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(foto: Annemieke Altena)

Na een sneeuwjacht en plotseling invallende vorst was het dinsdagmiddag 9 februari zover: de ijsbaan ging open.
En dat zes dagen lang. Natuurlijk waren er coronamaatregelen en door de avondklok moest de baan om half negen
’s avonds al dicht. Toch werd er volop genoten door jong en oud. Lees er meer over op pagina 13.

PBB had overleg met gemeente over openbare ruimte
Ook het overleg van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) met de gemeente Achtkarspelen gaat moeizamer door de coronamaatregelen. Een aantal zaken in ons dorp
heeft daardoor al langere tijd gewacht op een antwoord. Op donderdag 11 februari
konden de koppen eindelijk bij elkaar via Teams. Een klein verslag volgt hier.
Verkeersprobleem Groenkamp
In november van het vorig besteedde PBB
in dit blad aandacht aan het gevaar dat de
verkeersdrukte op de Groenkamp met zich
meebrengt. De combinatie van ouders
met kinderen bij basisschool De Mienskip, bezoekers van het Medisch Centrum
en het reguliere verkeer op Eringalaan en
Beatrixstraat leidt regelmatig tot spanning. Oorzaak is dat de inrichting van de
Groenkamp eigenlijk niet berekend is op
zoveel verkeer op het doodlopende stuk
weg.
De problematische situatie is al veel langer bekend, ook bij de gemeente. Verkeersmaatregelen en oproepen om niet
met auto’s te komen leverden weinig resultaat op. Een oplossing zou kunnen bestaan uit een herinrichting van het gebied.
De gemeenteraad heeft daarvoor zelfs
een aantal jaren geleden geld beschikbaar
gesteld. Maar door te groot verschil van
belangen strandde een uitvoering. Het is
nu de vraag of het toen door de raad toegezegde geld nog beschikbaar is. Mocht
dat wel zo zijn, dan is afgesproken dat
PBB opnieuw probeert overeenstemming
te vinden. Kort geleden gaven zowel het

Medisch Centrum, de Mienskip en naaste
buur Enitor aan open te staan voor constructief overleg.
De Oude Dijk
De verkeerssituatie op de Oude Dijk is
vorig jaar in twee fases aangepakt. Eind
vorig jaar hebben zowel PBB als de gemeente onderzoek gedaan naar het resultaat ervan. Op de enquête van de gemeente kwamen zelfs 150 reacties, dus
het onderwerp leeft zeker. Toch kan de
conclusie worden getrokken dat de situatie veel beter is, maar dat het eigenlijk
nog niet af is. PBB ontving in de tussentijd
alweer klachten over te snel rijden. Maar
veel meer opties om via aanpassingen
van de weg verbetering te krijgen zijn er
niet meer volgens de gemeenteambtenaar, tenzij er een hindernisbaan van wordt
gemaakt. Een aantal vaste gebruikers van
de weg kent de indeling zo goed dat ze ondanks paaltjes en hobbels toch veel snelheid blijven maken. Het laatste overgebleven middel is daarom handhaving. Kort
geleden is een eerste actie gehouden,
met veel bekeuringen tot gevolg. In de
toekomst zal vaker worden gecontroleerd.

Verlichting spooronderdoorgang Trekweg
De vorig jaar aangelegde onderdoorgang
van de spoorbrug aan de Trekweg blijkt
een goede oplossing voor de fietsers en
wandelaars tussen Gerkesklooster en
Kollum die niet van een omweg houden.
Maar tot nu toe mist de spoorbrug nog
goede verlichting bij de op- en afritten.
Toegezegd werd dat zodra de omstandigheden het toelaten verlichtingspalen aangelegd gaan worden.
Verkeersspiegels Bakkershoek
PBB ontving de klacht dat de verkeersspiegels op de Bakkershoek geen goed
overzicht meer geven. Zodra het verbouwwerk aan het voormalige notariskantoor is
afgerond zal hier door de gemeente werk
van worden gemaakt.
Kruispunt Hoefslag/Kuipersweg/
Bernhardlaan
Het kruispunt aan de zuidkant van het
dorp staat al veel langer bekend als risicovol vanwege het vele verkeer en de scholieren. De aanleg van het nieuwe zwembad vindt de gemeente een goed moment
om hierin verbetering te brengen. Eind
vorig jaar liet de gemeente een schets
zien voor de aanpassing van het kruispunt
maar ze studeert er nog even verder op.
Binnenkort zal meer bekend worden. Voor
nu staat wel vast dat snel na de oplevering van de nieuwe Kûpe een aanpassing
zal volgen.
Wegdek en trottoirs in het dorp
De aanleg van de glasvezel heeft op veel
plekken in het dorp haar sporen achtergelaten. Het natte najaar bleek geen
goed moment voor al het graafwerk. De
gemeente gaat de situatie in ons dorp inventariseren, waarbij PBB zal worden betrokken. Zodra de weersomstandigheden
gunstig zijn zal met het herstel- en verbeterwerk worden begonnen.

De spooronderdoorgang aan de Trekweg.

(foto: Johan Kootstra)

Johan Kootstra,
Plaatselijk Belang Buitenpost

Puur Natuur
Geel schorpioenmos
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Leg ook uw ei op
fb-dorpbuitenpost
Voor veel mensen is een ‘ouderwetse’
krant als deze Binnenste Buiten allang
niet meer de enige bron van informatie.
Internet heeft alles actueler en handzamer gemaakt. Als Binnenste Buiten hebben we al twintig jaar een eigen website:
binnenbuitenpost.nl, en sinds zes jaar
ook een Facebookpagina: dorpbuitenpost. Met bijna 2400 volgers weten we
op de laatste veel mensen te bereiken.
Net als de papieren krant is de doelstelling ervan dezelfde: een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in ons dorp door te
informeren en verbinden.
Ook uw club, vereniging of organisatie
kan daarom (gratis) gebruik maken van
dorpbuitenpost. Er zijn wel een paar spelregels. Een aangeleverde melding of oproep mag geen commerciële, politieke of
religieuze inhoud hebben en moet met
Buitenpost of haar inwoners te maken
hebben. We verwachten dat mensen die
berichten willen plaatsen ook de eerder
genoemde doelstelling onderschrijven.
Nieuwtjes of bijzonderheden uit ons dorp
zijn eveneens van harte welkom!
Stuur het bericht, het liefst met foto of
illustratie, naar:
binnenbuitenpost@gmail.com of
app ons op de facebookpagina.

AGENDA
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 22 februari - 29 maart
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

1-6 maart
Inzamelingsactie oud ijzer voor
de dierenweide. Zie bericht
elders op deze pagina.
WEEK 10
8-13 maart
Collecte Jantje Beton
(onder voorbehoud)

WEEK 11
15-20 maart
Collecte Amnesty International
(onder voorbehoud)
ma-woe 15-17 maart
Tweede Kamerverkiezing.
Plaats: Raadzaal Gemeentehuis
(15, 16 en 17 maart); Fonteinkerk en Lauwers College (beide
alleen 17 maart), 7.30-21.00 uur.
Zie bericht op p. 11.

WEEK 12
22-27 maart
Collecte ReumaNederland.
Zie bericht op p. 17.
do 25 maart
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Gemeentehuis, 19.30
uur. Zonder publiek en pers.
De vergadering is via de
livestream te volgen:
zie www.achtkarspelen.nl.

Inzamelingsactie voor dierenweide
De Stichting Dierenweide heeft
het plan opgevat om oud ijzer
in te zamelen. De opbrengst ervan zal worden gebruikt voor het
welzijn van de dieren.
Wanneer u zelf oud ijzer hebt, of
anderen kent die oud ijzer kwijt
willen, dan kunt u bellen naar onderstaande telefoonnummers.
In week 9 (1 tot en met 6 maart)
komen wij dan langs om het op
te halen. Wij halen geen koelkasten en vriezers op.

• zondagmiddag 3 oktober 2021
• zondagmiddag 24 oktober 2021
•
•
•
•

– Frisicana, Wilkens, Douwstra en Smit
– Wat Soesto, Pier 21 (Freark Smink en
Klaasje Postma)
zondagmiddag 12 december 2021 – Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12
zondagmiddag 16 januari 2022 – Jack Bottleneck
zondagmiddag 30 januari 2022 – J&M Teater Echt Wier
zondagmiddag 3 april 2022
– Te Plak (helaas al 2 keer uitgesteld)

Naast deze doorgeschoven programmering is de cultuuraanbieder nog druk bezig met een
uitbreiding van bovenstaande
agenda.
Zodra er meer duidelijkheid is
over aanvangstijden en kaartverkoop wordt u hier uiteraard via
dit blad en (hopelijk) onze flyer
in september op de hoogte gebracht.
Livestream Gurbe:
Vanuit het Crystalic Busi(foto: Jan Bensliman)
ness Park in Leeuwarden was
de
Drachtster
troubadour
op zondagmiddag 22 november 2020, een uur lang live te volgen via de mensen van GEOCASTmedia. Zij verzorgden een professionele streaming die gratis te volgen was via internet. De
stream werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van
Maskelyn. De beelden van deze stream zijn nog steeds te zien
via de link op de site van Maskelyn: www.maskelynbuitenpost.nl

dhr. H. Hamstra
06 5753 9230
dhr. D. van Oosten 06 3740 1024
dhr. S. de Boer
06 1261 7158

Foarearst g jin toaniel...
Gelokkich noch wol de foto’s

Ook kunt u een mail sturen naar:
dierenweidebpost@gmail.com

Tekenen en schilderen bij Kunstclub 70+
Zodra het kan gaan we los!
Iedere maandagmiddag tekenen
en schilderen in It Koartling. Natuurlijk ook een gezellig bakje
koffie met wat lekkers en een
praatje. Iedereen op zijn eigen
niveau en naar eigen kunnen.
Maar wel met een doel voor
ogen. Op een positieve manier
jezelf een beetje uitdagen. Er
zit altijd meer in dan je denkt.
Gewoon fröbelen mag ook. Af

Programma
2020-2021
compleetnaar 2021-2022
Cultuuraanbieder Maskelyn heeft besloten de complete programmering voor dit winterseizoen te cancelen en door te schuiven naar 20212022. Voor uw agenda:

Samenstelling: Annemieke Altena
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en toe een uitstapje naar een
museum of iets anders kunstzinnigs. Fijne gesprekken over
kunst, kitsch en alles wat daartussen zit. Alleen voor 70-plussers. Kom erbij!
Voor wie?
De Kunstclub 70+ is er voor
70-plussers, senioren met en
zonder (medische) problemen.
Soms doet er iemand mee die

iets jonger is, maar dat is dan op
verzoek, bijvoorbeeld vanwege
een medische aandoening (niet
aangeboren hersenletsel zoals
herseninfarct of beginnende dementie). De begeleiding is hierop ingericht.
Begeleiding
De Kunstclub 70+ wordt geleid door Hetty Combs (1962),
vakdocent tekenen en schilderen en seniorencoach. Hetty is
oud-verpleegkundige en heeft
veel ervaring met begeleiding
van oudere volwassenen. Ze
heeft een atelier in Dokkum waar
zij teken- en schilderles geeft. Ze
is de bedenker en oprichter van
Kunstclub 70+ als zinvolle vrijetijdsbesteding voor senioren.
Daarnaast begeleidt ze mensen
met dementie en/of psychiatrie
in de thuissituatie.
Praktisch
Iedereen werkt met zijn eigen
materiaal. Je hebt geen teken- of
schilderervaring nodig; waar nodig krijg je les en ondersteuning.
Er is ruimte voor maximaal acht
personen per groep.

Maart 2007. De maartploech bringt De Sweedske Siktaresse oer it fuotljocht. It wie earder
spile en wol op 1 maart 1976 yn de Sporthal.
Dit om’t krekt earder yn febrewaris Seal Klamer troch brân ferlern gie wie. It stik fan Annie
M.G. Schmidt, En ik dan ... yn in oersetting fan
Gerrit Tasmais in satire op seks, boekhâlders
dy’t mei de boeken knoeie en der mei de kas
útnaaie en noch mear saken dy’t it minskdom
hjoed-de-dei-dwaande hâldt. Dit lêze wy yn it
hûs-oan-hûs besoarge program begjin 2007.
Yn in rezjy fan Dirk de Vries seach it publyk Gryt Pel, Dictus Benedictus, gastspiler Jan Roelof
van der Werff út Drachten, Sjoukje Wiersma en Frouke Holtrop.
Ynstekster wie Aly Haytink, grime
Angelique Mess en Diete Paauw,
Wietske Nutma die it kleanadvys, it lûd en ljocht lei yn de
betroude hannen fan Jan Dijkstra en Ruurd Holtrop en it dekor
wie makke troch Harry Nieuwenhuis, Foppe de Vries en Oeds van
der Ploeg jr. Op 3 maart koenen
de fuotten fan de flier mei De
Swingmasters en op 10 maart
kaam Bonnefooi del. Bysûnder
om ek efkes te neamen wie dat
wy de kaartjes yn’t foar hellen by
Drogisterij Balsemien. Bûtenleden koenen belje mei Foppe.

Locatie
It Koartling,
Schoolstraat 31, Buitenpost.
Meer informatie en aanmelden:
06-16480635 of
info@combsartprojects.com

Het Repair Café is
tot nadere kennisgeving
GESLOTEN!

