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Voorjaarsschoonmaak

(foto: Hielke Boorsma)

Zaterdag 20 maart 2021 was het weer Landelijke Opschoondag, dus ook Buitenpost Schoon! In heel het land trekken
duizenden mensen er, coronaproof, op uit om in de eigen omgeving zwerfafval op te ruimen. Buitenposters zijn al
meerdere jaren van de partij: een gezonde en gezellige start van de lente. Hier wordt het Pijlkruid schoongemaakt.

Gemeente vraagt mening burger
voor nieuwe omgevingsvisie

Jubileumboek voor
nieuwe leden

Elke inwoner die ooit nieuwbouw of een verbouwing buiten heeft gepleegd kent de
papierwinkel die daaraan vastzit. De gemeente heeft uitgebreide regelgeving en vergunningverlening om wildgroei in het straatbeeld te voorkomen. Daarnaast zijn er
andere partijen die soms hun goedkeuring moeten geven: de welstandscommissie
of overlast-instanties. De Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 in werking gaat,
moet hier versimpeling in aanbrengen. Achtkarspelen wordt daarin verplicht een
omgevingsvisie op te stellen. Daarbij vraagt ze nu om de mening van haar burgers.

Met het definitief niet doorgaan van de
jubileumactiviteiten in verband met het
100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) heeft het bestuur de
beschikking over een kleine voorraad jubileumboeken. Deze waren bedoeld voor
de gasten die soms van verre de jubileumreünie zouden bezoeken. Zoals eerder
gemeld wordt nu, ook in tweede instantie,
afgezien van dit feest van herinnering en
ontmoeting.

De Omgevingswet moet grote verbetering brengen in het soms ingewikkelde
en langdurige proces van vergunningen
aanvragen en toekennen. Belangrijk van

deze behoorlijk vernieuwende wet is dat
de burger meer inspraak en mogelijkheden krijgt. Een voorbeeld daarvan is het
voorstel om zelf draagvlak te zoeken voor
een plan bij betrokkenen. Zo wordt het
gemakkelijker gemaakt om een vergunning te krijgen. Er zitten aan dit proces
wel haken en ogen en uiteraard houdt de
gemeente de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Toch is de invalshoek behoorlijk anders dan wat nu gebruikelijk is.
Hoe de Omgevingswet er definitief uit
komt te zien is nog niet duidelijk. Er is al
een lange aanloop achter de rug en de
Tweede Kamer is er nog niet over uitgesproken. Toch gaat men ervan uit dat het
begin volgend jaar realiteit wordt. De
wet is vaststaand maar
niet allesbepalend. De gemeente houdt bewegingsvrijheid om naar eigen
inzicht haar ruimtelijke ordening goed te laten verlopen. Vandaar dat ze nu
een Omgevingsvisie gaat
maken en daar ook de
mening van de burger in
mag betrekken. Het is een
goede zaak om je stem te
laten horen! Het kan van
invloed zijn op hoe de
gemeente in de toekomst
omgaat met onze directe
omgeving.

De omgevingsvisie komt er aan. (infographic: Gem.Achtkarspelen)

Johan Kootstra

Het bestuur heeft besloten om de resterende boeken alleen te gebruiken als
welkomstgeschenk voor nieuwe leden
en niet voor de
verkoop.
Voor
het
jubileumBuitenpost,
een goede gelegenheid
jaar 2020 had
PBB zich tot doel
gesteld tijdens de
jubileumfestiviteiten haar ledental uit te breiden
tot 1000. Dat is
door de omstandigheden niet gelukt. Wij hopen
dat het jubileumboek een prikkel kan zijn
om de (toch al lage) drempel naar het lidmaatschap (maar vijf euro per jaar!) te nemen. Spijtig voor hen die graag een extra
exemplaar hadden willen aanschaffen,
maar het bestuur wil geen uitzonderingen
(en wellicht scheve gezichten) maken.
Buitenpost, een goede gelegenheid

“In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente welke keuzes ze maakt voor de
komende 15 tot 20 jaar op het gebied van
wonen, werken, verkeer, voorzieningen,
natuur. Kortom alles dat met de omgeving
te maken heeft. Om hierin keuzes te maken is jouw inbreng nodig”.
Bovenstaande tekst is afkomstig van de
website die de gemeente Achtkarspelen
hiervoor in het leven heeft geroepen. Op
die site is veel informatie beschikbaar en
kan een enquête worden ingevuld. Het
webadres: denkmee.achtkarspelen.nl

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

PBB

Lid worden
Lid worden van PBB kan via een mailtje
naar pbbuitenpost@gmail.com.
Onze penningmeester brengt u dan een
SEPA-formulier waarmee de automatische afschrijving van het contributiegeld
geregeld wordt. Na inlevering van het document wordt het boek thuisbezorgd!
Johan Kootstra, secretaris PBB

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

?
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 29 maart - 26 april

Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 14

WEEK 16
do 22 april
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Gemeentehuis, 19.30
uur. Zonder publiek en pers (wel
via de livestream te volgen:
zie www.achtkarspelen.nl).

Programma 2020-2021
Cultuuraanbieder Maskelyn heeft besloten de complete programmering
voor dit winterseizoen te cancelen en
door te schuiven naar 2021-2022.
Ervan uitgaande dat alles dan weer mag kunnen de volgende data in
uw en jouw agenda:

Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

ma 5 april
Aftrap ‘Bollen- en Blikjesroute”.
Zie bericht op p. 13.
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za 26 april
Streekmarkt. Plaats: Bloemenparadyske (Paradyske 3), 11.0015.00 uur. Toegang: gratis. Zie
bericht op deze pagina.

•
•
•
•
•
•

zondagmiddag 3 oktober 2021
– Frisicana, Wilkens, Douwstra en Smit
zondagmiddag 24 oktober 2021 – Wat Soesto, Pier 21
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)

Daarnaast is de cultuuraanbieder nog druk bezig met een uitbreiding
van bovenstaand programma. Zodra er meer duidelijkheid is over
aanvangstijden en kaartverkoop wordt u hiervan uiteraard via dit blad
en (hopelijk) onze flyer in september op de hoogte gebracht.

Regionale producten op de kaart op streekmarkt
De regio Noordoost-Fryslân heeft een scala aan bijzondere streekproducten in huis. Vanaf april zet het Bloemenparadyske uit Kollum
deze streekproducten op de kaart met een maandelijkse Streekmarkt. In samenwerking met negen lokale ondernemers wordt elke
vierde zaterdag van de maand de Bloemenparadyske Streekmarkt
georganiseerd waar bezoekers kunnen genieten van al het lekkers
dat de regio te bieden heeft.

Op 24 april wordt de eerste
Bloemenparadyske Streekmarkt
feestelijk georganiseerd. De
Streekmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
uit de subsidieregeling Regiodeal Versnellingsagenda.

Op
de
Bloemenparadyske
Streekmarkt staan ondernemers
uit de regio met lokale, biologische en huisgemaakte producten. Van groente, fruit, chocolade, brood en zuivel tot duurzaam
gevangen vis. Bewust en lokaal
voedsel met een eigen verhaal.
De Streekmarkt heeft ook de ambitie en potentie om gasten van
buiten de regio aan te trekken en
is daarmee ook een aanvulling
op het toeristisch aanbod in de
regio. Initiatiefneemster Tjerkje
van der Laan van het Bloemenparadyske is enthousiast: ‘’Met
de Streekmarkt maken bewoners
en toeristen kennis met de omgeving, streekmerken en eerlijke
producten van eigen bodem. We
willen elkaar als ondernemers
versterken en het verhaal van

De Streekmarkt is elke vierde
zaterdag van 11.00 – 15.00 uur
geopend in de maanden april tot
en met september op het erf van
het Bloemenparadyske,
Paradyske 3, in Kollum.

de streekmerken vertellen, zoals
Noardlike Fryske Wâlden, Lauwersmeer en de Waddenzee. We
zetten ons hierbij gezamenlijk
in om te laten zien hoe trots we
op de streek en onze producten
zijn.’’

Frisicana

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

Facebookpagina over verleden van Buitenpost
Kort geleden kwam een facebookpagina over oud-Buitenpost tot leven: Bûtenpost en
Lytsepost yn’t ferline. De groep
is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis
en (oud)inwoners van Buitenpost. Streven is om een plek op
internet te maken waar foto’s en
herinneringen kunnen worden
gedeeld, oproepen geplaatst en
de lokale historie levend wordt
houden. Donderdag 18 maart
telde de pagina nog 37 leden. Na
een oproep op onze eigen PBBfacebookpagina dorpbuitenpost
groeide dit snel tot ruim 900.
Ondertussen hebben al veel van
hen zelf foto’s en verhalen geplaatst of een reactie gegeven.
De conclusie kan dus getrokken
worden dat de geschiedenis van

(foto: Maartje Roos)

het eigen dorp leeft.
Initiatiefnemer Gabe Douma is
geen Buitenposter maar heeft
wel binding met ons dorp: “Ik
ben in Kollumerzwaag geboren.
Rond 1960 verhuisden mijn ouders naar Egypte, in het deel dat
onder Twijzel valt, bij mijn pake
in. Ik heb daar ongeveer 39 jaar
gewoond, heb toen het huis verkocht en ben daarna in Feanwâlden gaan wonen. Daar woon ik
nu nog steeds. Ik heb wel in Buitenpost gewerkt, als schoonmaker bij het station, bij Enitor en
in Haersmahiem”. Gabe’s interesses liggen op vele vlakken, maar
niet het minst op lokale geschiedenis. Hij beheert ondermeer de
geschiedenis-facebookpagina’s
van Hurdegaryp, Feanwâldster-

wâl, Oud-Kollumerzwaag/Twijzel
en Drogeham. Die belangstelling
ontstond nadat hij foto’s en familiedocumenten had geërfd: “Van
de meeste foto’s wist ik niet wie
er op stonden. Ik heb toen een
groep over de geschiedenis opgezocht en daar foto’s geplaatst
om te achterhalen wie er op
stonden. Van het een kwam het
ander”.
Gabe wil net als bij alle andere
pagina’s die hij in beheer heeft
deze pagina zo mooi en schoon
mogelijk houden. Daarvoor
heeft hij zeker reden: “Regels
lijken soms misschien pietluttig,
maar, om zo’n groep een beetje
te houden zoals hij bedoeld is,
zit er werk in. Als er een mooie
oude foto is geplaatst wil ik geen
storende plaatjes eronder. Het
moet passen in de groep en leuk
blijven. En ook, als er een vervelende reactie komt op iemand
die is overleden, dan moet die
verwijderd”. Ook daarom is het
nodig om lid te worden om deel
te nemen aan de groep. Dat kan
door een verzoek aan de beheerders te sturen. Zoek op Facebook
op: Bûtenpost en Lytsepost en
de pagina komt als zoekresultaat
tevoorschijn.

