romantische en chique sfeer. 
De meubels heb je in veel 
verschillende kleuren velvet, 
zodat er altijd een kleur bij zit 
die goed bij jouw interieur past.

VELVET
bij Kapenga Wonen

Boxspring Room 564
Keuze in vele maten, 

verschillende matrassen, 
kleuren en stoffen.

180x210 cm

€ 2.199,-

& VELOURS

mondkapjes
beschikbaar

Draaifauteuil Monzone
In vele kleuren stof en leder.
95x84x88 cm

Vanaf € 699,-

geen hand

meter
1,5

afstand houden

handen wassen

Lamp Monkey

19,5x20x34 cm € 44,99

3,5 zits bank 
Divaro
In kleur donkergroen 
velvet. 219x82x86 cm

€ 799,-

Eetkamertafel City
230x100x77 cm 

€ 1.099,-

Eetkamerstoel Canti
In 5 velvet kleuren 
verkrijgbaar.
82x56x65 cm

€ 129,-

Lekker 

zacht!

Eetkamerstoel Olvi
In verschillende kleuren 
verkrijgbaar. Ook in 
armstoel. 55x70x91 cm

Vanaf € 199,-