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Op zoek naar verhalen
De redactie besteedt al jaren
aandacht aan de geschiedenis
van Buitenpost. Het archief
staat vol met verhalen over
het verleden. Onder leiding
van Plaatselijk Belang Buitenpost zijn er al twee boeken
over Buitenpost verschenen.
En inmiddels is er ook een
boek over Popke Sjoerds
Bakker, de naamgever van
de Bakkershoek. Kortom in
de Binnenste Buiten hebben
verhalen altijd een grote rol
gespeeld. Dus altijd op zoek
naar verhalen, anekdotes, geschiedenissen en verslagen
van vroeger en nu. Want ook
het nu kent zijn verhalen.
In het verleden is FC Barcelona
met Johan Cruijff hier geweest. Wie was daarbij en kan
daarover vertellen? Wie heeft
nog leuke verhalen over Roel
Klompmaker of een van de
andere naoorlogse hoofden
van de Openbare School? Wie
heeft nog verhalen over zijn
tijd op de ulo en heeft leuke
verhalen over zijn schooltijd?
Of het ringrijden zoals dat nog
tot een paar jaar geleden werd
gedaan tijdens de Feestweek.
Velen zullen zich dat nog herinneren en natuurlijk zijn er
verhalen. Er zijn altijd verhalen.
Je kunt je verhaal sturen per
e-mail, per brief of je kunt een
bericht achterlaten op Facebook en onze telefoonnummers staan ook gewoon in de
krant (zie colofon).
En als je dat wilt, komen we
naar je toe, als je wel wilt
vertellen maar niet wilt schrijven. Dan nemen we het op en
maakt een van ons daar een
mooi verhaal van.
Zoals je in het archief van de
Binnenste Buiten kunt zien
worden al die verhalen voor
de geschiedenis bewaard.
Ook jouw verhaal?
e-mail:
bibupost@gmail.com
brief:
kopijbus bij The Read Shop
Facebook:
facebook.com/buitenpost

Spits gezegde
Doe iets geks
denk iets moois
zeg iets liefs
dan heeft elke dag iets
positiefs

Hoe belangrijk vindt u Buitenpost
als stopplaats voor een sneltrein?
heel erg belangrijk O

O

O

O

O helemaal niet belangrijk

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 20 februari:
• met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/buitenpost.
Dit kan ook als u geen Facebook-account hebt.
In januari luidde de vraag:
Vaccinatie komt steeds dichterbij. Laat u zich inenten?
4,1%
4,9%

31,1%

59,8%

Ja
Nee
Ik weet het nog niet
Ik ben al ingeënt
tegen corona
122 mensen lieten
hun mening weten

AL GELEZEN?
Volgens het onderzoek Beste
scholen 2021 van Elsevier Weekblad behoren de opleiding basis
beroepsgerichte leerweg van
het Nordwin College in Buitenpost en de opleiding vmbo basisberoepsgerichte leerweg van
de VO Surhuisterveen van
OSG Singelland tot de beste
scholen van Nederland.

Het Elsevier Weekblad beoordeelde voor het onderzoek in
totaal 1252 scholen met 3082
opleidingen met het predicaat
onvoldoende, voldoende, goed
of superschool. Hierbij kijkt het
weekblad naar zittenblijvers,
examenresultaten en of de leerlingen in het derde jaar nog onderwijs volgen op het niveau van
het basisschooladvies.
Inwoners van Achtkarspelen
gaan betalen voor het brengen
van bepaalde afvalstromen naar
de milieustraat. De meeste afvalstromen, het huishoudelijk afval,
blijven gratis in te leveren. Voor
bouw, sloop en puinafval moet
wel worden betaald.
Bouw- en sloopafval, zoals hout,
puin, gips, tuinhout/bielzen en
dakleer zijn dure afvalstromen
om te verwerken. Als de gemeenteraad met het voorstel

verzameld door Bennie Nauta
van het college van burgemeester en wethouders instemt moet
vanaf 1 maart voor het genoemde afval worden betaald. De afvalstoffenheffing hoeft hierdoor
minder te stijgen.
Milieustraten in omliggende gemeenten hanteren een vergelijkbare werkwijze.
Oudere inwoners uit Achtkarspelen die hulp nodig hebben om op de coronapriklocatie in Leeuwarden te komen,
kunnen via Kearn Welzijn
een rit aanvragen bij ANWB
Automaatje. Ze worden dan opgehaald door een lokale vrijwilliger met een eigen auto en tegen
een kleine vergoeding naar het
WTC Expo gebracht.
Aanmelden bij Kearn Welzijn
kan op maandag- en woensdagochtend via 06-23793788. Er worden tevens autobezitters gezocht
die dit soort ritten vrijwillig willen maken. U kunt zich aanmelden via e-mail bij:
automaatje@kearn.nl.
Culturele en sociaal maatschappelijke organisaties, die schade
hebben geleden door maatregelen rond het coronavirus, kunnen
tot en met 15 maart 2021 subsidie bij de gemeente aanvragen.
Het gaat om schade die ontstaan
is in de periode van 15 maart tot
en met 31 december 2020. Ook
sportverenigingen komen voor
subsidie in aanmerking.
Meer informatie over de subsidieregeling en aanvraagformulieren zijn te vinden op
www.achtkarspelen.nl/subsidies.
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Van de bestuurstafel

PBB

Februari 2021
Het is ineens hartje winter. Inclusief een sneeuwstorm en veel
opgewaaide sneeuw herleefden vroegere tijden. Corona bestond
even niet. Het land en de talkshows raakten plots van de kook. Alle
mogelijke weervrouwen en -mannen werden opgetrommeld. Zelfs
een paar demissionaire ministers lieten zich verleiden de hoop
uit te spreken dat er heel misschien wel een Elfstedentocht voor
marathonschaatsers te organiseren is. Piet Paulusma bleef nuchter. Eerst dik ijs, dan zien we wel verder.
Maar onze ijsbaan was wel open. Wandelend langs de ijsbaan in
de winterweek was het een prachtig kleurig gezicht met volop zon.
Wat een plezier voor jong en oud. Even geen lockdown en even
geen avondklok aan het hoofd.
Ondertussen zit het Plaatselijk Belang (PBB) niet stil. Via Teams
wordt er regelmatig vergaderd. Wat kunnen we melden over de
laatste maand?
Als eerste zijn we blij met een nieuw bestuurslid. Gerben Stellingwerf heeft zich definitief aangemeld als bestuurslid na een paar
vergaderingen te hebben bijgewoond. Welkom Gerben. Verder in
deze uitgave van de Binnenste Buiten zal hij zich aan u voorstellen.
We zijn druk met diverse partijen aangaande de Woonvisie. Een
heel belangrijk onderdeel waar onze aandacht scherp op gericht is.
De grond aan de Keurloane is verkocht. De Initiatiefgroep Wonen
Buitenpost (IWB) had graag gezien dat daar woningen worden gebouwd. De gemeente heeft dit plan echter afgewezen, ondanks de
aangegeven uitkomst van de door u ingevulde enquête in november 2020 over de woonbehoefte in het algemeen. Nu ligt er een
plan om er recreatiewoningen te realiseren. Maar de IWB en PBB
laten het hier niet bij zitten en gaan opnieuw in gesprek met wethouder Jouke Spoelstra om beweging te krijgen tussen gemeente
en provincie.
Ook de werkgroep Centrumvisie is actief. Ze zijn bezig met het verzamelen van een uitgeschreven enquête die aan alle ondernemers
en winkeliers rondom het centrum is verstuurd. Met de hieruit verkregen resultaten kan de werkgroep beginnen met het invullen van
haar plannen. Hopelijk kunnen we in de volgende Binnenste Buiten
hierover wat meer vertellen.
We zijn blij met het prachtig vernieuwde Tjaskerhiem. Als PBB
hebben we elke bewoner welkom geheten met een bloemetje en
de beheerder verrast met een prachtig ingelijste luchtfoto van het
tehuis voor de gemeenschappelijke ruimte (zie p. 22). Deze actie
werd natuurlijk wel volgens de coronaregels uitgevoerd.
Ook zijn we blij dat de basisschoolkinderen weer naar school mogen. Voor de ouders een hele opluchting. Als beppe van schoolgaande kleinkinderen mocht ik ook ‘schooltje’ met ze spelen. Dat
was nog een ‘dingetje’ hoor gezien de totaal andere rekenmethode
dan zestig jaar geleden!
Wij wensen met u dat in maart de maatregelen verder versoepelt
kunnen worden en … blijf gezond!
Een vriendelijke groet namens het bestuur van PBB,
Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbbuitenpost@gmail.com

De redactie feliciteert
redactielid Rinske en
haar vriend Pieter Jan
met de geboorte van
hun zoon

Jelte
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De Binnenste Buitenpost is een uitgave van de Stichting Dorpsblad
‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is daarop aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
In juli verschijnt er geen krant.

Redactie:
Johan Kootstra
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tel. 54 44 69
tel. 06 4675 6414
tel. 06 3472 6606
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Correspondentie:
bibupost@gmail.com

Advertentie-acquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
administratie: Ursula Groenhart,
tel. 06 4893 9919 of 54 00 14
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671
of e-mail: p.pettinga8@chello.nl.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Read Shop, It Koartling en
de bibliotheek.

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

den stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij The Read Shop
E-mail: bibupost@gmail.com

Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost:
facebook.com/buitenpost/

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, max. ongeveer 150 woorden.
Foto’s apart aanleveren. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezon-

Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 22 maart 2021
De volgende editie verschijnt in de
week van 29 maart 2021.

Bestel nu het boek

Je mag wel bang zijn, maar niet laf

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

over de familie Bakker te Buitenpost
Uiteraard kunt u ook alle
andere boeken bij ons afhalen!

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,30
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 10,-

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen,
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u.
Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen.
Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:
voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice
Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 10,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,30. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 7,90.

Postzegel
niet nodig

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op over het leveren van de drie maaltijden.

✔ Ik maak gebruik van de proefactie en ontvang
graag eenmalig 3 maaltijden voor slechts € 10,-

Naam:

Hier had u er

gekleurd
in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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De bibliotheek is niet weg te denken

Nelleke Kemps-Stam

Wanneer ik een paar dagen niet heb kunnen lezen word ik chagrijnig

Út it iepenteard boek komt de wrâld op jim ta …staat te lezen op de
plaquette in de muur van de bibliotheek in de Kerkstraat. De wereld
kan dan wel in een geopend boek naar jou toe komen, maar wat
als jij niet bij de boeken kunt komen? Dan verandert de bibliotheek
toch gewoon in de afhaalbibliotheek!
Bibliotheek Noord-Fryslân telt veertien bibliotheken en één uitleenpost in negen gemeenten in het noorden van onze provincie. Het
hart van de samenleving waar u altijd mag lezen, leren, werken of
studeren. Waar we elkaar ontmoeten en met een bakje koffie een
krantje lezen. (Bron: de Bibliotheek Noord Fryslân).
Ontlezing
Roelyn Bruinsma is bijna veertig
jaar als bibliothecaresse werkzaam en al vijftien jaar een vertrouwd gezicht voor de leden
van de bibliotheek in de Kerkstraat. “Het is een ambtenarenen forensendorp”, typeert Roelyn
Buitenpost. “En dat merk je ook:
hier wordt veel literatuur gelezen. De mensen zijn zelfstandig
en vragen niet zo gauw om hulp.
Het merendeel van de mensen
gaat hier voor zijn of haar plezier
heen om boeken uit te zoeken.
Pubers daargelaten en leerlingen die moeten lezen voor de
lijst.”
Sinds de opkomst van de smartphone en WhatsApp lezen jongeren vrijwel alleen korte teksten vol afkortingen. Daardoor
hebben ze moeite hebben met
langere teksten en boeken. “Je
merkt dat kinderen minder lezen
en eerder afhaken”, beaamt Roelyn. “Er is goed contact met de
basisscholen. De Mienskip en De
Lichtbron komen hier eens in de
zes weken met groepen. Op ochtenden dat we dicht zijn, komen
ze klassikaal boeken lenen om

op school te lezen. Zo stimuleren
wij ook dat kinderen gaan lezen.
Maar niet iedereen is gecharmeerd van lezen. Ook al is het
vroeg gestimuleerd, het hoeft
niet te beklijven.”

De bibliotheek is afhankelijk van
de subsidie van de gemeente.
Landelijk werd er bezuinigd op
personeel en huisvesting. “De
laatste jaren heb ik in Surhuisterveen en Buitenpost geen
gedwongen ontslagen meegemaakt”, zegt Roelyn. “Mensen
vertrekken via natuurlijk verloop.
Door bezuinigen moesten er
keuzes worden gemaakt welke
bibliotheken moesten sluiten.
Dan moeten de mensen maar
een eindje reizen.” Geruchten
over sluiting van Buitenpost, wil
Roelyn graag toelichten. “De
meeste provinciale bibliotheken zitten wat de huisvesting
betreft bij een ander gebouw
in. Een school of een multicul-

Roelyn legt boeken klaar, die op afspraak opgehaald kunnen worden.
(foto: Nelleke Kemps)

Suzan Bosch:
Ik heb al mijn hele leven een abonnement op de bieb en sinds
een aantal jaren zelfs een gouden abonnement: ik mag maar liefst
twintig boeken tegelijk in huis hebben. En meestal heb ik die ook.
Niet dat ik alles van A tot Z lees, maar ik neus graag in allerlei boeken tegelijk. Vooral romans, kookboeken en boeken voor mijn werk
(psychologie, kunst & creativiteit) haal ik uit de bibliotheek, en ik reserveer ook vaak uit andere vestigingen. Ik leen in de vakantie ook
graag e-books & luisterboeken en tegenwoordig kan ik zelfs online
tijdschriften lezen via de bibliotheek. De bibliotheek is voor mij een
plek om te sneupen, even met
aandacht te zitten lezen, en vaak
ook even een praatje te maken.
Nu dat tijdelijk niet kan mis ik de
bibliotheek, maar met mijn stapel boeken kan ik voorlopig nog
wel toe. Ik vind het fantastisch
hoe flexibel en klantgericht de
mensen van de bibliotheek omgaan met alle beperkingen. Wat
een service dat je op afspraak
kunt bestellen en halen!

tureel centrum bijvoorbeeld. De
bibliotheek in Buitenpost is nog
de enige die een eigen vestiging
heeft. Dat heeft z’n voor- en nadelen. Het brengt nogal wat kosten en onderhoud met zich mee
en daarom staat het gebouw te
koop. Vorig jaar is sprake geweest van eventuele verkoop,
maar dat is niet doorgegaan.
Mocht het zover komen, dan betekent dat overigens niet dat er
geen bieb meer is. Dan zoeken
we ergens onderdak. Dus: op dit
moment niks aan de hand!”
Boeken in quarantaine
Het uitbreken van de pandemie
verraste ook de bibliotheken.
“Zo’n beetje overal waar mensen bij elkaar komen, ging de
deur dicht. Wij mochten na twee
weken voorzichtig weer open
en werden afhaalbibliotheek.
We merken wel dat er tijdens
lockdowns minder boeken worden gehaald. Het kost ook meer
moeite: je moet achter de computer je boeken uitzoeken uit de
catalogus en een formulier invullen. In het begin gingen de boeken ook nog in quarantaine. Tot
de zomer moesten we de boeken
na inlevering achtereenvolgens
drie en twee dagen apart leggen.”
Op 11 mei mocht de bibliotheken
weer open met de bekende beperkende maatregelen. “Mondjesmaat mocht men naar binnen
om met mandjes boeken te halen en brengen. De verblijfsfunctie ging er ook af, je mocht hier
niet meer je krantje zitten lezen.
Toen de tweede lockdown werd
aangekondigd, werd er vlug nog
even het maximale aantal materiaal (boeken, tijdschriften, dvd’s,
e-books) gehamsterd.” Roelyn
kan niet zeggen dat het leesgedrag door de coronacrisis is veranderd. “De bestsellers De zeven
zussen van Lucinda Riley blijven
populair.” De bibliotheek is niet
weg te denken uit de samenleving, vindt ze. “Het is laagdrempelig en je kunt hier van alles:
computeren, een tijdschrift lezen, een praatje maken, een cursus volgen of een lezing bijwonen. Maar je kunt ook gewoon
– net als de 3788 leden van de
uitleen – een boek open doen en
afreizen naar Duitsland, Schateiland of het Achterhuis van
Anne Frank.