It Kritetoaniel spile 28 febrewaris en 7 maart 2009 it stik Kiezzige Kronkels skreaun troch Barrilet en Gredy yn in Fryske oersetting fan Pyt
van der Zee. De foarstelling wie earder spile yn it winterskoft 19731974 en mei grut sukses. De opfiering wie yn Seal Klamer en ek op
de slútjûn foar it Bûn fan Fryske Toanielselskippen, letter Staf, waard
it stik oer it fuotljocht brocht. It súkses wie doe sa grut dat de Krite it
stik ek yn it winterskoft dêrnei op it repertoire hie. Rûnom yn Fryslân
waard it noch spile. De rolbesetting yn de jierren 70 wie: toskedokter
Julien Dubois - Jan de Zee, Juffer Stephany Poulard - Nyske Pol, Antonia Simonet - Alie Bruinsma , Igor Morin - Cees Folkertsma, Norbert
Chattilon - Joeke Dorhout, Mefrou Durand du
Chevallier - Gryt Pel, Menear Cochet - Herman
Haytink, Botticelli - Jitske Dijkstra. Ynstekker:
Pé van Waarden, lûd en ljocht: Gerrit Roosma
en Tom van Waarden, regy: Pyt van der Zee.
De dekôrwikselingen waarden dien troch de
saneamde “swarte brigade”: Tryntsje van der
Zee, Coby de Vries, Henk Jongsma, Gerrit
Leune, Aan de Jong en Gerrit Roosma.
Ek de foarstelling fan 2009 waard bysûnder.
De haadrol dy’t Jan de Zee eartiids spile wie no foar Lourens, soan
fan Jan. De fierdere besetting bestie út: Iteke Roosma, gastspylster
Wietske de Boer, Dictus Benedictus, Harry Tiemens, Anneke Paauw,
Piet Tiekstra en Matty Zijlstra. De ynstekster wie Sjoukje Wiersma
wylst Jan Willem Bouma en Okko Jan Pietersma foar de dekôrwikselingen soargen. It lûd en ljocht wie yn hânen fan Ernst Jaap de Haan
en Sieger de Vries. Regy: Jitske Bouma.
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DE KWESTIE

Van de redactie
Wandelend door Buitenpost
Door mijn zwangerschap was
ik afgelopen winter voornamelijk op ons dorp aangewezen als het ging om ‘uitstapjes’
maken. Om nog enige vorm
van beweging te krijgen, probeerde ik elke dag even naar
buiten gaan. Op deze manier
ontdekte ik welke wandelroutes Buitenpost te bieden heeft.
Ik ben vaak langs de schelpenpaadjes vanaf het Haersma de
Withpark, via de tennisbaan
en de mooie molen gelopen
om vervolgens via alle slingerpaadjes en bruggetjes uit
te komen naast BeterBand aan
de Kuipersweg. Of – op een
goede dag – uit te komen bij
de rotonde richting Lutkepost.
Onderweg zag ik de prachtige
felle herfstgekleurde bomen
de afgelopen maanden steeds
kaler worden. De in winterslaap geraakte bomen bereiden zich nu weer voor op de
lente. En ik heb mijn wandelingen inmiddels weer opgepakt,
maar dan nu met de kinderwagen. Ik ben natuurlijk niet
de enige persoon waarvan de
actieradius drastisch achteruit
is gegaan de afgelopen maanden. Iedereen uit het dorp is
‘beperkt’ in zijn of haar bewegingsvrijheid door de getroffen maatregelen. Zodra de
zon scheen waren er met mij
een heleboel anderen die de
benenwagen activeerden voor
een wandeling door ons dorp.
Doordat ik nog maar kort in
Buitenpost woon, heb ik geen
vergelijkingsmateriaal
van
voorgaande jaren. Al kan ik
mij voorstellen dat er door
deze tijd meer mensen waren
die vaker dan voorheen een
luchtje gingen scheppen. Ik
ben benieuwd, of dit er ook
voor gezorgd heeft dat de inwoners Buitenpost meer of op
een andere manier zijn gaan
waarderen?

WEES LOYAAL

KOOP LOKAAL

Spits gezegde
Geduld is de kunst
om je ongeduld
te verbergen

Van de bestuurstafel

Afgelopen weekeinde ging de zomertijd in. Wat vindt u ervan?
• Ja prima, graag elk halfjaar wisselen
• Nee, liever altijd wintertijd
• Nee, liever altijd zomertijd
• Nu een half uur vooruit en daarna niet meer wisselen
• Het maakt mij niets uit
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 12 april:
• met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/buitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
Hoe belangrijk vindt u Buitenpost als stopplaats voor een sneltrein?
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AL GELEZEN?

verzameld door Bennie Nauta

Horecaondernemers in Achtkarspelen krijgen net als vorig jaar
de ruimte om hun terrassen uit
te breiden. De ondernemers bekijken samen met de gemeente
hoe groot hun terras tijdelijk kan
worden ingericht. Die mogelijkheid gaat in zodra het kabinet
besluit tot versoepeling van de
maatregelen voor de horeca.
Daarnaast mogen de horecazaken ook langer open blijven.
Normaal is dat tot 22.00 uur,
met deze verruiming mogen de
terrassen tot 24.00 uur geopend
blijven. De versoepeling is tot
het eind van 2021 van toepassing. Over het gebruik van de gemeentegrond voor extra terrasruimte heft Achtkarspelen geen
precariobelasting.
Kleine windmolens moeten worden toegestaan in het buitengebied van Achtkarspelen. Daar
heeft de gemeenteraad vorige
maand een motie voor aangenomen. De windmolens zouden
moeten komen bij bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en voormalige boerderijen. Volgens de
raad kan er met zonnepanelen
onvoldoende energie worden
opgewekt, maar met molens
wel. Daarom zou het college van
burgemeester en wethouders
de provincie aan moeten sporen
om het plaatsen van dergelijke
molens mogelijk te maken.
Gemeenten moeten geld dat zij
van het rijk krijgen voor inburgering ook kunnen inzetten voor
het aanbieden van Fries taalon-
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derwijs. Daarvoor pleit het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen in
een brief aan de ministeries van
Sociale Zaken en Onderwijs. De
gemeenteraad nam vorig jaar
een motie aan om zo’n brief te
sturen. Vanaf 1 januari volgend
jaar krijgen gemeenten de regie
bij de inburgering van statushouders. Het college wijst de
ministers er echter op dat Fries
verstaan enorm helpt om in Achtkarspelen mee te kunnen doen
en in de gemeenschap opgenomen te worden. De gemeente
wil daarom inburgeringsbudget
kunnen inzetten om statushouders Fries te leren verstaan. Het
college bekijkt nog of zulks dan
lokaal of provinciebreed opgezet
zou kunnen worden.
Steenhouwerij De Vries aan de
Jeltingalaan is in maart overgenomen door Gerard Spinder.
Hij neemt het bedrijf over van
Peter Veenstra en Jaring en Arda
Roosma. Gerard Spinder werkt
zelfs sinds 2018 bij het bedrijf.
Hij is opgeleid tot bedrijfseconoom. Ook heeft hij de vakopleiding steenhouwerij gedaan.
Meer dan een eeuw geleden,
in 1899, werd het bedrijf opgericht door steenhouwer Feike de
Vries. Sindsdien stonden de families De Vries en Roosma aan
het roer. De vijf personeelsleden
van Steenhouwerij De Vries zijn
door Gerard Spinder eveneens
overgenomen. Zij verliezen hun
baan dus niet door de overname.

PBB

Maart 2021
Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Dit is de titel van een boek
dat gaat over de noodlottige geschiedenis van de familie Bakker
uit Buitenpost. Deze bekende familie én de Bakkershoek zijn nog
steeds een begrip in ons dorp.
Buitenpost is een dorp met veel historie. In het mooie boek Buitenpost, een goede gelegenheid heeft u daar alles over kunnen lezen.
Historische verhalen en foto’s blijven boeien. PBB heeft nog oude
foto’s in haar bezit die bedoeld waren voor de fototentoonstelling
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Deze foto’s zullen binnenkort te zien zijn bij onze plaatselijke winkeliers. Leuk om even
bij stil te staan als u gaat winkelen. Oude tijden herleven en wellicht herkent u het een en ander.
Historie is prachtig en waardevol maar het kan ons ook weleens in de weg zitten. U weet dat wij ons volop inzetten om het
woningbouwaanbod op peil te brengen maar enkele van de geschikte locaties kennen een waardevolle historie. Bouwen op
Lutkepost? Nee, daar ligt een pingo met mogelijk bijzondere
pingoruïnes. Dat wordt nog onderzocht. Bouwen op het Van den
Brug-terrein? Misschien, want ook daar zijn bijzondere historische
zaken gevonden. Dat moet natuurlijk nader bekeken worden. Dan
hebben we met het terrein aan de Keurloane meer geluk, geen
historische vondsten maar ook nog geen duidelijkheid of hier wel
permanente bewoning mag komen. Als PBB zijn wij er druk mee
en wij houden de vinger aan de pols.
In onze vergaderingen komen allerlei onderwerpen voorbij en in
maart hebben wij veel aandacht besteed aan de toekomst van It
Koartling. De gemeente overweegt een andere financiering en u
zult begrijpen dat wij er alles aan doen om achteruitgang te voorkomen om deze voorziening te behouden.
Ook het fruitbomenproject heeft onze aandacht. Wat zou het mooi
zijn als in ons dorp op verschillende locaties oude fruitrassen weer
tot leven komen. Wellicht kunnen wij de scholen erbij betrekken en
natuurlijk de deskundigen van de Stichting Fruit yn Fryslân.
Waar we de komende tijd allemaal mee te maken krijgen is de
Omgevingswet en visie vanuit de gemeente. In de omgevingsvisie
beschrijft de gemeente welke keuzes zij maakt voor de komende
15-20 jaar op het gebied van wonen, werken, verkeer, voorzieningen, natuur enzovoort. Kortom zaken waar wij allemaal mee te maken hebben. Uw mening daarover is natuurlijk belangrijk. Op de
site www.denkmee.achtkarspelen.nl kunt u meer lezen. Er wordt
ook een interessant filmpje getoond. Als u zich registreert via genoemde website, kunt u uw stem laten meetellen middels de aangegeven enquête.
Wat nu heel concreet is en waar wij als PBB over mee mogen denken met de gemeente is de verkeersveiligheid met betrekking tot
het nieuwe zwembad. De vaart met het bouwen zit er goed in en
de buitenkant staat! Als te zijner tijd het oude zwembad tegen de
vlakte gaat ontstaat er een andere verkeerssituatie. Hoe zorgen wij
ervoor dat het kruispunt Kuipersweg/de Hoefslag/Bernhardlaan zo
veilig mogelijk wordt? Er is heel veel fietsverkeer van alle kanten
in en uit het dorp, van en naar de scholen en het in- en uitgaande
autoverkeer. Redenen genoeg om hier goed bij stil te staan.
Het oude zwembad gaat dan deel uit maken van onze rijke historie.
Foto’s daarvan zullen dan ook weer deel uit maken van “hoe was
het ook alweer en weet je nog”!
Zo bouwen wij aan de toekomst van Buitenpost.
Een vriendelijke groet namens het bestuur van PBB,
Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com
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Piet Pettinga
Amanda v. Roessel
Hilleke Scheper

tel. 54 13 22
tel. 54 44 69
tel. 06 4675 6414
tel. 06 3472 6606
tel. 54 00 14
tel. 06 4641 1344
tel. 06 1005 6105

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 bij
Dropshop Liquorice en The Read Shop.

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 19 april 2021
De volgende editie verschijnt in de
week van 26 april 2021.

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Op 6 mei verschijnt het lang verwachte en
laatste deel van de zeven zussen:
DE ZEVENDE ZUS van Lucinda Riley!
U kunt nu alvast reserveren!

Vanaf 5 april zijn we weer open

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!
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Wat een jaar corona met mensen doet

Nelleke Kemps-Stam

Mijn nieuwe naaimachine helpt me echt door de coronatijd heen

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dit bekende spreekwoord is al te vinden in de Bijbel: Beter een buur dichtbij dan een
broeder veraf (Spreuken 27:9). Dat de relatie tussen buren niet altijd van een leien dakje gaat, blijkt wel uit het televisieprogramma
De rijdende rechter. Ruzie en jaloezie liggen zomaar op de loer. Aan
het Wollegras hebben ze daar geen last van. Met enkele bewoners
kijken we terug op het afgelopen coronajaar.
Wollegras is één van de 109 straten die Buitenpost telt. De straat bestaat uit zestien woningen en vormt de verbindingsweg tussen Gele
Lis en Poelruit. Wollegras ligt in een kindvriendelijke buurt en staat
bekend als een gewilde woonstand.
Gemis
Klaas en Ineke Antuma wonen al
ruim 34 jaar in Buitenpost, waarvan 25 jaar aan het Wollegras.
“In december 1995 kwamen
wij daar met onze vier kinderen
wonen. Wij zijn een van de eerste bewoners van deze straat.
Inmiddels zijn onze kinderen al
jarenlang de deur uit”, vertelt
Ineke. Ze is secretaresse van de
buurtvereniging ‘De Wolwen’,
die uit bewoners van Wollegras
en Wederik bestaat. “In het afgelopen jaar maakten de bewoners regelmatig gebruik van de
buurt-app. Op die manier werd
een zwangerschap wereldkundig
gemaakt, een ziekenhuisopname
aangekondigd, een verdachte
auto onder de aandacht gebracht
en een verhuizing gemeld. Ook
een deurcollecte wordt soms
gedeeld via de app. Zo blijf je op
elkaar betrokken De vraag wat
voor mij de grootste beperking is
in de coronatijd, is dat ik de kinderen en kleinkinderen zo weinig
zie en dat ik dat ook als een gemis ervaar. Gelukkig maken zij
het allemaal goed. Verjaardagen
worden op een andere manier
gevierd en via de post heb ik dit
jaar al heel wat verjaardagspakketjes verstuurd.”
Naaimachine
Klaas en Ineke richten hun aandacht nu vooral op ouderen in
hun omgeving. “We zijn mantelzorger voor mijn vader en
daarnaast hebben wij, via het
kringwerk van de kerk, de zorg
op ons genomen voor een aantal ouderen van de Fonteinkerk
die in een aanleunwoning bij
Haersmahiem wonen. Iedere
zondagmorgen bekijken we met
een oudere dame de kerkdienst,
drinken dan met haar een kopje
koffie en zo krijgt de zondag toch
een speciaal tintje. Niet alleen
voor deze mevrouw, maar ook
voor onszelf. Nu je niet meer fysiek naar de kerk kunt gaan, is
het goed om contact te blijven
houden met juist die doelgroep,