Mare Akke:
Mijn school is De Lichtbron en ik zit in groep 7. Ik werd gevraagd
om wat te schrijven over lezen en de bibliotheek. Dat wilde ik wel
doen.
We gingen voor de lockdown regelmatig met de hele klas naar de
bibliotheek. Dat vond ik erg fijn want dan kan je op school ook
lekker lezen en een beetje tot rust komen na al het werk. Of als je
je werk af had, mocht je vaak je leesboek erbij pakken totdat de tijd
om is en je met iets anders bezig gaat.
We hebben ook een bieb op school voor als je geen boek meer hebt
om te lezen. Maar de boeken van de echte bieb vind ik toch wel
leuker, want daar is
de keuze wat groter. Gelukkig wordt
er in de leerlingenraad overlegd over
meer boeken voor
in onze schoolbieb.
Onze hele familie is
dol op lezen. Mijn
zusje zit ook op De
Lichtbron en houdt
evenveel van lezen
als ik. Zij ging met
haar groep ook naar de bibliotheek. Dat vond ze ook fijn! Tijdens
de lockdown konden we zelf natuurlijk niet naar de bieb. Gelukkig
kun je bij onze bieb wel boeken bestellen. Dat heb ik ook gedaan
omdat ik nog een werkstuk moet maken. Dat was heel handig!

Griet Risselada:
Mijn man Herre en ik zijn beiden gepensioneerd. Wij zijn erg blij
met de bibliotheek hier in Buitenpost. Vaak gaan we er samen naar
toe om te kijken of we boeken kunnen vinden die ons aanspreken. Allebei lezen we detectives/thrillers en (literaire) romans van
bijvoorbeeld Jane Gardam, Jonathan Coe, Khaled Hosseini. Wat
Herre niet leest, maar
ik wel, zijn romantische
romans en familiekronieken. Zo heb ik erg
genoten van de Cazalet
kronieken van Elizabeth
Jane Howard. Met zo’n
kroniek volg je niet alleen
de geschiedenis van een
familie, maar het tijdsbeeld komt daarin ook
heel duidelijk naar voren.
Naast het uitzoeken van
nieuwe titels reserveer
ik ook vaak boeken.
Die kunnen dan uit de
plaatselijke bibliotheek
komen, maar ook uit andere vestigingen in Friesland of uit een
bibliotheek elders in Nederland. Deze boeken reserveer ik op grond
van tips van vrienden, maar ook heel vaak naar aanleiding van recensies van boeken in de krant. Zo heb ik naar aanleiding van een
recensie momenteel een deel in huis van een Duitse familiekroniek
van Carmen Korn.
Reserveren kan via de bibliotheekmedewerkster, maar ook via internet. Dat laatste is belangrijk tijdens de huidige sluiting van de
bibliotheek. Ik krijg bericht wanneer ik de boeken kan afhalen. Wanneer ik een paar dagen niet heb kunnen lezen, word ik chagrijnig.
Lezen is voor mij één van de meest prettige manieren om te ontspannen. De bibliotheek in eigen dorp is voor mij/ons dan ook erg
belangrijk.

Wynand:
Hoi, mijn naam is Wynand en
ik ben 4 jaar. Ik vind het altijd
superleuk om boeken uit te zoeken in de bibliotheek, alleen kan
dat nu niet door corona. Gelukkig
kan ik nu wel samen met mama
boeken uitzoeken op de iPad. En
de mevrouw van de bibliotheek
belt dan wanneer we deze op
kunnen halen. Jammer genoeg
kan ik niet mee om de boeken op
te halen. Dit doet papa en als papa thuiskomt is het feest.
Het liefst wil ik alle boeken meteen achter elkaar lezen. Ik kan nog
niet zelf lezen, dus lezen papa of mama mij voor. Het mooiste vind
ik de boeken over bouwen en over brandweer en politie.
Ik hoop dat corona gauw voorbij is zodat ik weer zelf naar de bieb
kan om boeken uit te zoeken.
Oh ja, toen ik in de kerstvakantie de boeken kreeg zat er een verrassing tussen de boeken! Een mooie kerstkaart en een boekje met
een kleurplaat en puzzel erin, dat vond ik helemaal super! Dank je
wel mevrouw van de bibliotheek.

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

Wil je ons steunen in deze moeilijke periode?
Koop voor 20 euro een kadobon ter waarde van 25 euro!
Bestel telefonisch of via WhatsApp en haal deze op bij de
winkels, of maak het bedrag over op
bankrekeningnr: NL26RABO 0356 4432 56
Vergeet niet je adres er bij te vermelden zodat we de
bon(nen) kunnen opsturen!
De bonnen kunnen worden ingeleverd
zodra we weer open zijn tot en met 31 augustus.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost

Kijk op facebook en instagram voor onze collecties,
of kom langs de etalage shoppen!

Modique:
e-mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
WhatsApp: 06 308 808 85

Wij zijn iedere dag tot 17.00 uur aanwezig voor al
je vragen en bestellingen.
Je kunt je bestelling afhalen bij de deur (klopklop).
Een pas-tas bestellen is nog altijd mogelijk!

Is
uw fietsvoor
er klaar
voor?
Geef
hem nu een
Het
adres
al
uw
reparatie
winterbeurt! Tijdens de winterbeurt wordt uw
fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere winterbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

Rikst:
e-mail:
rikst.fl@gmail.com
tel.:
0511-785951
WhatsApp: 06 440 771 81
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De familie die een boek waard is – de Bakkers

Toni Boumans - Je mag wel
bang zijn, maar niet laf.
De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker.

De familie Bakker heeft haar sporen in ons dorp achtergelaten. Niet
alleen draagt het centrale kruispunt in ons dorp in de volksmond
haar naam, de Bakkershoek, ook in maatschappelijk opzicht waren
ze lange tijd nadrukkelijk aanwezig. Met name de patriarch van de
familietak in Buitenpost, Popke Sjoerds Bakker, bleek een ondernemer en Buitenposter van bijzonder kaliber. Maar ook de familie
in haar grotere geheel droeg bijzondere eigenschappen. De journaliste Toni Boumans besloot een boek over de Bakkers te schrijven
dat nu verschenen is onder de titel Je mag wel bang zijn, maar niet
laf. Voor ons reden om aan de Bakker-aanwezigheid in ons dorp
opnieuw een artikel te wijden.

Popke Sjoerds had een sterke
wil én koopmansgeest. Hij kocht
in ons dorp een huis aan de
Stationsstraat dat nu nog onder
de naam ‘Het Oude Kantoor’
bekend staat. Daar werd met
een kruideniers- en manufac-

Hier begon het kleine familie-imperium van P.S. Bakker in Buitenpost : het
Oude Kantoor rond 1918. Bij de ingang
staan de zonen Albert (rechts), Durk
(midden) en Siebren met fiets.

VERKEER(D)?
Wat leuk! Deze column wordt gelezen! En nog leuker: mensen reageren
via bibupost@gmail.com.
Iemand vroeg mij te kijken naar De
Singel; dit is het paadje tussen
Herbranda en de Voorstraat. Aan beide zijden van dit pad staat het blauwe
ronde bord met een voetganger en
kindje erop en is fietsen dus verboden.
Hier wordt echter veel gefietst getuige
de alom aanwezige bandensporen in
de zachte ondergrond. Wat een wegbeheerder zou kunnen doen is bijvoorbeeld hekjes aan beide kanten waar
fietsen niet langs kunnen, of de singel
voorzien van een dikke laag verse
schelpen. Kortom het fietsen ontmoedigen. Het is namelijk erg verleidelijk
om deze short-cut te nemen in plaats
van om te fietsen als je een trein moet
halen. Een andere oplossing zou kunnen zijn om er een ‘Onverplicht Fietspad’ van te maken en te accepteren
dat fietsers daar rijden; er gebeuren
daar nooit ongelukken per slot van

turenzaak begonnen. Niet lang
daarna werden filialen geopend
in Kollum en Augustinusga en
adverteerde hij regelmatig in
de lokale kranten met ‘voordelige karpetten, vloerzeil, Chinese
matten, wollen chitsen dekens,
moffen, enzovoorts’. Later kwamen er de bekende P.S. Bakker
kledingzaken in Leeuwarden en
Groningen bij. Zonen en familieleden stonden vaak aan het roer.
Hoe Bakker naast zijn werk en
zijn grote gezin voor heel veel
andere zaken nog tijd had, is
moeilijk voor te stellen. Zo vervulde hij een groot aantal bestuursfuncties, onder andere
diaken bij de gereformeerde kerk
in Buitenpost, voorzitter van het
christelijk schoolbestuur, medeoprichter van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen, bestuurslid van de begrafenisvereniging, gemeenteraadslid, later
ook wethouder en ambtenaar
van de burgerlijke stand. In het
familieboek van het geslacht
Bakker worden verschillende
sterke staaltjes verteld over de
lichaamskracht van Popke: “Hij
was een sterke man en kon onder andere een baal suiker van
100 kilogram naar de zolder sjouwen. Ook is het gebeurd dat een
paard met één been door een
ijzeren putdeksel trapte en niet
meer terug kon, dus moest het
ter plaatse worden afgemaakt.
Popke of schipper Bakker (zo
werd hij ook wel genoemd) even
waarschuwen. Popke trok met
zijn blote handen de ijzeren staven opzij en het paard was verlost en bleef in leven”.
Als zakenman had hij lef en visie.
Popke kocht in 1912 op afbraak

Popke Sjoerds Bakker en zijn vrouw Dieuwke Althuisius.
de laatste echte state in ons dorp,
de Haersmastate in het West.
Na de sloop werden onderdelen hergebruikt in andere panden in het dorp. In 1914 wist hij
het renteniershuis Jeltingastate
te bemachtigen. Hoewel ook
hier sprake was een clausule tot
afbraak hoefde hij dit in samenspraak met de familie niet na te
komen en werd het zijn woning.
Op de zijkant werd in grote letters een reclametekst voor zijn
winkels geschilderd, duidelijk
zichtbaar voor de passagiers van
de passerende treinen. Hij heeft
niet lang op zijn Jeltingahuis
kunnen wonen. Op 25 november
1918 overleed hij aan kanker op
de leeftijd van 65 jaar. Moeder
Dieuwke Bakker-Althuisius overleed in 1935.
De kinderen van Popke Sjoerds
en Dieuwke waaierden uit over
het hele land. Het familieboek
Bakker-Althuisius getuigt ervan
dat veel van hen goed terecht
kwamen. Succesvolle zakenlieden, burgemeesters, directeuren
en bekende kunstenaars figureren er talrijk in. Toen zoon
Miente Bakker in 1925 in Leeuwarden weduwnaar was geworden, bleef hij achter met negen
kinderen. Het moederloze gezin
kwam naar Buitenpost en werd
liefderijk opgenomen in het Jeltingahuis te Buitenpost waar
grootmoeder Bakker de moederrol overnam. In 1937 hertrouwde
Miente, en vertrok weer uit ons
dorp. Alleen Albert bleef in Bui-

tenpost en nam de winkel aan
de Stationsstraat over. Twee van
zijn kinderen werden ook middenstanders in ons dorp. Popke Sjoerd nam na de oorlog de
winkel op de hoek Voorstraat/
Stationsstraat over, Jan werd
drogist in het Oude Kantoor ernaast. Maar ondanks het maatschappelijk familiesucces ontbrak het drama niet.
Een aspect dat in het boek van
Boumans veel nadruk krijgt is
het grote belang van het geloof
van de familie Bakker. Plichts- en
verantwoordelijkheidsbesef waren belangrijk in de opvoeding.
Die eigenschappen kwamen nadrukkelijk tevoorschijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Popke
Sjoerds zoon Paul werd drukker
van het illegale blad Trouw en
Mientes zonen Sjoerd en Popke
waren actief in het verzet. Alle
drie overleefden de oorlog niet.
Ook Alberts zoon Popke Sjoerd
was in het Buitenposter verzet
betrokken.
Met de tijd is de naam Bakker
uit het straatbeeld verdwenen,
enkele nazaten leven nog in ons
dorp.
Wie meer wil weten over deze
boeiende familie met een sterke
Buitenposter ondertoon wordt
aangeraden het boek van Boumans te lezen. Naast dit artikel
is meer informatie daarover te
vinden.
Johan Kootstra
(foto’s: archief Binnenste Buiten)

Reacties

rekening.
Over mijn column over het onverplichte fietspad in december kwam een
reactie van de heer Frits Bouwens via
een ingezonden brief.

De ruimte in mijn column ontbrak in
het decembernummer om er toen verder op in te gaan, maar bij deze: alle
voertuigen met verbrandingsmotor en
alle voertuigen met een toegestane
maximum snelheid van meer dan 25
km/u zijn verboden op een onverplicht
fietspad. De elektrische snorfiets is
dus wel toegestaan. Frits heeft dus
helemaal gelijk!
De heer Zandbergen vroeg mij, naar
aanleiding van de column van januari,
hoe breed de groenstrook mag zijn,
wil de stoep (het voetpad) of een

Uitgeverij
Balans,
€23,99.

Wij mogen drie exemplaren van dit net verschenen
boek weggeven. Wilt u kans
maken op een boek laat dan
een kaartje achter in de kopijbus bij The Read Shop met
uw naam en adres erop.

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

fietspad nog tot dezelfde weg gerekend worden. Meestal wordt hiervoor
10 meter als basisregel aangenomen.
Nu zijn voetgangers wettelijk extra beschermd en zijn bestuurders (vrijwel)
altijd aansprakelijk als ze een voetganger aanrijden. Te zien aan de rijstijl
van veel automobilisten is dit laatste
weetje behoorlijk weggezakt. Bij vrijliggende fietspaden willen de haaientanden op dat pad wel eens voor
verwarring zorgen. Die haaientanden
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1
groenstrook
voetpad

De aanwezigheid van de familie
Bakker begint in 1888 als Popke
Sjoerds Bakker verhuist van
Langweer naar Buitenpost. Hij
werd in 1853 geboren als zoon
van een winkelier en koopman en trouwde in 1875 met
Dieuwke Althuisius. Samen kregen ze vijftien kinderen waarvan
zes in Buitenpost geboren werden. In 1893 overleed een zuster
van Dieuwke en haar drie kinderen kwamen ook onder hun hoede. Na de dood van een zuster
van Popke kwamen er nog eens
twee er bij, zodat het gezin groeide tot 22 personen.

Eind 19e eeuw besluit Popke
Bakker, zoon van de kastelein van herberg De Drie
Zwaantjes in Langweer, met
zijn vrouw Dieuwke en hun
negen kinderen – het zouden
er uiteindelijk vijftien worden
– een garen-en-bandwinkel
te beginnen in Buitenpost.
De zaak wordt al gauw een
begrip. In de jaren die volgen
groeit P.S. Bakker uit tot een
bekend modehuis in het noorden, met filialen in Leeuwarden en Groningen. De streng
gereformeerde Bakkers zijn
ook bestuurlijk en politiek
actief. Van de kleinkinderen
van Popke en Dieuwke zijn er
enkelen homoseksueel, een
geaardheid die ze vanuit hun
gereformeerde achtergrond
proberen niet te tonen. Couturier Sjoerd, zijn broers Albert,
Popke en Dirk, en hun neef,
uitgever Bert Bakker, spelen
een prominente rol in het
artistieke milieu van de late
jaren dertig in Amsterdam.
Na de inval van de Duitsers
komen zij in verzet. Uiteindelijk zal Sjoerd, die de politie-uniformen maakte voor de
aanslag op het Amsterdamse
bevolkingsregister in 1943,
met zijn verzetskameraden
worden geëxecuteerd. Ook
andere Bakkers wacht een
dramatisch lot.

betekenen dat fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de
kruisende weg, zeg maar: de andere
weg. Bestuurders die af willen slaan
en op dezelfde weg rijden moeten
deze fietsers nog steeds voor laten
gaan.
Verder kreeg ik nog een interessante
reactie van mevrouw Zandbergen. Er
werd gevraagd aandacht te besteden aan de uitgang van De Zeilen op
De Kranswier en het parkeerterrein
tegenover het KEI-huis (voormalige
Rabobank).
De eerste lijkt mij vrij duidelijk. De
hoofdregel van voorrang luidt nog
immer: bestuurder van rechts heeft
voorrang. Helaas denken bestuurders
die op De Kranswier, vaak met hoge
snelheid, richting de rondweg aan komen rijden ten onrechte dat zij eerst
mogen, want ze rijden op asfalt en De
Zeilen is bestraat met klinkers. Uitsluitend bij een kruisende verharde weg

met een zandweg is er onderscheid en
zou de bestuurder op de verharde weg
voorgelaten moeten worden.
De tweede situatie is iets lastiger. Mijn
vermoeden is dat de wegbeheerder
daar een soort van ‘shared space’
heeft willen maken. Je kunt het ook
zien aan het ontbreken van een verlaagde of doorlopende stoeprand. Dit
houdt feitelijk in dat je het zelf maar
moet uitzoeken met de basisregels
in je achterhoofd. Dus kom je vanaf de Voorstraat en rij je richting het
zuiden, dan hebben bestuurders van
rechts voorrang in de ‘shared space’.
Bestuurders vanaf de parkeerplaats
hebben dus voorrang op de naar het
zuiden rijdende bestuurders. Een ander plekje waar dit theoretisch fout
gedaan wordt, is de uitgang van het
parkeerterrein van Haersmahiem op
de Bernhardlaan. De stoeprand loopt
niet door, dus is het geen uitrit en
is het een gelijkwaardig kruispunt
geworden.
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Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl
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Hetzelfde beroep als hun vader...

Anneke Paauw

Het geeft zo’n voldoening om mensen weer blij te zien vertrekken

Hebt u dat ook? Dat u bij het woord inspiratie in eerste instantie
denkt aan iets creatiefs zoals schilderen, beeldhouwen, tekenen,
enz..? Ik wel in ieder geval totdat… ik een paar maanden geleden
in de tandartsstoel lag. Niet bij mijn ‘vaste’ tandarts Eddy van der
Wal, maar bij zijn dochter Nynke. Ik vond dat wel leuk omdat zij
een oud-leerlinge van mij is. Terwijl zij mijn gebit inspecteerde, bedacht ik hoe bijzonder het is dat zij hetzelfde beroep heeft gekozen
als haar vader. Dat niet alleen, ook haar zuster Dineke is tandarts.
Dat moet toch inspiratie zijn geweest…
Nu moet ik wel bekennen, dat ik
de keuze voor dat beroep altijd
al héél bijzonder, nou ja, eigenlijk bizar heb gevonden. Want
hoe kun je het aantrekkelijk vinden om in de mond van iemand
te willen ‘zitten’, boren, vullen,
trekken, ontstekingen verhelpen,
enzovoort. Ik moet er niet aan
denken!
Maar gelukkig voor mij en velen
met mij zijn er mensen die het
beroep met veel liefde uitoefenen. Een dubbele reden voor
mij om de gezusters van der Wal
eens ‘aan de tand te voelen’ over
hun werk, want:
• Heeft het feit dat je vader tandarts is je keuze beïnvloed?
• Wat maakt dit vak zo boeiend?
De keus
Dineke en Nynke komen als kind
al veel in de praktijk. Hun basisschool, De Mienskip, staat naast
de praktijk, dus als de school tussen de middag uitgaat, moeten
ze naar hun vader lopen, waarna
ze samen naar huis gaan. Maar
vaak is vader nog even bezig,
dus moeten ze wachten, vermaken zich even in de wachtkamer

en zo zijn ze kind aan huis op het
werk van hun vader. Dit speelt
zich niet tegelijk af, want er zit
tien jaar verschil tussen Dineke
en Nynke.
Dineke merkt dat mensen uit
haar omgeving min of meer als
vanzelfsprekend aannemen dat
zij ook wel tandarts zal worden
maar wil van jongs af aan al dierenarts worden. Ze wordt uitgeloot en na een paar tussenjaren
komt toch de studie tandheelkunde in beeld. Inmiddels is ze
alweer meer dan twaalf jaar met
veel plezier tandarts in de praktijk van haar vader.
Nynke groeit voor haar gevoel
op in de praktijk van haar vader,
denkt eigenlijk altijd al dat ze ook
tandarts wil worden en ziet bovendien als tiener dat haar zus
veel plezier aan haar studie en
daarna haar werk beleeft.
Dineke en Nynke spreken vol
bewondering over hun vader,
die altijd op de hoogte is van
de nieuwste ontwikkelingen en
technieken in het vakgebied.
Het lijdt geen twijfel dat zijn bevlogenheid hen inspireerde. Zo

De zusjes Nynke (links) en Dineke (rechts) van der Wal in de praktijk aan de Groenkamp.
kan het dus gebeuren dat er drie
tandartsen Van der Wal zijn.
Het werk
Wat vinden ze zo leuk aan dit
werk? Nou, je werkt met je handen, je bent de hele dag met
mensen bezig en het is heel afwisselend. Geen dag is hetzelfde. De mensen die bij ons in de

stoel liggen zijn niet ziek, maar
wij maken hun gebit wel beter,
verhelpen hun pijn of maken
hun gebit mooier en dus vertrekt
men hier vaak blijer dan men
binnenkwam.
We werken hier in een team
dat al lange tijd bij elkaar is en
leren elke dag weer van elkaar.
Het blijft een uitdagend beroep,

(foto: Anneke Paauw)

waarbij je je in alle richtingen
kan verdiepen zoals wortelkanaalbehandelingen, het behandelen van angstige kinderen en
volwassenen, het plaatsen van
implantaten en beugelbehandelingen.
Nee, ze kunnen zich niet voorstellen dat ze het ooit vervelend
zullen gaan vinden.

Werkplaats en winkel voor zorginstelling Talant
Goed nieuws voor Buitenpost!
Beide leegstaande winkels aan
weerszijden van modewinkel
Rikst aan het Christinaplein krijgen op korte termijn een nieuwe bestemming. Cliënten van
zorginstelling Talant krijgen er
een werkplaats waar creatieve
producten worden gemaakt en
een winkel waar deze worden
verkocht.
Talant was al langer op zoek naar
een nieuw plek omdat haar huidige onderkomen op Nieuw-Herbranda onzeker dreigt te worden.
Op dit moment wordt al gewerkt

aan een herinrichting van beide
panden. Gehoopt wordt dat ze in
maart in gebruik kunnen worden
genomen.

(foto: Johan Kootstra)

Pluim voor de Poiesz
Dat hun naam zo groot zou worden hebben Lodewijk en Wietske
Poiesz nooit kunnen vermoeden toen zij op 19 april 1923
hun groenten handeltje in een
winkeltje van 12 vierkante meter
begonnen aan de Havenstraat
in Sneek. Inmiddels is het concern, dat in dat kleine winkeltje
geboren is, aanwezig in bijna 60
plaatsen vooral in het noorden
van Nederland. Tientallen ruime
en goed geoutilleerde supermarkten zijn honderdduizenden
klanten tot dienst.
Buitenpost is aangesloten bij
de grote Poiesz Familie op 2 oktober 1981 toen de Poi-Mar aan
de Voorstraat haar deuren open-

de. Vanaf die tijd is de familie
zeer welkom in Buitenpost. De
huidige nieuwbouw opende op
12 april 2017. Een winkel met
ruime paden en een groot vers
assortiment. De in onberispelijke
bedrijfskleding gestoken medewerkers kennen hun vak en zijn
in veel gevallen al jaren bij ‘onze
Poi’ betrokken.
Dat veiligheid voor klant en medewerker bovenaan het prioriteitenlijstje van het bedrijf staan
hebben we nu al bijna een jaar
kunnen merken. Als enige supermarkt in ons dorp staat er
consequent iemand klaar bij de
deur om je welkom te heten en
je een schoongemaakt karretje
aan te reiken. Soms zie je bij an-

deren een enkele poging of opleving die weer snel verdwijnt
en als lastig en kostbaar wordt
ervaren terwijl er best veel meer
geld wordt omgezet in elke supermarkt.
Dat Poiesz dat nu al bijna een
jaar volhoudt is een groot compliment waard. Zeker nu! Het
aantal besmettingen in Friesland
hoort al geruime tijd bij de top
van Nederland. En Achtkarspelen bij de top van Friesland. Juist
in die situatie kan nonchalance
gevaarlijk zijn. Dan is een supermarkt die op onze veiligheid let
een waardevolle plek.
Gedurende alle openingsuren. Chapeau!

(foto: Frits Bouwens)

Frits Bouwens

De volgende Binnenste BuitenPost wordt verspreid
in de week van 29 maart
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511 - 540014 of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Einsteinstraat 10 A
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842
in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl

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

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten
Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547
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Tweede Kamerverkiezing in Buitenpost
Heeft u uw keuze al gemaakt? Of doet u dat misschien pas in het
stemhokje? Of wellicht gaat u niet stemmen. Dat laatste zou jammer zijn. Op 15, 16 en 17 maart wordt de verkiezing gehouden voor
de Tweede Kamer. Ook als het kabinet niet was gevallen zou dat
gebeurd zijn. Maar verkiezingen in coronatijd zien er iets anders uit
dan normaal. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de
verkiezingsdag klein te houden. Wieke de Boer-Hamstra, projectleider verkiezingen bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, legt uit hoe het in zijn werk gaat.
Om te beginnen kan er op drie
dagen gestemd worden, waarbij
de maandag en dinsdag vooral bedoeld zijn voor mensen
die zich tot een risicogroep vinden behoren. Die dagen zijn er
daarom minder stemlokalen geopend. Welke dat zijn leest u onder het kopje Stembureaus.
Voor 70-plussers is er de mogelijkheid om per brief te stemmen.
Die brief kan verstuurd worden
per post of worden afgegeven
bij het gemeentehuis.
Iedereen die niet zelf wil of kan
stemmen kan een machtiging
aan een ander geven. Iemand
kan nu maximaal drie machtigingen aannemen (normaal twee).
Voorbereiding
Op 12 maart worden het vervroegd stembureau in de Raadzaal coronaproof ingericht en op
16 maart alle overige bureaus.
Koppels van de gemeente zullen
vervolgens alle stembureaus bezoeken, een coronapakket brengen, looproutes aanleggen en de
laatste check doen, zodat alles
in het werk gesteld wordt om
in deze gemeente de verkiezing
veilig te laten lopen, zowel voor
kiezers als voor de stembureauleden.

woners van Buitenpost (ambtenaren niet meegerekend). Sommige stembureauleden draaien
meer dan één dienst. “Het is wel
een enorme klus, maar met wat
hulp van landelijke aandacht en
een gemeentelijke facebookoproep is het gelukt om de bezetting rond te krijgen met vijftig
bereidwillige inwoners op de reservelijst”, aldus Wieke.
Alle stembureauleden volgen
een online training. Afhankelijk
van hun dienst is dat een training voor de rol van voorzitter,
stembureaulid of teller. Alle
voorzitters worden in online-sessies ook nog persoonlijk geïnformeerd door Team Verkiezingen,
zodat ze zo goed mogelijk voorbereid worden op hun taak.
Veilig stemmen
Om zo veilig mogelijk te kunnen
stemmen gelden de algemene regels van afstand houden,
mondkapje dragen en handen
desinfecteren. In de stemlokalen wordt alles met regelmaat
schoongemaakt. Ook het rode
potlood wordt schoongemaakt
voordat de volgende kiezer het
mag gebruiken. Verder zijn ‘kuchschermen’ tussen kiezers en

Bemensing
In de gemeente Achtkarspelen
zijn 207 stembureaudiensten ingepland, die worden uitgevoerd
door 96 mannen, 100 vrouwen,
waarvan 63 ambtenaren en 42 in-

stembureauleden geplaatst. Tussen de stemhokjes zitten schotten. Het hokje met het verlaagde
blad voor invaliden wordt nu in
het midden geplaatst, zodat in
de meeste gevallen de buitenste
twee hokjes gebruikt zullen worden. Kiezers houden afstand in
het stembureau, maar eenmaal
in het stemhokje, staat men tussen schotten.
Stembureaus
In Buitenpost zijn drie stembureaus geopend, maar het zijn
andere dan u gewend bent.
Op 15 en 16 maart kunt u alleen
terecht in de Raadzaal van het
gemeentehuis van 7.30-21.00
uur. Op 17 maart komen daar
het Lauwers College en de Fonteinkerk bij, ook van 7.30-21.00
uur. Er komt geen mobiel stembureau bij Haersmahiem. Bewoners kunnen stemmen per brief,
een volmacht afgeven of naar
een stemlokaal gaan.
Op elk stembureau zijn van
07.30-14.00 uur vier stembureauleden aanwezig. Van 14.00-21.00
uur zijn er vier andere stembureauleden.
Stemmen tellen
De stemmen van 15 en 16 maart
worden op 17 maart vanaf 7.30
uur in It Koartling geteld. Op
17 maart komt om 21.00 uur op
alle reguliere stembureaus een
extra teller (vaak een jongere) en
de stembureauleden van overdag zijn er dan ook allemaal. Onder leiding van de voorzitter zal
het telteam, dat dan uit acht personen bestaat, volgens een strak
en coronaproof telproces aan de
enorme klus beginnen om de
stemmen op een vlotte en efficiente manier te tellen. De voorzitter legt de uitkomst hiervan vast
in een proces-verbaal, waarna
alle stembescheiden worden

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal
17/3

Woensdag
17 maart van
07.30-21.00 uur.