Ineke achter de naaimachine.

die door corono extra eenzaamheid ervaart. Een aantal andere
ouderen is door Klaas voorzien
van een tablet en op deze manier kunnen zij kerkdiensten toch
‘live’ volgen.”
Door de coronacrisis begon Ineke
aan een nieuwe hobby. “Ik ben
kinderkleren gaan naaien. Mijn
nieuwe naaimachine helpt mij
echt door de coronatijd heen.
En de kleinkinderen weten mijn
creaties ook te waarderen. Terugkijkend zeg ik: het afgelopen
jaar had niet alleen beperkingen,
maar bood ook mogelijkheden.
Gewoon de straat opgaan, je

gezellig en gemoedelijk. Door
de coronaregels waren er afgelopen jaar minder buurtactiviteiten. “De barbecue ging wel door
in alternatieve vorm. Iedereen
zette zijn eigen barbecue voor
de deur of zat op afstand op het
grasveld zijn eigen vlees te braden. De nieuwsjaarborrel, het
bowlen en het siervuurwerk gingen niet door. De kleintjes werden met Sinterklaas verrast met
iets lekkers.” Rond de kerst raakten Albert, Gea en Ruben besmet
met het coronavirus en moest
het gezin in quarantaine. Gelukkig kwam beppe uit Twijzel boodschappen voor de deur zetten.
Albert is leraar economie aan
het Friesland College en geeft les
aan studenten van 16 tot 22 jaar.
Gea werkt drie dagen in de week
bij de kinderopvang in Harkema.
Albert kreeg dus te maken met
online lesgeven. “Ik zit ook in
de examencommissie en moest
veel online vergaderen. Om
goed les te kunnen geven, heb
ik mijn oude computer moeten

Albert Hoekstra geeft online les op de kinderkamer.
ogen openhouden. Ook bij de
supermarkt kun je een goed gesprek voeren!”
Pittig
Sinds zes jaar wonen Albert en
Gea Hoekstra met hun zoontjes
Ruben en Jens aan het Wollegras. Drie jaar geleden werd hij
voorzitter van de buurtvereniging. Hij typeert de straat als

(eigen foto)

(eigen foto)

vervangen door een nieuwe. De
lessen begonnen om negen uur.
Als Gea thuis was, zat ik boven
op de kinderkamer. Eerst achter
een campingtafeltje, later achter
het kinderbureau. Als Gea moest
werken zat ik beneden aan de
keukentafel. De jongens kwamen zo nu en dan even naast me
staan om te kijken wat ik aan het
doen was. Qua intensiteit was
het wel een pittige periode. Normaal draai je acht werkuren en
ga je naar huis. Nu ging ik ook
wel eens in de avonden door en
zei Gea: ‘Nu is het wel klaar’.”
Albert miste het contact met zijn
leerlingen. “In het lokaal kijk je
de studenten in de ogen en zie
je hoe de gemoedstoestand die
dag is. We hebben wel meer zorg
gehad om sommige studenten
dan normaal gesproken.”
Jarig zonder feest
Tijdens de eerste lockdown zat
Ruben in groep twee en kreeg
ook al ‘huiswerk’ in de vorm van
knutselopdrachten. “Dat was
binnen een uur klaar. Als ik dan
les moet geven, zette ik ze eerst
even voor de tv of ze gingen buiten spelen. Omdat het mooi weer
was, hebben we een trampoline

Patrick ondertekent zijn diploma in zijn eigen tuin.
voor de jongens aangeschaft.”
Zo kwamen Albert en Gea zonder oppas en de noodopvang de
lockdowns door.
Verjaardagen verliepen ook anders. “Vlak voor Rubens verjaardag gingen de scholen dicht. Hij
had zich er enorm op verheugd,
maar ineens kon er niks meer.
Pake en beppe hebben buiten
op straat gestaan. De jongens
waren zo enthousiast dat ze op
hen afstoven en begrepen niet
waarom pake en beppe achteruit deinsden. Een van mijn beste
vrienden kreeg te horen dat hij
kanker heeft. Normaal stap je in
de auto en vlieg je erheen. Maar
dat mag nu niet. Toch heeft deze
periode ook veel moois opgeleverd: we hebben veel tijd met
zijn vieren doorgebracht.”
Geen CSE
Jesper Daan Ploegsma en Patrick
Kemps kennen elkaar van het
voetbal. Samen begonnen ze
bij de B-junioren en nu zitten ze
in JO17-1. Sinds vijf jaar zijn de
voetbalmaatjes ook buur(t)jongens aan het Wollegras. “Dan
hoef ik niet naar school”, was hun
eerste reactie op de epidemie.
“Maar nu denk ik wel anders”,
zegt Patrick. “Het duurt al veel te
lang”, vindt Jesper Daan. Patrick
zat vorig jaar in de examenklas
van de mavo. “We hadden online
in een groepje les van een docent. Daarna moest je huiswerk
maken en dat opsturen.” Jesper

Jesper Daan Ploegsma (links) en
Patrick Kemps (rechts). (eigen foto)
Daan zat in VWO-3. “Soms hadden we twee of drie keer in de
week een uurtje thuisonderwijs”,
vertelt hij. Omdat zijn beide ouders werken, was Patrick veel
alleen thuis. “Ik stond laat op en
vermaakte me wel met mijn mobieltje.” Jesper Daan moest van
zijn moeder die wel thuis was,
om 9 uur opstaan. “Om niet aan
uitslapen te wennen.”
Dan hoort Patrick dat het centraal
schriftelijk examen niet doorgaat.
“Ik stond er goed voor, dus het
maakte mij niet zoveel uit. Maar
wel met het gevoel dat je geen
examen het gedaan. Dat je het
niet echt verdient.” Terwijl Jesper
Daan vanaf 11 juni tot de zomervakantie weer naar school ging,
had Patrick daar niks meer te zoe-

(eigen foto)

ken. Op 4 juni hoort hij dat hij geslaagd is en gaat de vlag aan het
Wollegras uit. Een verzoek van
de leerlingen om in groepjes het
diploma uit te reiken, wordt niet
gehonoreerd. En zo ondertekent
Patrick op 12 juni in de achtertuin
aan een statafel zijn diploma in
het bijzijn van twee docenten,
zijn ouders en grootouders. “Dat
was heel apart. Dat maak je ook
nooit meer mee”, lacht Patrick.
“LSD, de laatste schooldag ging
ook niet door, je vierde het niet
echt.”
Coronageneratie
Tot overmaat van ramp mocht
er ook niet meer gevoetbald
worden. Wat nu? “Naar de sportschool gaan”, antwoordt Patrick.
“Maar die ging op een gegeven
moment ook dicht en zat je weer
thuis. Mijn moeder zei dat ik
op zoek moest naar een vakantiebaantje en ik kon bij een pizzeria als bezorger terecht”. Jesper Daan stak de handen uit de
mouwen bij een blauwe bessen
kwekerij in Burgum. “Nu mogen we weer trainen bij voetbal.
Kun je je hoofd weer leegmaken.
Patrick begon de vervolgstudie
Sport & Beweging in Groningen
tot de tweede lockdown weer
roet in het eten gooide. Gelukkig
heeft hij zijn stage geregeld bij
VV Buitenpost. “Samen met nog
iemand ben ik assistent-trainer
bij JO15-2. Maar ik weet nu al
wel dat ik geen voetbalcoach wil
worden.” Jesper Daan weet nog
niet wat hij worden wil. Wat vinden ze ervan dat ze ‘de coronageneratie’ genoemd worden?
“Laatst las ik dat wetenschappers zeggen dat corona nooit
meer weggaat. Dat het een soort
griep wordt”, zegt Jesper Daan.
Patrick ziet nog een leuke bijkomstigheid: “We komen in ieder geval in de geschiedenisboeken te
staan.”

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

Looptijd: maart/april 2021

Vier het Voorjaar!
Uw Slager heeft heerlijke specialiteiten voor
uw smakelijke paasbrunch, diner of borrel.
Kom snel langs of bestel.

Paas Special

Voordeelpakker

Voor 4 personen

Ouderwets gekruid!

Gevulde
Varkenshaas

2 Verse Cordon bleus

Brunchbox

Verse Slagers
Paasrollades

met notentapenade en abrikoos

+ 500 gram Krieltjes GRATIS

vol met heerlijke producten

Varkens-, Kip- of H.O.H

BESTEL SNEL
100 gram

1.95

100 gram

1.69

per box

19.95

Vanaf
p.kg

7.95

Geldig van maandag 29 Maart t/m 03 April 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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Biljartclub Buitenpost in nieuw clubgebouw

Bote de Haan

Een oud Nederlands spreekwoord luidt: de een zijn dood is de ander zijn brood. ’n Beetje een cynisch gezegde, maar soms klopt het
wel. In dit geval profiteert de biljartclub van de opheffing van de
muziekvereniging Concordia. Op sportcomplex de Swadde kwam
het clubhuis van deze vereniging leeg te staan en voor het symbolische bedrag van één euro konden de biljarters het overnemen.
Werd de muziekvereniging opgeheven vanwege gebrek aan leden,
de biljartclub is een bloeiende vereniging met ongeveer tachtig leden. Niet alleen Buitenposters zijn lid, uit de hele regio komen er
mensen die graag biljarten, velen komen ook mede voor de sociale contacten. Wij namen contact op met de ad interim secretarisalgemeen adjunct Henk van Veenendaal over de aankoop van het
clubgebouw.
“Ja, één euro klinkt niet veel en
wij hadden er mazzel mee,” vertelt Henk. “Wij waren al een aantal jaren op zoek naar een eigen
locatie en dan komt dit plotseling op ons pad en wij zijn er heel
blij mee. Op 24 december 2020
werd de koopakte getekend, dus
een soort kerstpresentje. De notaris- en overdrachtskosten nam
de biljartclub wel voor haar rekening, dus het bleef niet bij die
ene euro. Alles werd van tevoren
goed gecontroleerd op asbest
want we wilden niet voor onaangename verrassingen komen te
staan, maar dat was er gelukkig
niet. De biljarters komen onder een gezamenlijk dak met de
kantine van korfbalvereniging
de Flamingo’s. Dat is ook goed
voor deze vereniging, want als

zo’n pand leeg blijft staan, dan
gaat alles uiteindelijk van je af
en hebben de korfballers er ook
onder te lijden. Op dit moment
biljarten we nog steeds bij Herbranda huisnummer 1, maar het
is de bedoeling dat wij eind dit
jaar overgaan naar de Swadde.
Nadat het gebouw was overgedragen, moest er heel veel
worden veranderd. Er werd toen
besloten, omdat alles toch werd
gestript, het gelijk maar energieneutraal te maken. Vrijwel alle leden vonden dat een prima idee.
Wij namen daarna voor adviezen
contact op met Sport Stroom
uit Drachten en dat is ons heel
goed bevallen. Ze geven adviezen over zonnepanelen, over een
warmtepomp, over subsidies die
aangevraagd kunnen worden en

Vrijwilligers zijn bezig om het interieur aan te passen.

allerlei zaken waar een gewone
leek niet aan denkt. “
De werkzaamheden
Henk vervolgt: “Nu zitten wij
hier mooi met elkaar te praten
onder het genot van een kopje
koffie en eigenlijk is dat op dit
moment het enige wat ik voor
de club kan doen, want je moet
goed kunnen klussen en tot nu
toe ben ik nog niet nodig geweest. Maar het werk komt er
aan, zoals de indeling van de
biljartzaal. Gelukkig zijn er volop vrijwilligers bij de club die
dat wel kunnen. Er zijn mannen
die installateur zijn geweest, anderen zijn werkzaam geweest in
de isolatie of werkten als cv-verwarmingsmonteur, timmerman ,
loodgieter en noem maar op. Ik
kan niet genoeg lof toezwaaien
aan al die vrijwilligers, die daar
vele uren vrije tijd in steken. Er
is al heel wat werk verricht, zo
is er is een nieuwe ingang gemaakt aan de zuidzijde. Een van
onze leden had een prachtige
deur voor een zacht prijsje op
de kop getikt. Gelukkig waren er
een paar timmermannen die dat
voor hun rekening namen, een
heel secuur werkje, zo’n deur
afhangen. Via Marktplaats werd
een geschikte keuken gekocht.

(foto : Harrie Slagter)

Die moet nog worden geplaatst.
Een warmtepomp werd gekocht
en zal worden geïnstalleerd, zodat wij niet langer afhankelijk
zijn van gas. Het originele plafond is verwijderd en er komt
een nieuw verlaagd plafond voor
in de plaats; er is al begonnen
met het dak te isoleren, men is
bezig met de vloerverwarming.
Onze leden die cv-monteur zijn
geweest hebben de bestaande
verwarming eruit gehaald en
deze is verkocht. Er werden ook
overbodig geworden stroomleidingen verwijderd en samen
met ander overbodig ijzer werd
het verkocht als oud ijzer. Er
worden binnenkort drie toiletten
geplaatst, een voor dames, een
voor heren inclusief een urinoir
en een voor gehandicapten. Er
worden vlakbij de nieuwe deur
twee parkeerplaatsen voor mindervaliden gemaakt. Een paar
biljarters zijn niet meer zo goed
ter been en dan hoeven ze vanuit
de auto slechts een paar meter te
overbruggen. Het wordt ook rolstoeltoegankelijk gemaakt. Wat
lastig is, is dat de vrijwilligers,
die bezig zijn in het gebouw,
rekening dienen te houden met
anderhalve meter afstand vanwege corona. Daarom werkt
men in kleine groepjes en dat is
de voornaamste reden dat ik er
nog maar weinig ben geweest.”
Biljarttafels
“In Herbranda is er ruimte voor
slechts drie biljarttafels, maar in
ons nieuwe onderkomen kunnen er wel zes staan. Wanneer
het clubgebouw klaar is zullen
de drie tafels worden overgebracht. Wanneer er geld voor is
wordt er een vierde gekocht. De
stroompunten zijn aangelegd en
er is alvast met een vierde tafel
rekening gehouden. Over geld
gesproken, de tafels worden
ieder jaar van een nieuw laken
voorzien, de ballen slijten en af
en toe moeten er nieuwe worden gekocht en dan natuurlijk al
de kosten die de opbouw van de
energiezuinige ruimte en het verhuizen, het moet wel worden betaald. Het Mienskipsfûns Fryslân
en de Gemeente Achtkarspelen
zijn voorstanders van onze energieneutrale plannen en daarvoor
ontvangen wij subsidies. Ook
het Plaatselijk Belang Buitenpost en de Rabobank sponsoren
ons. Ook NL DOET financiert een
deel, maar daarvoor moeten wij

wel een tegenprestatie leveren,
zoals snoeiwerk bij de biljartzaal.
Er zijn vrijwilligers bij onze club
die bereid zijn dat voor hun rekening nemen. Wat wij al jaren
niet verhogen is de contributie
voor de leden, negentig euro per
jaar. Een kopje koffie of thee kost
slechts vijftig cent en waar krijg
je dat tegenwoordig nog voor
deze prijs? Naast het sportieve
element zijn de sociale contacten
ook erg belangrijk en men vindt
deze bij onze biljartclub onder
een potje biljarten. Normaal is
tijdens het biljartseizoen de zaal
ook ’s avonds en in het weekend
open, nu met de corona is het
even anders. Ik wil nogmaals al
die vrijwilligers, ik kan ze niet
allemaal bij name noemen, bedanken voor hun inzet tot nu
toe. Ik neem mijn petje voor hen
af, voor de bouwers en installateurs, maar ook degene die zich
met de subsidies bezig houden.”
Wat binnenkort wel wordt veranderd is de tenaamstelling. Die
luidt nog steeds 55+, maar men
wil een club voor iedereen zijn
en zo wordt de naam binnenkort
Biljartclub Buitenpost e.o.

Er ligt zelfs een plan om leerlingen uit het voortgezet onderwijs
erbij te betrekken, zodat ook zij
kennis kunnen maken met de
prachtige sport die het biljarten
nu eenmaal is. Op dit moment is
er slechts één vrouw lid, dat mogen er best meer worden vindt
het bestuur. Het zou ideaal zijn
wanneer meer dames zich zouden aanmelden, zodat men een
eigen competitie kan beginnen.
In het algemeen kunnen er zeker
nog een tiental nieuwe leden bij.
En nu maar hopen dat de corona
maatregels worden verzacht, dat
de leden ook ’s avonds kunnen
biljarten en geen rekening hoeven te houden met een avondklok.

Bouw nieuw zwembad bereikt hoogste punt
De bouw van het nieuwe zwembad heeft het hoogste punt bereikt. In mei 2020 stak wethouder Jouke Spoelstra samen met
aannemer Friso Bouwgroep de
eerste schep in de grond.
Wat opvalt, nu het hoogste punt
is bereikt, is de bijzondere vorm
van het dak met zijn in het oog
springende houten dakconstructie. “In Buitenpost staan prachtige statige herenhuizen en sfeervolle jarendertigwoningen, die
zijn opgetrokken uit baksteen en
afgewerkt met sierlijsten. Door
te kiezen voor een eigentijds

metselwerk in een rode baksteen
en deze te combineren met een
rand van schoonbeton panelen,
krijgt het gebouw een moderne,
warme en tijdloze uitstraling”, aldus de architect.
Het
volledige
dak
wordt
voorzien
van
zonnepanelen en er zal gebruik worden
gemaakt van een warmteterugwinsysteem, een waterbuffer waarin restwarmte kan worden opgeslagen en led-verlichting door het hele gebouw.
Wethouder Jouke Spoelstra (rechts) hijst de vlag bij het bereiken van het
hoogste punt. (foto: Hielke Boorsma)

De bouwwerkzaamheden liggen
op schema. Naar verwachting

is de bouw van het bad in het
derde kwartaal van dit jaar klaar
en kan er gezwommen worden.

Nadat de bouw van het nieuwe zwembad is afgerond wordt
het oude bad gesloopt. Op deze
plek komt een (multifunctioneel)
parkeerplein. Ook wordt het zuidelijk entreegebied rondom het
nieuwe bad opnieuw ingericht.
gemeente Achtkarspelen

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

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.

WONEN
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Verbouwing Voorstraat 36

BRIMZENPRAAT

Het zal niemand ontgaan zijn dat er druk wordt gebouwd op de
hoek van de Voorstraat en de Kuipersweg. Het is een beroemde
plek in Buitenpost waar de familie Kuipers vier generaties lang
heeft gewoond.
Deze familie heeft eeuwenlang
een houthandel gehad in Buitenpost en een overslagplaats
voor goederen in de haven van
Buitenpost waar nu de Oude
Havenstraat is. Ook had de familie de houtmolen, de Haersmastate, het Jeltingahuis en flink
wat land in de wijde omgeving in
bezit. De familie leende ook veel
geld uit aan andere Buitenposters en dat geeft een link naar de
latere bestemming van dit pand
toen het gebruikt werd door de
Bondsspaarbank. Ook notaris
Veerman heeft er daarna nog jaren zijn werkzaamheden gedaan.
De laatste bestemming was een
kinderdagverblijf.
Zorgappartementen
Nu wordt het verbouwd tot vier
zorgappartementen. Door Jaco
Kingma. Hij vertelt dat het gebouw weer in bijna het oude
beeld wordt teruggebracht. Maar
dan in een moderne en aan deze
tijd aangepaste jas. Vandaar de
foto uit de tijd dat de familie Kuipers er nog woonde. Kunnen we
allemaal kijken of dat ook een bétje lukt. Het zal in ieder geval een
grote verbetering zijn. In de huidige staat was het een heel lelijk
gebouw dat eigenlijk alleen gewaardeerd werd door de scholeksters, die er vaak hun jongen
succesvol groot brachten op het
platte dak. Nu doen ze dat op de
platte daken van de appartementen en winkels ernaast.
Vol domotica
Niet alleen wordt het weer een
parel voor het dorp, het worden

ook bijzondere appartementen.
Volgens Jaco worden deze appartementen volgestouwd met
moderne techniek. Domotica
heet dat. Veel handelingen worden dan geautomatiseerd. Automatisering die zelf meedenkt
en weinig kennis vraagt van de
techniek zelf. Verlichting, geluid,
zonwering, verwarming en ventilatie maar het belangrijkste is
de valpreventie. Veel ouderen
hebben grote moeite weer overeind te komen als ze in hun appartement vallen, zeker als ze bij
de val gekwetst raken. Een van
de belangrijkste verbeteringen
die Jaco in de appartementen
aanbrengt zijn de bewegingsmelders in alle ruimtes. Als de
bewoner valt wordt direct een
contactpersoon gewaarschuwd.
Dat kan een verzorgende zijn of
een mantelzorger. Zodat vrijwel
direct iemand aanwezig kan zijn
om de bewoner te helpen. Ook
kan zorg op afstand worden gerealiseerd die het de bewoner
mogelijk maakt direct online in
contact te komen met verzorgers. Jaco is terecht echt trots op
het project dat het eerste in zijn
soort is in Buitenpost.
Het worden vier huurappartementen, waarvan er al één vergeven is. Graag blijft de Binnenste Buitenpost op de hoogte van
de spannende ontwikkelingen.
In een later stadium zullen wij
berichten over de aangebrachte
domoticamogelijkheden in de
appartementen.

Wim Ausma

Fiets

Een beeld van hoe de toekomstige huurders van het oude notariskantoor uitzicht
hebben op de Stationsstraat kunnen we u nu niet geven. Wel hebben we een
foto van hoe het er honderd jaar geleden uitzag. Het is aan de bewoners om te
gaan bepalen welk uitzicht beter was of is. (foto: Durk Kuipers jr.)

Schets van de nieuwe voorzijde aan de Voorstraat, oude glorie in ere hersteld.
De tekening is afkomstig uit de brochure voor de bouwaanvraag.

Frits Bouwens

Voorstraat 38 als woonhuis van de familie Kuipers.

Winactie
Je mag wel bang zijn, maar niet laf, van Toni
Boumans
De winnaars van de drie boeken die we mochten weggeven zijn, van links naar rechts: Dicky
Kramer, (Rob niet op de foto en) Barbara de
Vink en Rynette Leenstra.

Verbouwing van de Voorstraat 38 in 2021.

(foto: Frits Bouwens)

Brandweer Fryslân tevreden
Afgelopen jaar heeft de brandweer Fryslân een aantal artikelen
geplaatst in de Binnenste Buiten.
Deze blikvangers zijn u in onze
krant vast niet ontgaan. Natuurlijk was de brandweer benieuwd
of deze artikelen gelezen werden, en vooral of de raad die erin
gegeven werd wordt opgevolgd.
Daarom werd er een enquête
gehouden. Vooral op de bijdrage
over de Koolmonoxidemelder,
het plaatsen ervan, kwam veel
reactie.
Via de blusgroep Buitenpost
hebben we goede reacties op de
artikelen gekregen. Dorpsgeno-

ten spraken blusgroepleden aan
op de inhoud van de artikelen,
stelden vragen en reageerden
op de foto's.
Brandweer Fryslân is dan ook
dankbaar dat de Binnenste Buiten mee heeft willen werken aan
het project.
‘WEET JIJ HOE JE EEN
CO-VERGIFTIGING
KUNT VOORKOMEN?’
Koolmonoxide (CO), een zeer gevaarljk gas dat vrjkomt bj onvolledige verbranding, is een echte sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt CO niet,
maar als je het inademt kan dit ernstige lichameljke gevolgen hebben,
zoals hoofdpjn, misseljkheid, overgeven, vermoeidheid, verwarring,
slaperigheid en versnelde hartslag. Je kunt er zelfs aan overljden.

Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?
•

Ventileer: Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster
open of zet een raam op een kiertje.

•

Controleer: Laat verbrandingstoestelen als CV-ketel, gaskachel,
open haard of geiser minimaal één keer per jaar door een
gecertiiceerd vakman controleren.

•

Alarmeer: Zorg voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten:
koop en plaats een CO-melder, in ieder geval in de ruimte waar het
verbrandingstoestel zich bevindt.

Waar plaats je een CO-melder?
•

In een ruimte met een verbrandingsstoestel:
Hoog aan het plafond op 1-3 meter afstand van het toestel en
minimaal 30 cm van een muur.