15/3
16/3

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
.

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.
• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.
• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

overgebracht naar het gemeentehuis, zodat het uitslagenteam
de uitslagen in kunnen voeren in
Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).
Na het tellen
Op de avond van de verkiezingsuitslag (17 maart) is er op het
gemeentehuis een ambtenarenteam van zo’n 25 personen
actief. Dit zijn de medewerkers
van Team Verkiezingen, medewerkers van Team Informatiebeheer (ICT), Team Communicatie,
het Webteam, Team Facilitair en
andere ambtenaren die zich hier
voor aangemeld hebben. Deze
mensen houden zich onder andere bezig met het controleren
van de binnengekomen processen-verbaal en het (dubbel en

met twee personen) invoeren
van de op de kandidaten uitgebrachte stemmen in OSV. Alle
briefstemmen worden ook op
17 maart geteld, door ambtenaren vanaf 07.30 uur in het gemeentehuis. Na 21.00 uur worden de briefstemmen die nog
op tijd binnenkwamen ook in die
telling meegenomen.
Wieke laat weten: “Het organiseren en aansturen van deze
Tweede Kamerverkiezing is een
complexe aangelegenheid, maar
ontzettend veel ambtenaren en
inwoners zetten de schouders
eronder. Als de verkiezing plaatsvindt in maart, is Achtkarspelen
er klaar voor!”
Annemieke Altena

ZEG HET MAAR

Zal Fixi het iksen?

Ingezonden brieven

Met de app Fixi kunnen de bewoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
allerlei mankementen melden
bij de gemeente. Niet werkende
verlichting, omgevallen bomen,
losse stoeptegels.

Reactie op Vogels Roukespaadsje
Even een reactie op de foto met
de twee vogels in de vorige Binnenste Buiten.
Jaren terug is de boom achter
ons huis afgezaagd.
Wij vonden dat maar niks, die
kale platte stam. We hebben er
twee ijzeren vogels op vast getimmerd. De ‘skierroeken’ hebben er jaren gestaan.
Op een gegeven moment waren

Reactie op Laagfrequent geluid
ze gevlogen. De boom was helemaal vermolmd van binnen, dus
hadden ze de vrijheid om ervandoor te gaan. In de berm vonden
we er een liggen, de ander is verdronken of weggevlogen?
Nu staat er één ‘skierroek’ in
onze tuin, wachtend tot zijn
maatje weer boven water komt.
Jelle en Aukje van der Meulen

Graag reageer ik op de ingezonden brief in de Binnenste Buiten
van januari.
Ook ik hoor een laagfrequent
geluid. Wij wonen naast Enitor
(Molenerf). En zelf denk ik dat het
geluid daar vandaan komt.
N. Veenstra
De brom die door F. Ralten gehoord wordt hoor ik ook, alleen
al veel langer. Het klinkt of er een
motor staat te draaien die zo nu
en dan sneller gaat draaien, dan
weer langzamer en dan is het
weer weg. Je hoort het niet alle
dagen. Het heeft destijds in de
krant gestaan. Er werd geopperd
dat het zou liggen aan het olieboorstation hier vlakbij. Maar er
is toen onderzoek naar gedaan
en men kwam tot de conclusie
dat het daar niet vandaan kwam.
Daarna nooit meer iets van gehoord.
H. Ettema

Maandag 15 en dinsdag 16
maart van 07.30-21.00 uur,
vooral voor risicogroepen.

Hoe het werkt?
Als je Fixi op je telefoon hebt
maak je er gemakkelijk een melding van. Maak een foto met de
app. Dan wordt er gevraagd of ze
je locatie mogen gebruiken. Je
krijgt een lijstje met soorten meldingen waar je er één van kiest.
En dan kun je nog tekst invullen.
Stuur het op en klaar is Kees. Als
je een ‘misstand’ meldt kan de
gemeente daar wat aan doen. De
gemeente houdt je dan ook op
hoogte over de vordering van je
melding. Dat kan dan weer per
telefoon of per e-mail. Aan jou
de keuze!
Het wordt gemakkelijker om iets
te melden. Dat kan ook op de
website www.fixi.nl. Je melding
komt op een kaart te staan die
je op die website kunt openen.
Jouw melding staat daar. Wel
zonder jouw persoonlijke gegevens. Dus alleen de gemeente
kan zien wie de melding heeft
gedaan en eventueel ook een

bedrijf dat jouw melding komt
oplossen Je kunt ook je melding
op deze website opgeven, maar
ook dan zijn een paar foto’s altijd
handig. Dus de app is niet noodzakelijk maar wel heel handig.
De app is gemaakt door DECOS,
leverancier van slimme beheersoftware. Zij leveren Fixi aan 150
gemeenten in Nederland. Het is
wel een bijzonder bedrijf, niet
alleen omdat het zich ‘het meest
papierloze bedrijf’ noemt en met
een knipoog de mededeling doet
dat dat dus ook voor hun toilet
geldt. Maar ook alle aandelen
van het bedrijf zijn in handen
van de medewerkers, in India en
Nederland. Zo zijn ze niet afhankelijk van externe geldschieters.
Ik heb natuurlijk ook gekeken
wat er allemaal precies met een
melding gebeurt als deze is opgelost en wat er allemaal met de
data, die verzameld wordt, in het
algemeen gebeurt. Net als die
150 gemeenten kreeg ook ik vertrouwen in hoe dat in deze app
geregeld is. Geheel volgens de
wetgeving.
Frits Bouwens
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Een mooie winterse panoramafoto van het dorp Buitenpost, gemaakt vanuit een drone door Binne-Louw Katsma.

Wist u dat...

De Binnenste
Buiten post
De vorm van het nieuwe zwembad wordt al duidelijk zichtbaar. Het dak ligt erop,
en dat moest in de winterweek zelfs sneeuwvrij gemaakt worden. Er wordt nu
op het dak aan de isolatie en de dakbedekking gewerkt. (foto: Hielke Boorsma)

... ook opgehaald kan worden
bij The Read Shop, It Koartling en de bibliotheek? Tijdens de lockdown kan dat
alleen bij The Read Shop en
de Dropshop.
... ook

een

abonnements-

vorm kent? Voor € 30,- per
jaar kunt u zich aanmelden* als abonnee. U krijgt
de krant dan elke maand
thuisgestuurd.
... ook digitaal te lezen is?
In de week van verschijnen verschijnt de krant op
www.binnenbuitenpost.nl/
bibu/archief-bibu.html
* bibupost@gmail.com

Hart onder de riem voor leerlingen en ouders van De Mienskip
Op woensdag 27 januari werd elke leerling van obs de Mienskip thuis verrast
met een vrolijke boodschap vanuit de speakers van een omroepauto en met
een attentie om met het hele gezin even van te genieten. Nu het thuisonderwijs
langer duurt, valt het niet altijd mee om opgewekt mee te doen met het online
leskrijgen. Ook vraagt dit veel van ouders; ze begeleiden en motiveren hun
kinderen om mee te doen en door te zetten, terwijl ze zelf ook vanuit huis
werken. Om de kinderen en ouders een hart onder de riem te steken, voor een
vrolijke noot te zorgen en ze te laten weten dat we aan hen denken, bezorgde
de school 180 pakken pannenkoekmix met stroop aan huis in Buitenpost en
omliggende dorpen.

Links een impressie van het
nieuwe zwembad.
(foto: gemeente Achtkarspelen)

Het is een prachtig gezicht: als de kinderen ‘hun’ omroepauto horen, sprinten ze
naar buiten om de verrassing in ontvangst te nemen, overhandigd door meester
of juf met een schepnet om voldoende afstand te bewaren. Juf Pietsje van
groep 5: “Het digitaal lesgeven is een pittige klus, maar we doen het met liefde.
Op deze manier hebben we contact met de kinderen en houden we zicht op
de ontwikkeling. Ook ouders hebben op deze manier iets meer hun handen vrij
hopen we.”
Op 8 februari zijn de basisscholen weer voorzichtig open gegaan.
(eigen foto)

Ook wordt er gewerkt aan de binnenwanden en het laatste metselwerk binnen.
Over een paar weken kan er met de buitenmuren begonnen worden.
(foto: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buitenpost - februari 2021

FOTO’S

13

BUITENPOST IN BEELD
(foto: Binne-Louw Katsma/binnAir)

Dinsdagmorgen 9 februari was
het dan eindelijk weer zover. Het
ijs was dik genoeg om de ijsbaan
te openen. Binnen enkele uren
was het overal bekend dat de
eerste ijsbaan van Friesland die
open ging in Buitenpost was.
Omrop Fryslân belde direct of
ze langs konden komen om een
rechtstreekse uitzending te maken.
De dagen daarna was het gezellig druk en kwamen ze van verre
naar Buitenpost om te schaatsen.
Een echtpaar uit Haarlem en een
uit Steenwijk spanden de kroon.
De Lichtbron en De Mienskip
kwamen op donderdagmorgen
langs om de kinderen ook te laten genieten van het ijs. Hoeveel
bezoekers we hebben gehad is
ons niet bekend en ook het aantal liters chocomelk en worsten
weet ik niet maar dat het vele zijn
geweest is zeker.
Zondagavond was dan de laatste
avond dat we open waren. Alle
bestuursleden waren toen ook
wel toe aan wat rust.
Het zijn vaak lange intensieve
dagen maar we hebben het er
graag voor over en hebben Buitenpost weer eens goed op de
kaart gezet. Dank aan alle bezoekers voor de fantastische sfeer
en gezelligheid. In deze tijden
van corona was dit een welkome
afwisseling en werden de zorgen
even vergeten.
Jan Visser,
Secretaris IJsclub Buitenpost e.o.

(foto’s: Hielke Boorsma)

LIFT-O-MATIC DROOGMOLEN
50 meter, met grondanker, Ø 45 mm - Metallic Grey

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
Moeiteloos was ophangen – traploos instelbaar op
uw ideale werkhoogte. Buiten je was drogen geeft je
wasgoed die frisse geur, je kleren blijven langer mooi
en het kost niets – de zon is gratis!

Wij helpen u graag met:
• Klantenservice
• Klantenwerving
• Telefoon beantwoorden
• Afspraken maken
• Oﬀertes nabellen
• Secretariële ondersteuning

van € 99,- voor

€ 79,-

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

www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Een vertrouwd gevoel

APK, reparatie en
onderhoud voor alle
merken
Onze missie is u een
vertrouwd gevoel geven. Dat
doen wij voor alle merken
personenauto's,
bedrijfswagens en campers.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.00 - 17.30 uur
9.00 - 15.30 uur
Gesloten

Contact
APK-keuringen
Grote en kleine reparaties
Airco-service
Storingsdiagnose
Schadereparaties
Ster- en glasschade
Revisie motoren en
versnellingsbakken
Verkoop en onderhoud van
nieuwe en gebruikte auto's
Mobiliteitsgarantie
E-onderhoud

Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2
9285 XX Buitenpost
0511 - 233 033
06 - 423 487 58
info@thieswiersma.nl
www.thieswiersma.nl

Volg ons nu ook op Facebook!

NIEUW
!
24/7
pechhu
lp
Vanaf november 2020 geven wij u een
extra vertrouwd gevoel met 24/7
pechhulp voor slechts €49,95 per jaar
inclusief BTW. U ontvangt hiervoor
een klantenpas en profiteert naast de
pechhulp van meer extra's zoals een
gratis winter- en zomercheck.
Wel zo vertrouwd.
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Vondst middeleeuws terpje op Van den Brug-locatie
Bijna twee meter onder het
maaiveld op de Van den Brug-locatie aan de Voorstraat speuren
de medewerkers van Bureau
Raap in de drassige modder naar
sporen van bewoning. Tot nu toe
zijn er geen opzienbarende ontdekkingen. Wat wel de verbeelding prikkelt zijn de duidelijke
resten van een klein, mogelijk
bewoond, terpje met daarin stenen gebruiksvoorwerpen. Terpen
zijn in het kustgebied door de
mens opgeworpen woonheuvels. Waarschijnlijk zijn de gevonden resten een zo’n duizend
jaar oude erfenis van de eerste
bewoners op dit stuk grond.
Rond het jaar 1000 was dit nog
kweldergebied waar het zeewater door eb en vloed tweemaal
daags onverbiddelijk heerste.
Bij de voet van de meest rechtse
onderzoeker tekent zich duidelijk
de daardoor afgezette kleilaag af.
Ook voor de pioniers die een bestaan wilden opbouwen in ons
toen nog woeste dorpsgebied
zal het een natte en zware klus
zijn geweest.

COLUMN
Kees Kooman

Een beroemd
treinverhaal

Een van de voor het onderzoek gegraven sleuven. Tijdens het onderzoek worden een vijftiental van deze sleuven
gegraven waarna de inhoud ervan wordt bestudeerd. De werkzaamheden worden verricht als voorbereiding op het
bouwrijp maken van het perceel. (foto: Johan Kootstra)

Samengaan wonen en zorg steeds belangrijker
Wonen en zorg worden vaak in
één adem genoemd. Het lijkt
een handelsmerk te zijn. Wonen
met zorg op afroep, woonzorgappartementen, aan- en inleunwoningen, zorgwoningen en ga
zo maar door. Wonen en zorg
zijn echter niet zomaar te combineren.
De definitie van wonen is: “Wonen of gehuisvest zijn, is de benaming voor permanent op één
vaste plek leven. Dit is meestal
een woning,maar kan in ruimere
zin slaan, op elke plek waar men
langere tijd verblijft”.
De definitie van zorg is: “Zorg,
liefderijke bezorgdheid; bewaking,
verzorging/bemoeienis:
de zorg voor de gezondheid;
gezondheidszorg, welzijnszorg,
zwakzinnigenzorg”.

ning wordt intensief; de fysieke,
geestelijke en sociale ondersteuning is permanent nodig. Onze
gemeente kent verzorgingsen verpleeghuiszorg, eenheden
voor begeleid wonen en wooneenheden voor mensen met een
verstandelijke beperking. Na een
periode van forse reductie van
verzorgingshuisplaatsen,
zijn
nieuwe vormen van wonen en
zorg bedacht. In Buitenpost zijn
specifieke
ouderenwoningen
en een drietal wooncomplexen
voor senioren. Ontmoeting en
veiligheid speelt een belangrijke
rol. De capaciteit ervan is echter
beperkt. In Buitenpost is bijna
30% van de inwoners 60+ en is
20% van de inwoners tussen 45
en 59 jaar. Ruim 4% is woonachtig in een appartement.