•

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

In de jaren zeventig kocht ik bij Tunnis Evenhuis een knalrode sportieve fiets. Het model was modern in
die zin dat de wielen van aluminium
waren. Dat reed wat lichter. Bij het
gemeentehuis, dat toen nog gehuisvest was in Nijenstein, mocht
deze vélocipède zich in een enorme
belangstelling verheugen. Toen de
werkdag voorbij was en ik naar huis
zou gaan, was de fiets verdwenen.
Gestolen? Nee. Al vrij snel kwam bij
mij de gedachte naar boven dat dit
wel eens het werk van enkele collega’s zou kunnen zijn. Ik bekeek alle
hoeken die Nijenstein had, maar
die speurtocht leverde niets op. Ik
keek eens wat hoger en warempel
daar stond hij op het dak van het
fiets-hok. Concierge Dorhout had
een trap en hij hielp, al was hij in
het complot betrokken, met een
grijns op zijn gezicht even mee het
rode gevaarte op de begane grond
te krijgen.

Ik stapte opgelucht op en reed de
Kerkstraat in richting Hervormde
kerk. Daar vlakbij, waar de nu de
Dropshop zit, woonde aannemer
Pieter Bulthuis. Die reed op dat
moment met een zware transportfiets zonder uit te kijken zijn erf af
de weg op, met het gevolg dat ik
er keihard tegenaan knalde. Het
voorwiel van mijn nieuwe fiets was
finaal dubbel gevouwen. “Fan wha
komt dizze fiets?”, vroeg Bulthuis
op zijne wijze. Van Tunnis Evenhuis
was mijn reactie. “Jow mar op myn
skouder, dan bring ik ’em nei dokter
Evenhuus’. Verder werd er geen
woord aan verspild. De volgende
morgen stelde een collega onder
het koffie drinken de ‘belangstellende’ vraag hoe het met mijn fiets
ging. Ik zei: “Niet zo best, want die
staat total loss bij Evenhuis.” Ik zag
nog enkele collega’s opvallend de
oren spitsen.”Dat is jouw bekende
fantasie zeker?””Niks geen fantasie, ik haal hem wel even op.” Toen
de fiets de afdeling Bestuurszaken
binnenkwam, werden de ogen van
de collega’s steeds groter en de
koffie steeds kouder. Dit incident
ging als een lopend vuurtje door het
gemeentehuis en binnen de kortste
keren was er een ware volksoploop en de ene opmerking was nog
‘collegialer’ dan de andere. Zelfs
burgemeester Ottevanger kwam
poolshoogte nemen, maar hoe goed
bedoeld ook, daar had die fiets ook
niets aan. Toen deze golf van ‘meeleven’ voldoende was ingekrompen
en de fiets weer ter reparatie was
aangeboden, stelde een collega
heel voorzichtig de vraag hoe groot
de schade zou kunnen zijn. “Ongeveer 350 gulden, zo is mij verteld en
ik heb aangifte gedaan bij de politie.” Dat veroorzaakte nog schrikachtiger gezichten. In de loop van
de dag merkte ik dat uitgerekend
werd wat dit per persoon zou gaan
kosten. Toen het ware verhaal uit de
doeken werd gedaan, grimlachten
de collega’s als Pieter Bulthuis met
zadelpijn.
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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

Uw bouwer
uit Buitenpost

BOUWPLANNEN??
WIJ HELPEN U VERDER

INSPIRATIE
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Hilda Bosma houdt van Latin dansen

Anneke Paauw

Salsa brengt zon in mijn leven

Mijn missie is vrouwen veerkrachtiger, vitaler en energieker te krijgen en dat hoop ik met mijn lessen Salsa Latin Solo te bereiken. Wanneer Hilda op haar drieëntwintigste stage loopt in Suriname en op haar vijfentwintigste haar
zus op Bonaire bezoekt, maakt ze kennis met de salsa en
merengue.
Hoe het begon
Tijdens haar studiejaren in Groningen stelt een vriendin voor
om samen te gaan dansen. Zo
maakt ze kennis met merengue,
een Latijns-Amerikaanse dans.
Als Hilda haar zus in Bonaire
bezoekt, maakt ze kennis met
salsa. Hilda wordt gegrepen
door deze manier van dansen
en blijft in Groningen lessen volgen. De muziek is vrolijk en opzwepend en dat is de dans ook:
je wordt er vrolijk en energiek
van. Daarnaast vraagt het de
nodige inspanning, waardoor je
de dagelijkse beslommeringen
loslaat. Ook als Hilda allang in
Buitenpost woont, blijft ze wekelijks meermalen naar Groningen gaan om te genieten van
verschillende dansvormen als
Cubaanse Chachacha en Argentijnse tango.
Als op de basisschool van haar

Les bij Paviljoen MeM.

kinderen, De Mienskip, het
jaarlijkse
zomerfeest
wordt
voorbereid en men het thema:
Zuid-Amerika kiest, wordt Hilda
gevraagd om tijdens dit feest
een workshop salsa te geven.
Dit wordt een groot succes en
als ze later bij Op ’e Stal tijdens
de jaarlijkse fammenjûn voor
de aanwezige vrouwen ook een
demonstratie salsadans geeft,
wordt ze aangemoedigd om
salsales in Buitenpost te gaan
geven.
Steeds nieuwe uitdagingen
Hilda heeft meerdere LatijnsAmerikaans landen bezocht om
haar danskunst te vervolmaken.
Zo is ze al een paar keer in Cuba
geweest, maar bezoekt ook de
Dominicaanse Republiek om de
bachata te leren. Daarnaast heeft
ze zich verdiept in qi gong. Dat
zijn oosterse gezondheidsoefe-

(eigen foto)

ningen. Dat is wat rustiger en
vooral in de natuur. In de warming-up en cooling down van
de Salsa Latin Solo lessen doet
ze deze oefeningen voor een
soepeler lijf en rust in je hoofd.
Hilda heeft voordat ze met dansen begon al een studie Neuro
Linguïstisch Programmeren gedaan en kan deze kennis ook toepassen tijdens haar danslessen,
want de een leert door te zien,
de ander door te voelen, een
derde door te luisteren. Dankzij
haar passie blijft ze zich steeds
ontwikkelen door weer nieuwe
inzichten en andere uitdagingen.
Inmiddels is Hilda nu dus ook
bezig met een opleiding Chinese
yoga.
De lessen
Vanaf 2014 verzorgt Hilda lessen
Salsa Latin Solo en Merengue.
Gedurende de wintermaanden
in De Colle te Kollum en in Burgum, maar sinds vorig jaar ook
buitenlessen bij Paviljoen MeM
hier in Buitenpost. Het zijn laagdrempelige lessen voor vrouwen. Soms doet de vrouwelijke
lijn van de familie mee: beppe,
dochter en kleindochters. En het
woord solo zegt het al: je danst
alleen, zonder partner. Hilda is
gefascineerd door levensenergie: salsa zorgt voor buikenergie,
ik voel echt de warmte in mijn
lijf als ik de salsa dans. Je kunt
goed loslaten, je brein wordt
vrijer, kortom, je voelt je er gewoon goed bij! Een aantal vrouwen danst al vanaf het begin en
geniet er met volle teugen van.
Sinds een paar jaar wordt Hilda
bijgestaan door twee enthousiaste vriendinnen die haar lessen
al jaren gevolgd hebben.
Corona
Ook Hilda heeft de lockdown benut om iets nieuws te beginnen.
Ze heeft een online academy met
meerdere cursussen Salsa Solo

65
Helaas konden wij ons
65-jarig huwelijksjubileum
niet gezamenlijk feestelijk
vieren.
Wel ontvingen wij vele felicitaties, bezoeken, telefoontjes,
bloemen & kaarten, waarvoor
onze hartelijke dank!
Dedde & Tine Wiersma

Hilda met haar twee vriendinnen.
en Bachata Solo, zodat men nu
ook thuis een cursus kan volgen.
Uiteraard mis je het sociale aspect en plezier van samen dansen, maar er zijn natuurlijk ook
mensen die juist in de beslotenheid van de eigen privéruimte
vrijer bewegen. Als de coronamaatregelen versoepelen, hoopt
Hilda in Buitenpost, Kollum en

(eigen foto)
Burgum weer vele vrouwen vrolijker, vrijer en vrouwelijker te
maken met haar danslessen!
Nieuwsgierig geworden?
www.Hildansa.nl,
www.hildansaonline.nl of
facebookpagina:
Hildansa/Hilyoga

Campus Kollum.
(foto: Lisanne van der Ploeg)

(eigen foto)

In Frysk gedicht fan eartiids
In wiete dize weau en wyndere oer wearzige ierde,
en beve en húvre alaon, en skriemde, swier fan rein
as wie de winter stoarn en ried in deade-wein
mei sunich wrigg'ljen, slûch, oer wiid en mar en miede.
vertaling in het Nederlands door Hans Schellingerhout:
Een doornatte deken van mist deint over afkerige dreven
en huivert en beeft allerwege, druipend en zwaar van de regen,
als was de winter overleden, werd met een lijkkoets weggereden,
wiegelend, waggelend, traag gaande over water, weide en wegen.
Het is niet bekend wie de auteur van het oorspronkelijke gedicht is.
Hans Schellingerhout kwam het tegen op een kalenderblad en vertaalde het. Weet u wie de auteur is, of uit welke bundel dit gedicht
komt, laat het ons dan weten: bibupost@gmail.com

Bibliotheek Buitenpost zoekt jongeren vanaf 15 jaar voor sociale en betaalde bijbaan
De bibliotheek is voor iedereen
en dus ook voor mensen die
(tijdelijk) niet naar de bieb kunnen komen. Met de service
Bibliotheek aan huis helpen wij
deze groep mensen aan hun
boeken.
Wat ga je doen?
Eens in de vier werken word

je gebeld om een bezorging te
doen. Je hoeft dus niet elke dag
op pad.
Je fietst eerst naar de bieb om de
boeken op te halen, vervolgens
breng je deze naar de klant toe
en neem je de gelezen exemplaren weer mee.
We vinden het belangrijk dat je

even een praatje maakt met de
klant, interesse toont en hoort
wat de klant leuk vindt om te lezen. Zodoende leer je elkaar een
beetje beter kennen en kunnen

de Bibliotheek
Noord Fryslân

we nog beter de juiste boeken
voor deze klant vinden.

Wil je meer weten of wil je je
aanmelden? Dat kan, door een
e-mail te sturen naar
solliciteren@bnfrl.nl
t.a.v. Els van Elden.

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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Bollen- en blikjesroute met Slow Collective Landscape
plekken leggen ze het landschap,
de lucht, de zon, de nacht en bewegingen vast op foto. De beelden drukt Monika af op biologisch textiel en zijn later in 2021
als kunstwerken te bewonderen
op de acht plaatsen waar de pinhole camera’s hebben gehangen.
Op die manier krijgen bezoekers
en inwoners een bijzondere en
kunstzinnige kijk op het prachtige landschap in hun eigen regio
door de tijd heen op één beeld
gevangen.

Een foto met je mobieltje is tegenwoordig zo gemaakt. Klik,
flits en je hebt een foto. Het is
een momentopname met een
zeer korte belichtingstijd oftewel
sluitertijd. Maar hoe kun je met
fotografie een half jaar van iets
op beeld vastleggen? Met pinhole camera ‘s.
Via het Mienskipproject Slow
Collective Landscape gaat de
Litouwse kunstenares en fotografe Monika Balu (woonachtig in Buitenpost) samen met
schoolkinderen uit Buitenpost en
Kollum het streeklandschap over
een halfjaar vastleggen op beeld.
Dit doen zij op acht plekken langs
de Stinzenroute Buitenpost-Kollum met zogenaamde pinhole
camera’s met een sluitertijd van
maar liefst een half jaar. Op die

te krijgen. De acht plekken langs
de Stinzenroute BuitenpostKollum waar de pinhole camera’s een half jaar hangen en waar
de kunst daarna te bewonderen
is staan op onderstaande kaart.

voelig zwart-wit fotopapier. Een
piepklein gaatje projecteert het
binnenvallende licht op dit papier. Met dergelijke camera’s kun
je werken met een lange belichtingstijd, in dit geval een half
jaar.
Deze techniek binnen de fotografie wordt ook wel solargrafie genoemd. Dat is een oude techniek
binnen de fotografie die het mogelijk maakt om ‘traagheid’ weer
te geven. “Een manier om te ontsnappen aan de snelheid van het
moderne leven. Het doet er toe
om geduldig te zijn en respect
te hebben voor de natuur om je
heen.” aldus Monika.

Monika heeft samen met medewerkers van Streekbuorkerij Op
’e Stâl de pinhole camera’s gemaakt. Kinderen van de basisscholen OBS De Mienskip en
CBS De Lichtbron in Buitenpost
en de Professor Casimirskoalle
in Kollum hebben de acht camera’s vervolgens beschilderd en
versierd.

Om dit mogelijk te maken werkt
Monika samen met de mienskip:
scholen, ondernemers en sociale
organisaties uit de regio Buitenpost en Kollum. Het projectidee
is van Monika Balu en de Stichting Wrâldfrucht heeft haar geholpen het project van de grond

Pinhole camera ’s zijn camera’s
zonder lens. Gemaakt van bijvoorbeeld schoenendozen, blikjes of theedoosjes. In deze dozen
of blikken plaatsen ze lichtge-

De camera’s zijn opgehangen
op 21 december (kortste dag) en
worden weer afgehaald op 21
juni (langste dag).
Aftrap Bollen- en Blikjesroute op
Paasmaandag (5 april)
De Stinzenroute Buitenpost-Kollum hebben we dit jaar omgedoopt tot de Bollen- en Blikjesroute. Steeds meer van de
vorig jaar aangeplante biologische bloembollen komen in
bloei. Op acht plekken op de route zijn daarnaast blikjes met ‘pinhole camera’s’ geplaatst (voor de
locatie zie de kaart hiernaast).
Op Paasmaandag 5 april trappen
we af met de Bollen- en Blikjesroute.
Wandelaars kunnen die dag aan
de hand van de kaart op eigen
gelegenheid met inachtneming
van de coronaregels de Bollenen Blikjesroute lopen. Je kan en
mag overal op de route starten.
De totale route is 13 kilometer,
maar je kunt uiteraard ook een
deel van de route wandelen.

Kindcentrum
Bruggen bij
Voorstraat 96

Van Limburg Stirumweg

Begraafplaats
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Het Bloemenparadyske, De Muzykpleats, Op ’e Stâl en kunstfotografe Monika Balu zijn op die
dag, met inachtneming van de
overheidsmaatregelen die dan
voor hun bedrijven gelden, geopend.
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Op de facebookpagina StinzenFoodwalk Buitenpost & Kollum
kun je meer info vinden:
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De
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Er zijn eenvoudige ‘Doe het Zelf’
Camera Obscura’s op de drie
hierboven genoemde locaties en
je kunt er een brochure krijgen
met info over het Slow Collective
Landscape Project. Ook is er een
online-quiz gemaakt over de bollen en het project.

narcis

Zelfgebouwde camera’s voor het
project Slow Collective Landscape.
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JAARVERSLAG 2019 en 2020 VAN PL

Onthulling van het nieuwe welkom-bord.

Hielke Boorsma ontvangt de Sulveren Brims uit handen van
voorzitter Marianne Rigter.

de nieuwe Omgevingswet. Op
korte termijn zullen we hieraan
veel meer aandacht schenken.

Dat dit jaarverslag van Plaatselijk Belang Buitenpost twee jaren beslaat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Door de
opgelegde beperkingen van de overheid was de ledenvergadering
van 2020 niet mogelijk. Ook voor 2021 staat nu wel vast dat een
reguliere bijeenkomst waarin wij onze leden verslag uit kunnen
brengen niet haalbaar is. Daarom vertellen wij als bestuur u in dit
artikel over ons werk in de afgelopen twee jaren. Alles beschrijven
is ondoenlijk, we geven u daarom een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.
Het jaar 2019
Het jaar 2019 was een jaar van
veel activiteit. Zo werd in maart
ons traditionele bezoek aan het
Medisch Centrum gebracht.
Ook in het vroege voorjaar werd
met succes het project Hoge
Nood-toiletten uitgevoerd. Deze
toiletten moeten voorzien in de
directe behoefte van mensen
met darm- of blaasproblemen.
Een twintigtal plekken in ons
dorp zegden hun medewerking
toe en kregen een oranje sticker
op hun deur.
PBB bezocht in maart een infoavond over de gemeentelijke
visie op recreatie en toerisme.
Daartoe werden meerdere bijeenkomsten gepland. Twee bestuursleden hebben hieraan
bijgedragen en zij benadrukten
vooral het praktische aspect.
Bijvoorbeeld éénduidige herkenningspunten voor de toeristen
met dezelfde folderstellingen in

heel de gemeente.
Op dinsdag 16 april werd onze
jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het Kennis en Innovatiecentrum aan de Kuipersweg.
Het thema was het steenmarterprobleem. Verslag werd gedaan
van onze inventarisatie van de
afgelopen maanden. Een deskundige was uitgenodigd om
over bestrijding van de dieren te
vertellen. Het aantal aanwezigen
viel jammer genoeg tegen. PBB
houdt een wakend oog op het
probleem.
De ontvanger van de Sulveren
Brims 2019 werd onze dorpsfotograaf Hielke Boorsma.
Op 26 april werd de molensteen
op het parkeerterrein van
Kapenga aan de Irenestraat, het
Boelensplein, officieel aan Plaatselijk Belang Buitenpost overgedragen.
Enkele bestuursleden gingen in
mei naar een bijeenkomst over

Zomer 2019 begonnen we met
het uitnodigen van politieke partijen. In juni bracht de PvdA een
bezoek. In februari 2020 kwam
het CDA en in maart 2020 de FNP
langs. Doel was hen in te lichten
over de langdurige leegstand in
het winkelcentrum en het groeiend tekort aan geschikte woonruimte. In de gesprekken werd
de mogelijkheid geopperd om
woningen in lege winkels te realiseren. Woningen voor starters
en senioren zijn hoognodig. De
gemeente is wat ons betreft te
afhoudend en weinig proactief.
De feestweek bracht enkele
bestuursleden in beweging.
Vooraf bleek dat de inhoud van
de bloembakken bij de welkom-borden aan de ingangen
van het dorp verpieterd was. De
gemeente wilde ze al weghalen,
maar bestuursleden regelden
bloemen en fristen alles op. Ook
bleek dat om de bakken heen
niet gemaaid was, dus werd dat
zelf maar gedaan. De actie resulteerde verder in nieuwe afspraken om ze voortaan het hele jaar
mooi te houden waarbij dorpsgenoot Johannes Snijder als
vaste kracht betrokken werd.

Johannes Tuinman druk doende met een bloembak.

Ondanks een dorpsenquête eind
2019, tal van gesprekken en overleg en de nodige publiciteit is het
nog wachten op echt succes om
de woningbouw weer op gang te
krijgen.
In oktober werd samen met de
gemeente en landbouworganisatie LTO opgetrokken om zoveel
mogelijk het landbouwverkeer
uit ons dorp te weren. De provincie liet landbouwverkeer op de
oostelijke rondweg niet toe. De
actie had succes, want in 2020
kwam de toezegging dat in de
toekomst de volledige rondweg
door boeren gebruikt mag worden.
Eind 2019 deed PBB mee in een
projectgroep die een nieuwe gemeentelijke Centrumvisie voorbereidde. Uitgangspunt werd
dat het centrum aantrekkelijker
en compacter wordt. PBB voerde actie om aan de visie gevolg
te geven. In oktober 2020 leidde het tot de oprichting van een
gemeentelijke projectgroep die
nu aan de praktische invulling
werkt. Hierin heeft PBB zitting.

De zorg over het wonen en de
komst van een nieuwe gemeentelijke Woonvisie was in de zomer van 2019 mede aanleiding
voor de oprichting van de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost.
PBB heeft het werk van deze
groep van harte ondersteund en
daarin zitting genomen.

In de winter van 2019/2020 werd
gewerkt aan vervanging van
onze welkomstborden aan de
vier ingangen van het dorp. In
samenwerking met andere partijen leek een elektronisch reclamebord een goed alternatief,
maar dit bleek niet haalbaar.
We werken nog steeds aan een
nieuwe opzet. Het idee voor een
reclamezuil, maar dan elders
in het dorp, leeft nog. Naast reclame zouden ook evenementen en voorstellingen daarop
aangekondigd kunnen worden.

Cultuur-historische wandelgids.

Onthulling van de molensteen.

It Koartling
De Kruidhof
Poiesz

Stationsrestauratie De Orient
Gemeentehuis

Kennis- en Innovatiehuis
Pyramide
Noordoost Fryslân
Kapenga
Binnen Markt
Bibliotheek
Lauwers College
Haersmahiem
Texaco
Cultuurcentrum
Zwembad De Kûpe
Wâldsang
De Houtmoune
Hoge Nood locaties
Toiletruimte
Toiletruimte, rolstoel toegankelijk
Toiletruimte, rolstoel toegankelijk
en met baby verschoontafel

Hoge Nood-toiletten in Buitenpost.

Stichting
Woningbouw
Achtkarspelen
(kaart: Annemieke Altena)

Contact werd gelegd met een
verhuurder en het plan wordt
als mogelijkheid meegenomen
bij de herinrichting van het centrum.
Het jaar 2020
In het najaar van 2019 en vroege
voorjaar van 2020 was het bestuur volop bezig met de voorbereidingen voor haar 100-jarig
jubileum. Ondanks toenemende
dreiging van het coronavirus
werden een jubileumreünie, bijzondere ledenvergadering met
toneelvoorstelling, feestavond,
wandeltocht, nieuwe vlaggen en
andere projecten gepland. Midden maart werd duidelijk dat van
feesten niets zou komen. Alle
activiteiten werden afgelast: een
kleine kater. Het jubileumboek
werd deels door leden afgehaald
in een leegstaande winkel in de
Kerkstraat, de rest werd door
bestuursleden thuis bezorgd.
Het naslagwerk kreeg overigens
veel positieve respons. De wandelroutecommissie bracht in augustus haar boekje uit met een
fraaie cultuur-historische wandeltocht in ons dorp. De route
blijft in de toekomst te verkrijgen
en te lopen.
De geplande ledenvergadering in
het gemeentehuis in april schoot
er ook bij in. Corona zou daarna
een stevig stempel blijven drukken op de werkzaamheid van
PBB. Pas in juni vergaderde het
bestuur weer lijfelijk in It Koartling. In het najaar werd overgegaan op vergaderen via internet.
Echt vervangen van een echte
vergadering kan dat niet maar
het is wel een werkbaar alternatief om toch verder te kunnen.

PBB
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De verbeterde Oude Dijk.

Winterlichtroute eind 2020.

Ook ander regulier overleg met
bijvoorbeeld gemeente en andere organisaties leed onder de
situatie.
Ook in juni werd via een snelle
actie van de gemeenteraad, ondersteund door een brief van
PBB, B&W van Achtkarspelen
opgeroepen om hun instemming met een plan voor een
tweede stop van de sneltrein
te herzien. In de nieuwe dienstregeling was namelijk besloten
om deze elders te laten stoppen
in plaats van vaker in Buitenpost. Het mocht niet baten: de
stops kwamen in Feanwâlden en
Zuidhorn. PBB blijft alert op een
mogelijke verdere afwaardering
van de halte Buitenpost en zoekt
daarover contact met PB Kollum.
Met het afgelasten van alle evenementen in Fryslân bedacht
Omrop Fryslân een zomerprogramma waarin onder meer
Friese dorpen bezocht werden.
Ook Buitenpost werd uitgenodigd om zich op radio en tv te
presenteren. Niet toevallig vond
het plaats op 5 augustus, de dag
dat anders het Concours Hippique zou plaatsvinden.
In oktober kondigde de gemeente Achtkarspelen bezuinigingen
aan die grote gevolgen voor de
leefbaarheid in ons dorp zouden
kunnen hebben. Ondertussen
zijn daarover gesprekken tussen
PBB, gemeente en andere partijen gaande.
Op de valreep van 2020 sponsorde en stimuleerde PBB de eerste
Buitenposter Winterlichtroute.
Het bleek een succes van for-

bakken in het centrum. Als de opruimsubsidie in 2023 verdwijnt
zal PBB actie moeten voeren om
ons dorp schoon te houden.

maat, met mogelijk een vervolg
in de toekomst.
We noemen nog enkele kleine
zaken die PBB in de afgelopen
twee jaar onder handen heeft
gehad. Zo waren er klachten
over het niet kunnen gebruiken
van de ventweg bij de begraafplaats. Dit werd met de gemeente besproken en door verleggen
van het trottoir opgelost. Van de
gemeente kregen we een aantal
vragen over het reclamebeleid.
In de zomer van 2020 werd de
plattegrond aan de Kuipersweg
verwijderd om vernieuwd te
worden. PBB schonk in juli 2020
een folderrek aan stationsrestauratie Oriënt.