Wonen en zorg richten zich in
toenemende mate op het huisvestingsbeleid van de (gemeentelijke) overheid, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties.
Nederland vergrijst. In 2040, zijn
er twee keer zoveel 75-plussers
als nu. Die ook nog eens langer
zelfstandig wensen te wonen.
Het vraagt een heldere visie.
De Taskforce wonen en zorg
probeert verbinding te leggen
tussen wonen en zorg en biedt
ondersteuning aan overheden,
woningbouw en zorgverleningsorganisaties.
Tot nu toe ontbreekt in onze gemeente een breed ontwikkelde
woonzorgvisie als basis voor de
woonvisie. De zorgcomponent
krijgt te weinig aandacht. Gerichte huisvestingsplannen worden
hierdoor niet gemaakt en kunnen leiden tot ongefundeerde
initiatieven.
Ouderen en anderen die zorg en
verpleging nodig hebben, willen
een gelukkig leven leiden, eigen
keuzes kunnen maken en blijven
wonen in hun dorp/streek waar
ze geworteld zijn.
Wonen, daar waar je graag
woont, moet voor iedereen mogelijk zijn. Soms is bijzondere
huisvesting noodzakelijk. Thuis
lukt niet meer. De zorgverle-

In Achtkarspelen-Noord is de
bevolking de afgelopen 7 jaar
met 3% gedaald (390 inwoners).
In Buitenpost is het aantal in-

aangevraagd en sociaalmaatschappelijke ondersteuning ingezet (huiskamers, koffie-uurtje,
opvang met indicatie en andere
ontmoetingsmogelijkheden).
De gemeente speelt hier een
belangrijke rol in. Levensloopbestendige woningbouw vindt al
plaats. Woningen, waar men zo
lang mogelijk kan blijven wonen.
In feite behoort iedere woning
levensloopbestendig te zijn.
Een goed doordacht woningbouwprogramma is nodig. Over
twintig jaar zal blijken dat er een
sterfte- in plaats van een geboorteoverschot is. De leefbaarheid
van de samenleving komt dan
onder druk te staan. Dit vraagt
diversiteit in woningen. Woningen moet je op een eenvoudige
wijze kunnen transformeren,
of kunnen inruilen voor andere
(semipermanent). Het is duidelijk dat de vraag naar woningen
groot is. Prioriteit is nodig, om
ouderen te huisvesten en jon-

woners fors gedaald, van 5.842
in 2013 tot 5.707 in 2020. In de
periode 2000 tot 2010 werden
er 200 woningen gebouwd, in
de periode 2010 tot 2015 werden er 100 woningen gebouwd
en vanaf 2015 tot heden zijn er
evenveel woningen afgebroken
als er bijgebouwd zijn. De bouw
van seniorenwoningen is in de
laatste periode praktisch nihil.
De periode voor 2000 laat een
veel grotere bouwactiviteit zien.
Vertrek van inwoners uit Buitenpost, terwijl de behoefte groot is,
is hiermee gemotiveerd.
Het aandeel van 60-plussers zal
de komende jaren groeien. In de
gemeente Achtkarspelen daalt
het geboortecijfer. Geboorte- en
sterftecijfer houden elkaar nu
nog in evenwicht. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in de
samenleving. De vraag om ondersteuning zal toenemen. Hulpmiddelen kunnen worden ingezet, aanpassing van de woning

geren aan te trekken. Appartementenbouw is een belangrijke
optie. Semipermanente bouw
in hofjesvorm en kleinschalige
woonvoorzieningen voor speciale groepen. Steeds zal in deze
vormen ruimte voor ontmoeting
nodig zijn en zorgverlening op
afroep.
De samenleving in Buitenpost
functioneert pas goed, als het
dorp voldoende voorzieningen
heeft en de bevolkingssamenstelling divers is. De Initiatiefgroep
Wonen Buitenpost (IWB) streeft
naar diversiteit van bouw. Een
eenzijdige
bevolkingsopbouw
leidt tot ‘gettovorming’. Woningbouw waarin aandacht is voor
zorg, vereist van de gemeentelijke overheid een duidelijke woonzorgvisie. Ongebreidelde initiatieven lijken sympathiek, maar
hebben een einddatum. De IWB
neemt initiatieven om voor alle
bevolkingsgroepen het beleid te
beïnvloeden.

Een aantal kernwaarden samengevat:
• Eigen regie hebben en behouden.
• Meedoen, van betekenis zijn.
• Sociale netwerken in stand
houden. Mensen die naar je
omkijken, contact en leefplezier.
• Oud worden in eigen dorp.
• Veiligheid, geborgenheid.
• Mobiliteit, blijven wonen met
een beperking.
• Voldoende voorzieningen om
zelfstandig in je dorp te kunnen wonen (winkels, gezondheidscentrum, openbaar vervoer). Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
De uitdaging is om te komen tot
ontwikkeling van diverse bouwprojecten. Een aantal op een rijtje:
• Kleinschalige woonvorm voor
dementerenden. Een marktanalyse is nodig.
• Woningen, in hofjesverband,
met mogelijkheid tot ontmoeting en (zorg)ondersteuning.
• Appartementenbouw in huuren koopsector.
• Mogelijkheid
onderzoeken
voor semipermanente/circulaire bouw van woningen.
• Projecten ontwikkelen op aantrekkelijke locaties (Boelensplein, Lutkepost bij rotonde,
Freulepad, Herbrandaterrein
en andere locaties die nog niet
in beeld zijn).
Er zal de komende jaren een
forse sprint nodig zijn om de
behoeften en kernwaarden van
oudere inwoners te realiseren.
Aan de inwoners van Buitenpost
wordt gevraagd werkgroepen
op te zetten om projecten waar
te maken. Dit past binnen de uitgangspunten van de Participatiewet. De gemeentelijke overheid
moet aan de bak. Wij inwoners
zijn de klanten, de gemeente de
aanbieder. Dit vraagt een bijzondere inzet. Soms moet de knop
om en zijn regels even minder
belangrijk.
Foppe Gerlsma,
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost

Door een kleine (ongerichte) handeling in het programma ‘instellingen’
begint mijn mobiele telefoonapparaat bij berichten te krijsen als een
zieke baby. Door de sterke trilfunctie zet het toestel zich tegelijkertijd
in beweging. Het kan niet anders:
er staat iets vreselijks te gebeuren.
En jawel, NS meldt de val van een
sneeuwvlok in Margraten. Heel Nederland moet zich aanpassen, vijf of
zes keer overstappen in treinen die
sprinters heten, maar ‘stoppertjes’
zijn. De reis Buitenpost-Maastricht
neemt zeven uur in beslag.
Automatisch dwalen onderweg
de gedachten af naar een beroemd treinverhaal van Konstantin
Paustovski, een Russische schrijver uit de vorige eeuw. Probeert u
zich daarbij voor te stellen dat een
vrouw een 250 kilo zware commode
laat vervoeren op de voorzijde van
de locomotief. Het is de bruidsschat
voor haar dochter die gaat trouwen,
ergens op het traject Kiev-Odessa.
In tegenstelling tot de andere kleurrijke reizigers beschikt ze over veel
voedsel. Dat nuttigt zij met veel
aplomb op gezette tijden, meestal bij
noodzakelijke tussenstops. Medereizigers, gewapend met bijlen en
hamers, moesten dan met snelle
bewegingen houten gebouwtjes
en hekwerken aan gruzelementen
slaan. Brandstof voor de ketels van
de gulzige locomotief.
De gehate passagiere eet meer dan
ze op kan, laat inmiddels luide boeren en deinst er ook niet voor terug
op een paar meter afstand van haar
bruidsschat een sanitaire stop in
te lassen. Ze toont op alle mogelijke manieren schijt te hebben aan
de andere reizigers. De reis neemt
dagen in beslag, de haat jegens
het misbaksel groeit met het uur.
Paustovski verwijst hier naar een
vaststelling van zijn moeder die er
heilig in gelooft dat slechtheid ooit
met gelijke munt betaald zal worden.
De dag der wrake komt bij aankomst van de trein in de plaats,
waar de bruiloft zal plaatsvinden.
Met veel gekrijs laat zij de commode onttakelen. De machinist die
voor zijn inspanningen beloond
zou worden met vier pond spek en
twee broden, krijgt slecht een pond
spek en een brood. De bruidsschat
laat hij staan op de rails, waarna hij
ervoor zorgt dat de prachtige witte
kleuren met een stoomwolk in een
moment veranderen in ontoonbaar
bruin. De eigenares begint nog harder te schreeuwen, als hij de trein
in beweging zet. Eerst rijdt hij over
de commode heen, waarvan de
inhoud alle kanten uitvliegt. Vervolgens stuurt hij de locomotief nog
eens de andere kant uit.
Op dat moment arriveert de
schoonzoon die zijn nieuwe familielid al aardig schijnt te kennen. Hij
verklaart droog teleurgesteld te zijn
door de kwaliteit van het cadeau en
vraagt zijn schoonmoeder, of het de
moeite waard is geweest van de
lange reis. De vrouw spuugt hem
daarop in het gezicht. De andere
reizigers schateren en schreeuwen afwisselend, terwijl zij zich op
de knieën slaan van de pret. De
vrouw zal geen frequente treinreiziger zijn geworden, blijkbaar het
streven van onze eigen NS.
www.keeskooman.nl

Looptijd: januari/februari 2021

Smakelijk voordeel
Uw Slager Jan & Geertje van der Bijl
staat voor traditie in smaak, ambachtelijk
vakmanschap en passie voor kwaliteit.

Koopje van jan

Vleeswarenvoordeel

Mealdeal

Weekvoordeel

Malse Riblappen

Boerenmetworst +
Gebraden Gehakt

Boerenkool
Stamppot

Echte slagers
Wienerschnitzels

met echte Slagers Rookworst

Bak de schnitzels 4-5 minuten.

Heerlijk om te stoven!

2 x 100 gram
500 gram

€7.50

€3.50

500 gram
per portie

€5.50

Elke 4e GRATIS
100 gram

€1.70

Geldig van 22 t/m 27 Februari 2021

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl
Kerkstraat 74, Buitenpost, 0511544566, info@vanderbijl.uw-slager.nl, www.slagerijvanderbijl.nl
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Vingerhoedskruid Buitenposter hartversterker?
In de 18e eeuw kregen mensen met oedeem aan de benen
in een deel van Engeland een
kruidenmengsel, dat in veel gevallen uitermate effectief bleek
te werken. De patiënten plasten
het vocht uit en gingen zich beter voelen. Botanicus en geneesheer William Withering vroeg
zich af wat de reden kon zijn
van de genezende werking van
dit kruidenmengsel. Al snel ontdekte hij, dat er maar één kruid
in kon zitten, dat het beoogde
resultaat kon hebben: vingerhoedskruid. Vervolgens ging hij
zelf aan het experimenteren met
deze plant. Dit heeft aanvankelijk
mensenlevens gekost. De juiste dosering was onbekend en
Withering wist ook niet, dat het
medicijn zich kan ophopen in het
lichaam, waardoor op een gegeven moment een kritieke grens
wordt overschreden. Withering
ontdekte, dat Digitalis alleen
werkt bij oedeem als gevolg van
hartzwakte en niet bij oedeem
dat veroorzaakt wordt door zieke
nieren. In 1785 publiceerde hij
zijn bevindingen en sindsdien is
het vingerhoedskruid algemeen
erkend als geneeskrachtige plant
bij verschillende hartkwalen.
Na Withering is er volop onderzoek verricht naar de stoffen die
verantwoordelijk zijn voor de
geneeskrachtige werking van
het vingerhoedskruid. In 1883
ontdekte de Duitse onderzoeker
Schmiedeberg uiteindelijk de
verschillende glycosiden, die nu
met een verzamelnaam worden
aangeduid als hartglycosiden.
Het bleek onmogelijk om deze
stoffen in de chemische fabriek
na te maken. Daarom bleven
apothekers aangewezen op het
oorspronkelijke kruid. Hiervan
werden de bladeren verzameld
en gedroogd, de Folia (bladeren)
Digitalis. Uit het poeder dat zo
ontstond kon een extract worden bereid of werden tabletten
gemaakt. Verder onderzoek wees
uit, dat de werking van het hartmedicijn sterker was wanneer
dit direct in de bloedbaan werd
gebracht via een injectie, dan bij

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN

inname via de mond. De juiste
dosis moest per patiënt ingesteld worden.
Jaren van onderzoek en proefnemingen zijn nodig geweest
om uiteindelijk tot het meest
werkzame en effectieve medicijn te komen. De Kruidentuin in
Buitenpost heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Aanvankelijk stond daarbij de teeltwijze
centraal: moest het gewas 20, 25
of 30 cm uit elkaar staan, moest
het zaad worden voorgekiemd of
behandeld en zo ja hoe, was er
een speciale bemesting nodig?
Ook het beste moment van oogsten werd onderzocht en de beste methode om te drogen. Daarnaast waren er experimenten
met zaden uit allerlei windstreken, van Dublin tot Boedapest
en van Braunschweig tot Rome.
Hiermee werden verschillende
lijnen van planten gekweekt. Al
deze teeltproeven hadden maar
één doel: het kweken en oogsten
van vingerhoedskruid met een zo
hoog mogelijke opbrengst aan
werkzame stoffen. De bedoeling
was om juist die planten dan op
grote schaal te gaan telen als akkerbouwgewas, ten behoeve van
de farmaceutische industrie.
Middenin het proces van onderzoekingen kwam men tot een
belangrijke ontdekking: niet Digitalis purpurea, maar een zusje
uit de Balkan, Digitalis lanata of

Digitalis lanata. (foto: H. Coops)

Jantsje Oost

LJOCHT
It is febrewaris. Wy sjogge mei genoegen hoe’t de dagen
langer wurde. Ljocht jout romte en nije moed.
Op nei de maityd!
Yn de ûndersteande siswizen wurdt ‘ljocht’ brûkt yn
oerdrachtlike betsjutting (figuurlijke betekenis).
Teelt en selectie van Digitalis
lanata in de kas van de proeftuin De Kruidhof in Buitenpost
(Reproductie van foto uit het
Nieuwsblad van Noord-Oost
Friesland, 1944.)