Sinds september 2018 verschijnt ons eigen dorpsorgaan
De Binnenste Buiten in kleur.
Ook de vormgeving kreeg een
make-over. Financieel draait de
krant goed met een stabiel adverteerdersbestand. Een extra uitgave in maart 2020, de Bevrijdingskrant, werd graag gelezen. Naast
onze dorpskrant wordt facebook (pagina dorpbuitenpost)
meer en meer gebruikt om informatie te geven en het dorp bij
plaatselijke zaken te betrekken.
Bestuurszaken
Notuliste Tineke Bruining nam
bij de jaarvergadering 2019 afscheid, net als penningmeester Herman Bergervoet en
Geertje van Dijk die hun termijn erop hadden zitten. Drie
nieuwe bestuursleden meldden zich: Theo Bakker, Loes
van Denderen en Tilly Kuipers.
In juni 2020 stopte Marianne
Rigter als voorzitter en bestuurslid. Loes en Tilly namen het van
haar over. Van augustus 2019 tot
december 2019 was John Orie
in ons bestuur, daarna nam hij
het voorzitterschap van It Koartling over. Van september 2020
tot februari 2021 was Ans van
der Tempel kort lid. Aanvulling
van het bestuur blijft nog steeds
nodig.

Langlopende zaken
Na jarenlange zwoegen van tal
van vrijwilligers en de helpende
hand van PBB werd in augustus 2020 de dierenweide in gebruik genomen. Inmiddels zijn
de dieren in de dierenweide al
helemaal gewend en is er vaak
bezoek. Een echte opening bleef
er tot nu toe jammer genoeg bij.
Het verkeer blijft een van de belangrijkste terugkerende zaken
op de bestuursagenda. In de
afgelopen twee jaren bespraken we de Oude Dijk, de Groenkamp en het kruispunt Kuipersweg-Bernhardlaan.
Een terugkerend probleem is
het plaatselijk zwerfvuil. PBB organiseert vijf keer per jaar een
opruimactie waarmee verenigingen en scholen ook nog wat
kunnen verdienen. Door ons gesubsidieerd leegt ook Kringloop
Raderwerk drie keer per week

Zwerfvuilopruimactie bij De Roede.

werd het ledenbestand opgeschoond.
De Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen blijft belangrijk als samenwerkingsverband.
Minimaal twee keer per jaar
wordt vergaderd. Het wonen en
het zwerfvuil zijn voorbeelden
van gezamenlijk optreden.
Beheer Leefbaarheidsfonds
Nog steeds wordt goed gebruik
gemaakt van het Leefbaarheidsfonds. In 2020 stagneerde de
vraag enigszins door het stoppen van tal van activiteiten in
ons dorp. Subsidies werden bijvoorbeeld verstrekt aan de feestweekcommissie, CH Buitenpost,
de biljartclub en anderen.

Aandacht voor woningbouw.

Financiën
Financieel staan wij er gelukkig goed voor. De kascontrole
heeft plaats gevonden en alles
is in orde bevonden. Wilt u meer
hierover weten? U kunt dan een
overzicht van de penningmeester opvragen via:
pbbuitenpost@gmail.com
In vogelvlucht hebben wij u hiermee een overzichtje van ons
werk over de afgelopen twee jaren gegeven.
Mocht u hierover vragen hebben
of andere vragen dan willen wij
die graag beantwoorden.
Mail ons op:
pbbuitenpost@gmail.com

Aandacht voor bereikbaarbaarheid
en leefbaarheid.

Johan Kootstra
Het plan om tijdens het jubileum in 2020 door te groeien
naar 1000 leden lukte door de
omstandigheden niet. Wel kwamen er 100 nieuwe leden bij en

De foto’s op deze pagina’s zijn
van Annemieke Altena, Theo
Bakker, Hielke Boorsma, Sabina
van Dijk en Johan Kootstra.

Aandacht voor verkeer.

Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

BB

De nieuwe dorpsplattegrond op de Kuipersweg.

Jubileumboek.

De dierenweide werd in augustus 2020 geopend.

info@kemabouw.nl
www.kemabouw.nl

It Grientewinkeltsje
AARDAPPELEN VAN
DE FRYSKE KLEI

Irene’s
Bildtstar
Rode Star
Sappen van Schulp

Maaltijden
Rauwkosten
Zuivel van Zuco
Fruitmanden
Wijn en borrelhapjes

Kerkstraat Buitenpost
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Tweede Kamerverkiezing in Buitenpost: de uitslag
met hoogste scores voor Forum
voor Democratie (9,7%) neemt
Achtkarspelen de derde plaats
in. Alleen Brunssum en Kerkrade
telden meer FVD-stemmers.

Het zit er weer op. We hebben
allemaal onze keuzes gemaakt:
wel of niet stemmen, en in het
eerste geval op welke partij en
welke kandidaat.
Het aantal kiesgerechtigden in
Achtkarspelen bedroeg 21.772,
waarvan 16.929 geldige stemmen werden uitgebracht. Daarvan zijn er 1718 per post uitgebracht (7,8% van alle stemmen).
Er waren in totaal 27 stembiljetten blanco en 20 ongeldig.
Stemmen
Er kon gestemd worden op drie
dagen: 15, 16 en 17 maart. Hoewel de eerste twee dagen voornamelijk bedoeld waren voor
kiezers die zich tot de kwetsbare
groep rekenen, waren ook kiezers met een andere reden welkom. Wieke de Boer-Hamstra,
projectleider verkiezingen vertelt: “Een handjevol bouwvakkers maakte daar dankbaar gebruik van in de vroege ochtend.“

76,4
66,4%

75,7%

75,4%
70,6%

62,0%

68,0%

71,4%
64,7%

71,7%
voor de dorpsnamen
zie kaart 2

63,2%

Tweede Kamerverkiezing 2021,
opkomstpercentage per dorp in Achtkarspelen
68 - 71
74 - 77
62 - 65
65 - 68
71 - 74

Kaart 1. Opkomstpercentage per dorp.
Op maandag 15 maart hebben
329 kiezers vanuit meerdere
dorpen uit de gemeente in de
Raadzaal hun stem uitgebracht.,
in Surhuisterveen waren dat 331.
Op 16 maart waren dat respectievelijk 292 en 371 kiezers. Het
gevoel van veilig kunnen stemmen is blijkbaar breed gedragen.
Want het opkomstpercentage
in Achtkarspelen betrof deze
verkiezing 77,8% en dat is nauwelijks lager dan bij de vorige
Tweede Kamerverkiezing in 2017.
Toen was het opkomstpercentage 79,8%.
Van de dorpen in de gemeente

VERKEER(D)?
Tijdens een van mijn wandelingetjes
werd ik aangesproken door mevrouw
L.. Ze loopt vaak met haar hond over
de fietspaden in en rond het dorp. Ze
komt dan voetgangers tegen die aan
de linkerkant van het fietspad lopen.
Op dat moment stonden we op het
fiets/bromfietspad tussen Buitenpost
en de Alde Dyk. Vanuit Buitenpost gelopen of gefietst kom je daar het ‘Ein-

1

Veilig stemmen in het coronaproof ingerichte stemlokaal in de Fonteinkerk.
(foto: Hielke Boorsma)
was de opkomst het grootst in
Buitenpost (kaart 1). De briefstemmers zijn hierin niet meegeteld omdat uit de beschikbare
cijfers niet te achterhalen is uit
welk dorp ze komen.
Tussen 17.30 en 18.30 uur was er
een piek aan kiezers, wat zorgde voor een wachtrij. Maar de
kiezers waren goedgeluimd en
wachtten geduldig op hun beurt,
op afstand van elkaar en met
mondkapje. Wieke: “Eén kiezer
in Buitenpost is op 17 maart niet
tot de stemming toegelaten, omdat deze principieel geen mondkapje droeg en geen vrijstellingspas had. Zo’n situatie wil je
graag voorkomen, want iemand
weigeren is voor niemand leuk.
Maar het stembureau nam verantwoordelijkheid voor de veiligheid van andere kiezers en de
stembureauleden.”
In de elf dorpen van Achtkarspelen kon gestemd worden in

zestien stembureaus op maar
liefst 37 partijen die samen 1056
kandidaten op het stembiljet lieten noteren.
Uitslag
Van die 37 partijen op het immense stembiljet (had u ook zo’n
moeite met uit- en weer invouwen?) kregen er 9 geen enkele
stem in Achtkarspelen. De minste stemmen kregen De Groenen
(2), de meeste waren voor het
CDA (3046).
Ondanks een verlies van 9,7%
is het CDA de grootste partij gebleven in de gemeente Achtkarspelen. Voor de dorpen apart is
dat niet altijd het geval. Kaart 2
laat zien wat de grootste partij in
de verschillende dorpen is. Voor
Buitenpost is dat het CDA, evenals voor Surhuizum, Surhuisterveen, Drogeham en de briefstemmers. In de overige dorpen
is de PVV de grootste partij geworden.

Voorkeursstemmen
Niet iedereen stemde op de
nummer 1 van de lijst van zijn of
haar keuze. Van de overige kandidaten kreeg Wybren van Haga
van Forum voor Democratie
de meeste voorkeursstemmen,
zelfs meer dan zijn lijsttrekker
(758 in Achtkarspelen, 106 in
Buitenpost) gevolgd door Pieter
Omtzigt van het CDA (748, waarvan 146 in Buitenpost), Femke
Wiersma van BoerBurgerBeweging (279, resp. 45 stemmen) en
Renske Leijten van de SP (226
resp. 53 stemmen). Ook de Friese kandidaat Harry van der Molen deed het goed. Als negende
op de kandidatenlijst van het
CDA kreeg hij na Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt de meeste
stemmen (148, resp. 25).
Bij de lijsttrekkers gingen de
meeste stemmen naar Geert Wilders van de PVV, 2657 van alle
stemmen (waarvan 281 in Buitenpost).

%
25

20

Twijzelerheide

Twijzel

Kootstertille

Buitenpost Gerkesklooster Stroobos
Augustinusga
Surhuizum

Drogeham
Harkema

Surhuisterveen

briefstemmers

Tweede Kamerverkiezing 2021,
grootste partij per dorp in Achtkarspelen
CDA
PVV

Kaart 2. Grootste partij per dorp.

14,9
12,9
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Vroeger (voor 1990) was het voor voetgangers verplicht om buiten de be-

2

Wieke: “Veel kiezers maakten
complimenten over de wijze
waarop de stemlokalen waren
ingericht en het soepele verloop.
De gemeente ontving hier diverse mailtjes van. Vanzelfsprekend
zijn er altijd verbeterpunten,
maar als Team Verkiezingen zijn
wij uiterst tevreden over het verloop van deze stemdagen en de
kwaliteit van de processen-verbaal van de uitslag. Want dat is
natuurlijk het doel: op een transparante en veilige manier zorgdragen voor het registreren van
een betrouwbare uitslag!”
Annemieke Altena
(kaarten en grafieken:
Annemieke Altena)

Achtkarspelen
Buitenpost
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Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

Verkeerde kant?

de bebouwde kom’-bord tegen (1) vlak
vóór een afslag naar links, het bruggetje over (2) en een schelpenpad naar
rechts met een ‘onverplicht fietspad’
bord dat verkeerd om gemonteerd is
(3 en 4). Hier begint een deel van de
verwarring.

Kaart 3. Uitslag per Friese gemeente.

18,0
17,2
16,2

Boelenslaan

Landelijk gezien is Achtkarspelen de gemeente met het op vier
na laagste percentage VVD-stemmers (12,9%). Nog minder hadden Urk, Staphorst, Dantumadiel
en Wageningen. Op de ranglijst

CDA
D66
VVD

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021, vergelijking Achtkarspelen - Buitenpost

CDA

Winnaars in Buitenpost zijn
Forum voor Democratie (+6,2%),
D66 (+2,7%), VVD (+2,5%), Partij voor de Dieren (+1,3%) en de
PVV (+1,0%). Het grootste verlies was voor het CDA (-9,7%).
Andere verliezers waren de SP
(-3,3%), ChristenUnie (-3,1%), en
GroenLinks (-2,8%).

Achtkarspelen

Tweede Kamerverkiezing 2021,
grootste partij
per gemeente

bouwde kom aan de linkerkant van de
weg te lopen. In het RVV (Reglement
verkeersregels en verkeerstekens)
van 1990 is die verplichting geschrapt
en mag de wandelaar zelf uitzoeken
wat het veiligst is. De meeste wandelbonden adviseren om rechts aan
te houden op smallere (fiets)paden
(www.wandel.nl).
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In en rond Buitenpost heeft de wegbeheerder overigens zijn best gedaan
om er een potje te maken van waar je
de bebouwde kom in komt en waar je
hem verlaat. Bijvoorbeeld: Komende
vanaf de Alde Dyk mag je met je bromfiets 40 km/u rijden. Sla je vervolgens
rechtsaf het bruggetje over (5) dan
blijft die snelheid gelijk, want nergens
een ‘onverplicht fietspad’- of ‘bebouw-

4

de kom’-bord te bekennen. Kom je vervolgens op de Sânfinne, dan mag je
45 km/u, want je bent niet langs een
‘bebouwde kom’-bord of (zone) 30
gereden. Soortgelijke situaties doen
zich voor bij China Garden en het tennispark.
Wegbeheerder (Gemeente), los dit
eens op.