Dy saak kin gjin ljocht ferneare.
Die zaak kan geen licht verdragen.
Dat is een verdachte zaak.

wollig vingerhoedskruid, was de
grootste leverancier van de gewenste hartglycosiden: digitoxine, gitoxine en gitaline. Vanaf
dat moment raakte de teelt van
het gewone vingerhoedskruid,
Digitalis purpurea, op de achtergrond.
Tegenwoordig is de teelt van
Digitalis lanata het belangrijkste
voor de farmaceutische industrie. Behalve in Flevoland vindt
deze cultuur vooral plaats op de
Balkan, waar de klimatologische
omstandigheden voor het wollig
vingerhoedskruid beter zijn dan
in Nederland. Het Nederlandse
bedrijf dat zich hiermee bezighoudt is de directe opvolger van
de vroegere kruidencoöperaties,
die in de jaren veertig en vijftig
kruiden teelden en drogerijen
hadden. Het moderne geneesmiddel op basis van Digitalis
lanata wordt onder de merknaam Lanoxin of naamloos als
Digoxine, uitsluitend op recept
en onder dokterscontrole, verstrekt aan patiënten met hartfalen, vooral als er sprake is van
boezem fibrilleren. Digoxine
zorgt dan voor een rustige en
regelmatige hartslag. Vingerhoedskruid, volop onderzocht in
De Kruidhof, een typisch Buitenposter plant dus.

Gjin ljocht sa skel of der is in skaad by.
Elke goede zaak heeft zijn schaduwkant.

Jan Willem Zwart

Dy jonge is ien mei twa ljochten.
Die jongen is dubbelhartig, een huichelaar.

Wat bistó in ljocht!
Wat ben jij een sukkel!
Hy fertsjinnet deis frij ljocht en nachts frij klompedragen.
Hij verdient overdag gratis licht en ‘s nachts gratis klompen
dragen.
Hij verdient helemaal niets.

ReumaNederland Thuiscollecte
ReumaNederland kiest dit jaar door corona voor een Thuiscollecte
waarbij iedereen gewoon kan collecteren vanaf de bank. Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van reuma op de levens
van meer dan twee miljoen Nederlanders. Aanmelden kan via
www.thuiscollecte.nl
Ook zullen er, onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen,
bussen komen te staan bij de volgende adressen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Allert Pol Fysiotherapie
Anytime The Point
De Schakel
Dropshop Liquorice
Enorm van der Veen

It Grientewinkeltsje
Groenkamp Tandartspraktijk
Haersmahiem
Snackbar ’t Twaspan
Stationsrestauratie ‘De Orient’

Houd voor eventuele updates ook ‘Dorp Buitenpost’ op Facebook in de gaten:
www.facebook.com/buitenpost. Door de QR-code
te scannen met de camera op uw telefoon of
tablet gaat u rechtstreeks naar reuma-collecte
Buitenpost. Coördinator in Buitenpost is Henny
Meetsma van de Dropshop.

Minder treinen vanaf 22 februari door lockdown
Vanaf 22 februari laat Arriva
vanwege sterk gedaalde reizigersaantallen door corona, minder treinen rijden. Het aantal
sneltreinen tussen Groningen en
Leeuwarden wordt verminderd.
Tijdens de spits blijft de dienst

onveranderd, maar buiten de
spits rijden er alleen stoptreinen.
De spits-sneltreinen vertrekken
om 6.55, 7.55, 16.55 en 17.55 uur
naar Leeuwarden, en om 7.34,
8.34, 16.34 en 17.34 naar Groningen. Op zaterdagen, zon- en

feestdagen rijdt er één sneltrein
per uur per richting die stopt in
Feanwâlden en Buitenpost.
De provincies hebben Arriva toestemming gegeven om tot en
met 2 maart, of zoveel langer als
de lockdown door de overheid

wordt opgelegd, met een aangepaste dienstregeling te rijden.
Zodra de coronamaatregelen
worden versoepeld, zullen de
provincies met Arriva overleggen of en hoe de dienstregeling
weer kan worden uitgebreid.

Even voorstellen
Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost. Daar maak ik,
Gerben Stellingwerf, sinds kort
deel van uit.
Ik woon met mijn vrouw al meer
dan twintig jaar aan de rand van
dit dorp, dat zo mooi centraal in
het Noorden ligt. En dat ook is
ingebed in een prachtige omgeving, waarin we, zeker in deze
bijzondere tijden, veel rondwandelen.
We zijn nu met ons tweeën. Onze
vijf kinderen wonen voor een
deel hier in het dorp, voor een
deel elders in Fryslân en daarbui-

ten. En er zijn tien kleinkinderen.
Ik heb jarenlang bij een naburige
Friese gemeente gewerkt en ben
nu een paar jaar met pensioen.
In mijn werk kreeg ik ook regelmatig te maken met verenigingen van Dorpsbelangen. Ik denk
mee, nu ‘aan de andere kant van
de tafel’, om deze ervaring te
kunnen inzetten voor de belangen van onze woonplaats.
Want het opkomen voor die belangen blijft broodnodig.
Ik hoop daar zo mijn steentje aan
bij te dragen, samen met veel
actieve anderen.

OPROEP
De redactie is op zoek naar
leuke sportverhalen en sportanekdotes
van vroeger en nu.

Stuur uw reactie naar: bibupost@gmail.com

Droom je ook van een nieuwe badkamer?
Wij helpen je graag met het realiseren van deze droom. In onze webwinkel vind je de mooiste badmeubels, baden,
kranen, toiletten. Meer dan 20.000 artikelen. Naast de gunstige prijzen, snelle levering, kun je ons ook bellen voor
advies en een oferte op maat.

Ga naar badkamerxxl.nl

VARIA
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BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Vreemde koe

Schoolfoto klas 5 van de Christelijke school Kuipersweg, schooljaar 1970-1971. De foto is gemaakt door Juul Beerda bij het afscheid van
meester Beerda op 9 oktober 1970. Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Harm Jan Rusticus, Harry Pilat, Sietse Wiersma, Bouke Hoekstra,
Dirk Rusticus, Mark Kommerij, Sip Postma, Jelle Bruining, Sietse Jagersma

Onderste rij: Ria Wijma, Aafke Walda, Anja Kuipers, IJkje van der Meer, Thea
Pilat.

Tweede rij van boven: Gerrit Kraak, Wiebe de Bruin, Minnie Tol, meester
D.J. Beerda, Boukje Hogendorp, Albertine Adema, Jeanette Feenstra, Jikke
Mulder, Elsje Miedema, Annie Kooistra

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.

Tweede rij van onder: Annie Postma, Aletta Wijma, Grietje van Dijk, Agnetta
Hemstra, Fokje van der Wijk, Tineke van der Berg, Aukje Dijkstra

BEDRIJVIGHEID

PRIJSPUZZEL
RAAD DE LOCATIE

Piet Pettinga

Hilleke Scheper
Webwinkel BadkamerXXL.nl
In deze tijd, waarin de wereld op
z’n kop staat, besef je maar al te
goed dat wij enorm kwetsbaar
zijn. Wij zijn meer met het nu bezig, omdat je niet weet wat morgen gaat brengen. Ondanks alle
drukte, menen wij dat je aanpassingen en veranderingen nodig
hebt om te blijven groeien. Met
name op het gebied van service.

Voor de consument ontwikkelen
wij productconfiguraties. Dit betekent dat de bezoeker van onze
website zijn of haar badkamermeubel naar wens kan samenstellen. Het is zeker de moeite
waard om badmeubel ‘Luuk’,
vernoemd naar onze collega
Luuk, op onze webwinkel te bekijken.
De zakelijke klanten komen wij
tegemoet met een eigen login
omgeving. Hierdoor heeft de zakelijke klant direct inzicht in bijvoorbeeld kortingen die wij kunnen bieden.
Naast de technische snufjes op
de webwinkel, zien wij dat onze
voorraad sanitair een steeds
belangrijkere rol krijgt voor de
groei van ons bedrijf. De klant
bestelt namelijk eerder bij jou,
wanneer je sneller kan leveren
dan je concurrent.
In het badkamerassortiment zien

we steeds meer kleur terugkomen. Denk aan mat zwarte toiletten. Koper of goudkleurige
kranen. Mooie kleuraccenten,
die gecombineerd worden met
natuurlijke tinten en houtaccenten. Ben je benieuwd naar ons
badkamer assortiment?
Neem een kijkje op
badkamerxxl.nl
Onze showroom in Groningen
is uiteraard nog gesloten maar
voor vragen of advies, staan we
voor u klaar!
Telefonisch zijn wij van maandag
tot en met vrijdag tussen 9.00 en
17.00 uur bereikbaar.
Ook kunt u uw bestellingen
bij ons kantoor in Buitenpost
afhalen.

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

Teade Steenstra
Oplossen en inleveren
Oplossingen bij voorkeur op een kaartje inleveren in de kopijbus
bij The Read Shop (Nijenstein 7) vóór zaterdag 20 maart 2021.
De prijs van 10 euro snacktegoed wordt ter beschikking gesteld door
’t Twaspan, Kerkstraat 34.

Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het
volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het januarinummer was:
Een gezond nieuwjaar.
Er waren 31 goede inzendingen.
De winnaar is: Dineke van der Bij.
Ietze de Vries.

(eigen foto)

Lytse Sietse woonde omstreeks
1900 met zijn zuster Gryt op een
spultsje in de Buitenposter Mieden.
Ze leefden wat teruggetrokken en
waren, wat je noemt, een beetje
wereldvreemd. Bovendien was
Lytse Sietse hardhorend en had
meestal niet in de gaten wat er om
hem heen gebeurde. Hij liep altijd
enigszins gebogen en keek niet op
of om. Twee buurjongens, Jelle en
Sybe, spookten altijd van alles uit.
Op een onstuimige herfstnacht waren ze op bunzingjacht en zagen ze
Lytse Sietse lopen met een koe achter zich aan. Ze wisten meteen wat
er loos was. Sietse ging eens per
jaar naar de Leeuwarder veemarkt
om zijn beste koe te verkopen. Met
de opbrengst probeerden hij en
zijn zus Gryt zo goed mogelijk de
winter door te komen. Lytse Sietse
liep, met de koe aan het touw, aan
één stuk door. Zijn gewoonte was
vooraan in Leeuwarden in café
‘Het Oude Tolhuis’ een kop koffie te
drinken, zijn brood op te eten en een
borreltje achterover te slaan.

Jelle en Sybe kregen het lumineuze
idee om van die situatie gebruik te
maken. Zij zouden Lytse Sietse en
zijn koe eens te grazen nemen.
Ze kregen een lift van een veewagen en waren eerder bij het
Oude Tolhuis dan Lytse Sietse.
Dit café was op de veemarktgangers ingesteld, want er waren ijzeren ringen aan de muur bevestigd
waaraan een koe kon worden vastgebonden. Lytse Sietse ging naar
binnen om de inwendige mens te
versterken. Jelle maakte de koe los,
deed zijn eigen touw eraan vast en
liep richting veemarkt. Sybe deed
het originele koe-touw om zijn nek
en wachtte af. Het duurde niet zo
lang of Lytse Sietse kwam gevoed
en gelaafd naar buiten. Het daglicht
was aangebroken en hij schrok zich
het lazarus toen hij Sybe zag staan
met het koe-touw om zijn nek. ‘’Wat
is dit, jonge?’’ bracht Lytse Sietse er
met moeite uit. ‘’Nou, dat sil ik jo fortelle’’ zei Sybe. ‘’Vandaag, vier jaar
geleden, heb ik gevloekt en werd
ik voor straf een koe. Die straf is
nu voorbij en ben ik weer gewoon
Sybe’’. Hoewel het Lytse Sietse
duizelde, nam hij het koe-touw bij
Sybe weg en zei toen op zijne wijze:
‘’Gefeliciteerd, ga heen en zondig
niet weer’’.
Lytse Sietse zag het even niet meer
zitten, ging het Oude Tolhuis weer
binnen en nam er nog één met een
kop erop. Hij had een probleem. Hij
zat in een financiële crisis, want hij
kon toch niet weer bij Gryt thuiskomen zonder hun jaarlijkse winterkapitaal. Hij liet de kastelein nog
eens opdraven en die verlichtte
zijn zwaar aangeslagen gemoed.
Lytse Sietse kreeg de geest en liep
met ingedronken moed richting
veemarkt. Hij scharrelde daar wat
rond en bekeek met kennersblik al
dat prachtige vee. Plotseling ging er
een schok door hem heen. Hij zag
daar zijn eigen beste koe staan. Hij
liep er naar toe, boog zich diep naar
het rechteroor en sprak de legendarische woorden: ‘’Hast wer flokt,
Sybe?’’

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

WEES LOYAAL - KOOP LOKAAL

It Grientewinkeltsje
AARDAPPELEN VAN
DE FRYSKE KLEI

Maaltijden
Rauwkosten
Zuivel van Zuco
Fruitmanden
Wijn en borrelhapjes

Borgers
Irene’s
Bildtstar
Rode Star

Kerkstraat Buitenpost

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

IT KOARTLING
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ENQUÊTE
Vul onze enquête in en maak kans op een appeltaart!
Vanwege de stopzetting van gemeentelijke financiering kijken we naar nieuwe
mogelijkheden binnen It Koartling. We zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen en
ideeën! Heb je ooit een activiteit bijgewoond, een ruimte gehuurd of juist nog nooit?
Wij waarderen je input enorm!
Daarom verloten we onder alle inzendingen drie appeltaarten.
Je kunt deze enquête invullen tot en met 21 maart 2021.
De gegevens worden anoniem verwerkt. Door de enquête in te vullen, ga je ermee
akkoord dat we deze gegevens gebruiken voor intern gebruik.
Alvast bedankt voor je medewerking!

Voor welke functie/activiteit heb je belangstelling? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Húskeamer
 Ochtendcafé
 Ouderenwelzijnswerk
 Gezamenlijk koken
 Spreekuur Suska
 Cursussen en workshops
 Kinder- en jeugdactiviteiten
 Repair Café
 Beter Bewegen
 Schaken
 Keunstkrite
 Huren popbunker
 Huren ruimte (vergaderruimte/kantoorruimte/feestelijke activiteiten)
 Anders:
...........................................................................................................................

Groeten,
Bestuur It Koartling

Vrijwilligerswerk
Voor het organiseren van de activiteiten maakt It Koartling gebruik van vrijwilligers.
* Vereist

Hoe ken jij It Koartling?
Ik ben een: *
 Man
 Vrouw
 Zeg ik liever niet
 Anders:
...........................................................................................................................................
Wat is je leeftijd? *
 0 - 12 jaar
 13 - 18 jaar
 19 - 25 jaar
 26 - 40 jaar
 41 - 64 jaar
 65 jaar of ouder
Hoe ken je It Koartling? *
School
Social Media
Binnenste Buitenpost
Website
Vrienden / kennissen
Anders:
...........................................................................................................................................








Hoe vaak neem je deel aan een activiteit in It Koartling? *
Nooit
Maximaal 5 keer per jaar
Iedere maand
Iedere week
Anders:
...........................................................................................................................................







Belangstelling activiteiten
It Koartling kent meerdere functies/activiteiten.
Geef per functie/activiteit aan in hoeverre je deze kent.

Zou je willen helpen bij het organiseren of begeleiden van activiteiten? *
 Ja, overdag
 Ja, ’s avonds
 Ja, in de weekenden
 Nee

Toekomstige activiteiten It Koartling
Door voortdurende bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie is het
voortbestaan van It Koartling onzeker. Het bestuur kijkt naar mogelijke
andere activiteiten of functies.

Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten in It Koartling? Denk aan
bijv. de jeugd, buurtverenigingen, samenwerkingsverbanden,
verhuur werkplek, enz.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

Zou jij eventueel lid of donateur willen worden en jaarlijks contributie willen betalen ten
behoeve van de exploitatie van It Koartling? *
 Ja
 Nee
Indien je de vorige vraag met ‘ja’ hebt beantwoord,
welk jaarlijks bedrag per huishouden?
.............................................................................................

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
Onder de inzenders verloten wij drie appeltaarten.
Vul hier je e-mailadres in om hierop kans te maken.
E-MAILADRES: ........................................................................

Welke functie/activiteit ken je? *
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Húskeamer
 Ochtendcafé
 Ouderenwelzijnswerk
 Gezamenlijk koken
 Spreekuur Suska
 Cursussen en workshops
 Kinder- en jeugdactiviteiten
 Repair Café
 Beter Bewegen
 Schaken
 Keunstkrite
 Huren popbunker
 Huren ruimte (vergaderruimte/kantoorruimte/feestelijke activiteiten)

Indien je nog vragen of opmerkingen hebt,
geef ze hieronder aan.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Invullen is mogelijk tot 21 maart 2021.
De papieren versie mag je inleveren in de brievenbus bij It Koartling, Schoolstraat 31,
maar je kunt ook een foto van je ingevulde enquête sturen naar: info@itkoartling.nl

Liever digitaal invullen?
Scan de QR-code en ga
rechtstreeks naar de enquête.

FOTO
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Iets moois voor aan de wand - Tjaskerhiem van boven gezien
Ook Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) wilde aan de bewoners van Tjaskerhiem laten weten dat
ze na ruim twee jaar afwezigheid van harte welkom terug zijn. Niet alleen kreeg elke Tjaskerhiemer
een bloemetje op de eigen kamer, er moest ook iets voor de gezamenlijke ruimte komen. Deze
fraaie luchtfoto, gemaakt door drone-piloot Binne-Louw Katsma van binnAir, leek een uitstekende
aankleding voor een van de nog lege muren. Het laat niet alleen het wat ontwerp betreft geslaagde
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nieuwe onderkomen zien, het wil ook aangeven dat Tjaskerhiem echt bij het dorp hoort. Op maandag
1 februari boden PBB-bestuursleden Loes van Denderen en André van der Laaken de foto aan. De
reacties waren zonder meer positief. “Heel mooi”, werd geroepen, “die past hier mooi”. Missie
geslaagd dus, met nogmaals onze dank voor het vakwerk van Binne-Louw Katsma.
(foto: Binne-Louw Katsma/binnAir)

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u
de verkoop van uw woning zelf doen,
of helemaal uit handen geven.

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

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

€ 995

0,96%

(inclusief btw)

(inclusief btw)

Gevalideerde taxatie € 385
inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

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

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

NATUUR
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Geel schorpioenmos!

TUINBELEVEN

Gertie Papenburg
Jan Willem Zwart schrijft
iedere maand over de tuin.
De tuin van De Kruidhof is
daarvoor zijn inspiratiebron.

In de Twijzelermieden is afgelopen november geel schorpioenmos
gevonden! Niet een onderwerp voor een dorpskrant, zou je zo denken. Nou, dat valt te bezien...
Om de reikwijdte van deze
vondst te begrijpen, gaan we
een filosofisch uitstapje maken,
ter vergelijking. We kijken naar
de begrippen ‘heden – verleden
– toekomst’.
Je leeft je hele leven in het heden, en toch is dat heden maar
één seconde, of daar nog weer
een fractie van. Straks (‘in de
toekomst’) lees je een vreemde
term. Daar komt-ie: Hamatocaulis vernicosus, wat de wetenschappelijke naam van geel
schorpioenmos is. Zo, dat is
nu ‘verleden tijd’. Je kunt nooit
meer naar waarheid zeggen dat
je deze term nooit gelezen hebt.
Dat is een voldongen feit geworden, binnen één seconde die
op dat moment je ‘heden’ was.
De kans dat je deze gebeurtenis
weer vergeet zoals verreweg de
meeste seconden van je leven,
is heel groot. Maar dat geldt niet
voor alle momenten in je leven.
Even een gedicht van K. Schippers over het destijds populaire
liedje Tea for two:
NO, NO NANETTE
Tea for two heeft voor de oorlog
iets voor mijn vader gedaan.
En ook voor mij.
Hij liep langzaam om
het langer uit een huis
te kunnen horen
en miste zo lijn 2.
In de volgende zat mijn moeder.
Er zijn momenten die bepalend
zijn voor iets veel groters. En dat
we dat beseffen.
Ook de ene soort is de andere niet. Wij worden omringd

door talloze organismen: planten, dieren, beestjes, microben.
We kennen sommige: mussen,
steekmuggen, groene kikkers,
margrieten, kroos. Maar veel
meer ervan kennen we niet, ze
zijn er gewoon – of niet meer... Er
zijn nog grutto’s, maar ze worden
behoorlijk bedreigd in hun voortbestaan. Ze zijn extra beschermingszorg waard. Wereldwijd
denken we dan aan olifanten,
neushoorns, veel soorten haaien. Van het onooglijke weten we
zo goed als niets...
En dán heb je de categorie waar
geel schorpioenmos toe behoort: de absolute signaalsoort.
De soort waarvan je weet: als die
er is, dan is er véél meer, dan zijn
er heel bijzondere omstandigheden. En dat klopt. Waar ons geel
schorpioenmos voorkomt, groeien blonde en ronde en tweehuizige zegge, klein glidkruid,
moeraskartelblad, en er leeft een
hele ‘cast’ van insecten, slakjes
en zo voort. De soort is extreem
zeldzaam: na 1990 zijn er in Nederland 9 groeiplaatsen gemeld.
Daarvan is er één gebied over, bij
Meppel. En nu, met de vondst in
de Twijzelermieden is ons weer
een tweede bekend! Deze klasse van zeldzaamheid geldt voor
heel Europa, voor het hele noordelijke halfrond. Kortom, het is
zo’n ‘bepalende’ soort.
In ons Miedengebied is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in
herstel van het ecosysteem. Het
blijkt nog een robuust ecosysteem te zijn. Dát is de reden dat
de EU soorten als geel schorpioenmos beschermt op Natura
2000-niveau: de zwaarste bescherming die mogelijk is. In
Nederland gaat het qua flora om

Het habitat (leefgebied) van het mos in winteraspect. Mossen hebben in de
winter hun groeioptimum. (foto: Jakob Hanenburg)

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

Aangeklede tuin
En dan opeens hebben we winter. En
wat voor eentje. Sneeuwpret, schaatsen, ouderwets winterweer. En flinke
temperaturen onder nul. Even dachten we dat er geen winters meer in
Nederland bestonden en dachten we
dat planten en bomen steeds eerder
ontsproten. Eind januari leek het alsof
het voorjaar niet te stoppen was. De
eerste sneeuwklokjes bloeiden al. En
zie dan nu deze zelfde sneeuwklokjes
slap hangen. Zou dat weer goed komen of is alles bevroren en gaan de
opgekomen bollen dood?

Geel schorpioenmos is een fors, tot 20 cm lang mos.
twee mossoorten en drie hogere
planten. Je kunt dan toch moeilijk volhouden dat dit ‘doorgeschoten natuurbescherming’ is.
Verschillende bestuurders zullen
om economische redenen nog
wel even tegensputteren, maar
dat het Miedengebied de Natura
2000-status gaat krijgen, lijkt
onvermijdelijk, alle stikstofdiscussie ten spijt. Trouwens, ook
zonder die status valt aan de
soort de hoogste bescherming
toe. De Provincie heeft daarover
met de gestreepte waterroofkever in het Polderhoofdkanaal
haar dure lessen geleerd. Dat
kanaal van de Veenhoop naar
Nij Beets kreeg op het provinciehuis niet voor niets de bijnaam
Polderhoofdpijnkanaal. Volgens
de nieuwe Natuurwet is er door
ons mos met stip een ‘soort van
provinciaal belang’ binnen gekomen. Reken maar dat de populatie nauwkeurig gemonitord gaat
worden.
Ik vertel dit niet triomfantelijk,

(foto: Jakob Hanenburg)

maar in het diepe besef hoe belangrijk het is dat we het almaar
doordenderend biodiversiteitsverlies stoppen. Begin twintigste eeuw hadden we in Fryslân
honderdduizend hectare blauwgrasland (dat is het milieu waarover we het hebben). Daarvan
resteert nog geen honderd hectare: minder dan één promille!
Ons geel schorpioenmos zegt:
we hebben nog wat over van die
vroegere rijkdom! Koester het!
In de stikstofdiscussie maken
sommigen zich boos dat we in
Nederland ‘maar liefst honderdtachtig van die Natura 2000gebieden’ hebben. Wat mij betreft zeggen we: wees blij dat we
om ons heen nog zo veel (is honderdtachtig veel?) restanten aan
natuurlijke rijkdom hebben!
Buitenpost-Twijzel, Achtkarspelen, Fryslân, wees wijs met deze
parel. Wees er zuinig op!
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Zo ziet het habitat er in de zomer uit. De opvallende paarsbloeiende planten zijn
moeraskartelblad. Het geel schorpioenmos ‘overzomert’ onder in de vegetatie.
(foto: Jakob Hanenburg)

Veel planten en groenblijvende struiken laten hun bladeren als het vriest
slap hangen, omdat ze het water eruit
hebben gepompt. Na de vorst leven
die weer op. Andere planten, de bollen en knollen zoals sneeuwklokjes,
maken suikers aan die als een soort
van antivries werken. Ze gebruiken
zetmeel uit hun bollen of wortels als
grondstof voor hun suikers. Dat is ook
de reden juist dat boerenkool veel lekkerder en zoeter smaakt als de vorst
erover is geweest. Sleedoornpruimen
smaken minder wrang na vorst. Het
is ook de reden dat bevroren aardappels altijd zoet smaken. Het zijn dan
andere aardappels dan zoete aardappelen. Planten redden zich dus wel
bij deze extreme temperaturen. Toch
hebben sommige bomen last van de
tegenstellingen van temperaturen.
Een beukenboom is hiervan een goed
voorbeeld. Staat een beuk met de bast
in het winterzonnetje, dan lopen de
temperaturen gemakkelijk op ver boven nul. Juist die tegenstelling tussen
het gedeelte dat in de zon staat en het
gedeelte in de schaduw veroorzaakt
barsten in de toch al gevoelige schors
van de beuk. Het is ook die reden dat
beuken die gesnoeid zijn voor de winter worden ingepakt met jute. In tuinen zijn ingepakte rozen bijvoorbeeld
geen uitzondering. De enten boven de
grond zijn en blijven erg kwetsbaar en
worden daarom wel beschermd met
dennentakken en of jute. Planten die
grote bladeren hebben worden beschermd tegen uitdrogen en dus ook
tegen vorstschade. Tuinen waarin
veel vorstgevoelige planten staan zijn
in deze tijd veelal een waar aangeklede tuin. Het zijn dan ook vaak de meer
exotische planten die niet van nature
in Nederland voorkomen. Planten die
in kuipen en bakken staan en extra
aandacht nodig hebben. Laten we
deze planten die extra aandacht dan
ook maar even geven.

!

ONLINE
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bij u aan huis

EETTAFEL SILVARES
Ovaal, 225x120 cm

EETKAMERSTOEL MINOT
In de kleuren steel, antraciet, cognac,
olive of pebble

€ 679,-

€ 89,95

Vele uitvoeringen mogelijk.

EETTAFEL TARANTO
Met matrix poot, 220x100 cm

ARMSTOEL BRIENZA
In vele kleuren stof en leder. In stof darkblue

EETKAMERTAFEL CENTI
Rond Ø 140 cm met metalen kruispoot

€ 1.399,-

€ 299,-

€ 1.199,-

In diverse uitvoeringen leverbaar.

Ook zonder armleuning.

In vele uitvoeringen leverbaar.

EETKAMERSTOEL ALIMA
In 3 actuele kleuren; Cognac, Antraciet
en Lever.

€ 149,-

EETTAFEL CANARIAS
Ovaal 120x220 cm

ARMSTOEL MALONNO
In vele kleuren stof en leder. In leder

EETTAFEL COPENHAGEN
210x98 cm van 699,-

EETKAMERSTOEL CHRIS
In stof, antraciet, cognac of groen

€ 1.299,-

€ 325,-

NU VOOR € 649,-

€ 179,-

In vele uitvoeringen leverbaar.

Ook zonder armleuning.

Ook in andere maten 180 / 210 / 240 cm

Ook in de combinatie stof met leder.

DIT ZIJN
SLECHTS ENKE
LE
VOORBEELDEN
Online zijn er
nog veel meer!

EETKAMERTAFEL GARDO
Ronda Ø 140 cm

EETKAMERSTOEL DANZI
In drie kleuren groen, bruin en antraciet

EETKAMERTAFEL NEMARO
Rond Ø 160 cm

ARMSTOEL LANNY
In stof Niagara

€ 999,-

€ 99,-

€ 1.099,-

€ 199,-

Keuze uit verschillende onderstellen.

Ook als barkruk.

Vele tafelbladen en poten mogelijk.

In vele uitvoeringen, in stof en leder.

Kijk online voor meer informatie over deze producten. * Voor de thuis service kunt u contact met ons opnemen.
Onze adviseurs helpen u graag via de telefoon, mail of chat en geven u gratis online advies.

BUITENPOST: (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: (058) 20 450 00

WOLVEGA:
(0561) 61 61 61
www.homecenter.nl

www.kapenga.nl
Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