5

Wij zijn weer open!
Bel of kom langs
om een afspraak te maken
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

De winkels hangen weer
bomvol leuke dingen!!!

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

Oant sjen

Rikst:
mail:
rikst.fl@gmail.com
tel.:
0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81

SPORTFOTO’S
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DE VOETBALFOTO

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

Dieren

1e elftal zondag Buitenpost, 1981
“Na van 1955 tot 1965 en sinds 1968 4e klas KNVB te hebben gespeeld moest het
eerste van Buitenpost een stap terug maken. Iedere club heeft jaren van vooren tegenspoed, het komt in de beste voetbalfamilies voor. In een goede sfeer
gaat men verder, de vriendschap blijft”, zo luidde het bijschrift bij de foto die ons
werd aangeleverd door Andries Hofstra. Onze hartelijke dank daarvoor.
Via een ander bericht werd ons gemeld dat dezelfde Andries een prima doelman
was, maar soms nukken had: “Als de wedstrijd niet verliep zoals het moest
of er onderling commentaar was, kwam het voor dat Andries demonstratief
een doelpaal beklom, plaatsnam op de dwarslat en om zich heen keek... tot
de bal weer in de buurt kwam en hij snel paraat was”. Deze bewering vroeg
om wederhoor, maar de gewezen keeper verwijst het stellig naar het rijk der
fabelen: “Lariekoek, is nog nooit voorgekomen! Ik hing aan het begin van een

wedstrijd wel eens aan de dwarslat om mij uit te rekken, meer niet”. Natuurlijk
zijn wij als redactie altijd blij wanneer we kletspraat uit de wereld hebben
kunnen helpen.
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Jacob Poelstra (elftalleider), Leffert Jongsma (grensrechter),
Jouke Roskammer, Jolt Osinga (aanvoerder), André Alberda, Jelle Wagenaar,
Wilco Kolthof, Tom van Waarden, Henk Schaapman (trainer), Jan Klamer
(bestuurslid).
Onderste rij: Goos van der Heide, Harmen Bruinsma, Eddy Kloetstra, Tiemen
van der Meer, Piet de Boer, Andries Hofstra, Leffert van der Meer en Harry
Uildersma.

SPORTFOTO VAN DE MAAND

Verleden tijd

Op de foto rechts ziet u Gerben Douma. In zijn rechterhand houdt hij de schaatsen waarop hij dit jaar
tijdens de vorstperiode, op zaterdag 13 februari, samen met zijn vriend Piet Mulder uit Kollumerzwaag
de Elfstedentocht schaatste.

In de vorige twee edities van de
Binnenste Buitenpost werd nog
de naam Tjaskerhiem gebruikt
voor de locatie van Talant aan het
Molenerf. Het nieuwe gebouw
zelf heeft geen naam en krijgt
ook geen naam meer. De cliënten wonen voortaan onder hun
eigen naam in hun eigen appartement op Molenerf 114 met een
letter van A t/m X als toevoeging.

Het Elfstedenkruisje, hier nauwelijks zichtbaar op
zijn borst, ontving hij van Theo
Mulder, de vader van Piet, die
in de jaren tachtig van de
vorige eeuw de ‘echte’ Elfstedentocht tweemaal uit
schaatste. Gerben is al jaren
lid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden en
hoopt nog een keer
de elf Friese steden
met een stempelkaart te kunnen bedwingen. Dit was
in
ieder geval een
goede generale en een
teken dat hij het kan.
Gerben schaatst uitsluitend op natuurijs. Zijn conditie houdt hij op peil met hardlopen en fietsen.
Ieder jaar neemt hij ook deel aan de survivalrun
van Kootstertille. Avontuurlijk is hij ook ingesteld,
zo fietste hij solo een paar jaar geleden 8000 kilometer in Zuid-oost-Azië, door Vietnam, Cambodja,
Laos en Thailand. Ook peddelde hij van Buitenpost
naar Rome, een afstand van 2000 kilometer.
Kortom een heel sportieve Buitenposter en dus
goed voor de sportfoto van de maand.
Bote de Haan

De naam Tjaskerhiem verdwijnt
daarmee ook uit het formele
taalgebruik. Het zal nog wel even
duren voordat de naam uit ons
geheugen is.
Elfstedenschaatser Gerben Douma. (Foto’s: Harrie Slagter)

Nelleke Kemps-Stam

Het is weer zover. De lente is er.
Nou ja, de lente doet zijn best zichzelf te laten zie... nu en dan. As we
speak sneeuwt het hier. Vandaag
is er zo’n kleine vijftien centimeter
sneeuw voorspeld, maar aangezien
we op een berg wonen kan het nog
alle kanten op. Soms blijft een bui
hangen, soms dwarrelt ie precies
om ons heen. Buienradar helpt ons
in geen geval. YR doet zijn best,
maar zit er ook met enige regelmaat
meer naast dan er goed op. Wij
grappen dan ook regelmatig dat wij
pas weten of het gaat sneeuwen als
het daadwerkelijk sneeuwt.
Maar dit alles terzijde, ik dwaal
weer eens helemaal af. Lente dus.
Hier ook. De zon wordt sterker en
heeft al veel centimeters sneeuw
en ijs doen verdwijnen. Jammer,
maar ergens ook weer heel fijn.
Want onze dieren konden vorige
week weer voor het eerst naar buiten. De kippen weigeren pertinent
een stap buiten de deur te doen als
er iets wits op de grond buiten ligt
en onze konijnen hebben de winter in hokken in de garage moeten
doorbrengen, in enorme bergen
hooi om lekker warm te blijven tijdens de -20 die we deze winter af
en toe moesten voelen.
Het enige dier dat hier af en toe haar
roze neusje naar buiten wilde steken was onze jongste poes: Gaupe
(spreek uit: Kuipe met een zachte k, wat betekent: Lynx). Gaupe
is niet bang voor een beetje kou en
graaft graag eens een muisje uit
van onder de sneeuw. Maar onze
oude poes Nana heeft de hele winter vet gekweekt en geslapen. Zij
ziet er onderhand uit als een zwarte
Barba-mamma. Geen nood, al dat
vet verdwijnt letterlijk weer voor de
zon, nu ze af en toe diezelfde weer
opzoekt.
Maar vorige week was het eindelijk
zover. De konijnenhokken konden
eindelijk naar buiten. De nachtverblijven wel tjokkievol met stro natuurlijk voor de, nog steeds, koude
nachten. Maar oh, je kon de hartjes
zienderogen zien genieten. Languit
op het hooi liggen ze naast elkaar
in het zonnetje. Puur genieten. De
kippen bemesten trouw en dapper al ons gras in de voortuin. Ze
krabben met hun scherpe nagels
de perkjes los, zodat ik daar straks
weer allemaal aardbeienplantjes in
kan zetten voor de zomer. Terwijl ze
de hele dag bedelen om de restjes
kattenvoer en een handje haver of
maïs hier en daar. Ik vind het heerlijk onze dieren weer om ons heen
te hebben en kwebbel er lustig op
los.
Echt, ik voel me nooit eenzaam,
zelfs niet als ik al een maand of
twee met geen andere volwassene heb gesproken dan manlief. In
Nederland hadden we precies de
ruimte voor één kat. Nana, onze
bejaarde bol wol. Nu met zeven
kippen, nog steeds twaalf konijnen
en twee katten genieten we ook zoveel keer meer. Ja, ons leven hier is
goed. En mét de dieren beter. Dan
heb ik het nog niet eens over de
vossen, de herten, de elanden, de
wolven en de marters.
Maar dat is een verhaal voor een
andere keer.

VARIA
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Annemieke Altena

Piet Pettinga

Van Smaak
Stel! U woont alleen, bent herstellende van een operatie of vindt het lastig om elke
dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Wat kan Van Smaak dan voor u betekenen?
Direct aan tafel met Van Smaak
Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd, 365 dagen per jaar dus
ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving kunt u gebruik maken van de warme
uitbreng van maaltijden voor senioren die niet meer dagelijks zelf kunnen of willen
koken. Heeft u een dieet of wilt u liever een gemalen maaltijd? Geen probleem. Wij
doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen. Ook tijdelijk dus!

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje
– inleveren in de kopijbus bij The Read
Shop vóór zaterdag 17 april.
De prijs, van 10 euro wordt ter
beschikking gesteld door
De Binnenste Buitenpost.

De oplossing van de puzzel in het februarinummer was: Pyramide (Voorstraat 30).
Er waren 11 goede inzendingen.
Winnaar van een
Twaspan
snacktegoed ter waarde
van € 10,- is: Jellie van Vliet.

Een vertrouwd gezicht
“Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen en verse spinazie.
Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van Smaak voor de deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme maaltijd komt brengen kijk ik daar echt naar uit,” vertelt
mevrouw De Lange. “De tafel dekken en aan tafel gaan, is alles wat ik hoef te doen.
De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We kennen elkaar inmiddels al een
aantal jaren, want hij is de vaste maaltijdbezorger op deze route. Ik red me op deze
manier prima en de maaltijdservice is niet duur.”
Proeven is geloven
Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan een proefmaaltijd aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website of stuur een mail naar info@vansmaak.nl.
Want zeg nou zelf: u bepaalt zelf of onze maaltijd zo lekker is als wij zeggen.

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
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Griet de Vries vertelt over Roel Klompmaker
Dat Roel Klompmaker een geliefd persoon was in Buitenpost
hoeft geen betoog. Velen herinneren zich nog zijn stem en zijn
door zijn aandoening aangetaste
kleine gestalte. Hele generaties
heeft hij in Buitenpost lesgegeven op de Openbare Lagere
School De Mienskip in ons dorp.
Ook Griet de Vries was een van
zijn leerlingen.
Wat Griet nog bijstaat is de aanschaf van een nieuwe bus bij de
firma Veenstra. Meester Klompmaker maakte de kinderen wijs
dat deze bus kon vliegen en zij
moesten opstellen maken over
waar ze met deze bus heen wil-

den vliegen. Ook Griet heeft haar
fantasie losgelaten op de mogelijkheid dat de bus kon vliegen
net als alle andere kinderen van
de combinatieklas 5 en 6. Meester Klompmaker maakte van de
fantasieën een verhaal dat in de
schoolkrant de Skoal Klappe verscheen. Helaas zijn er geen Skoal
Klappe’s meer aanwezig op de
school.
Aan het eind van het jaar werd
er ook nog een toneelstuk opgevoerd. In dat stuk landde de
bus helemaal op de Maan. Door
Roel Klompmaker geschreven.
Griet speelde daarin haar eigen

Toneeluitvoering van klas 5/6 over de nieuwe bus die naar de maan vloog.

beppe. Beppe Grytsje. Haar beppe woonde in de Kerkstraat en
elke dag ging Griet daar tussen
de middag eten omdat haar huis
buiten het dorp stond. Beppe
Grytsje was ook zo’n bekende
figuur in Buitenpost waar veel
kinderen welkom waren. Hoofdrollen waren er ook voor plysie
Oppedijk en Hinne Hofstra, een
boer. Meester Klompmaker werd
daarbij natuurlijk geholpen door
de andere leerkrachten uit die
tijd, Jan Dijkstra en Koosje Veenstra.
Griet heeft sowieso goede herinneringen aan meester Klompmaker vertelt ze met glinsterende ogen. Omdat hij altijd leuke
dingen met de kinderen deed.
Ze gingen veel naar buiten om in
de weilanden, die natuurlijk veel
dichter bij het dorp lagen dan nu,
planten en dieren te zoeken, te
benoemen en meester vertelde
er verhalen over. Maar meester
Klompmaker hield ook bijen en
door hem konden kinderen alles
te weten komen over deze intrigerende insecten en hoe honing
wordt gemaakt en verzameld.
Jaarlijks werd er een schoolreis
georganiseerd voor de klassen
4, 5 en 6. En niet zoals gebruike-

COLUMN
lijk van één dag maar een echte
vakantie van vier dagen. Voor de
kinderen, waarvan de meesten
nooit op vakantie gingen, was
dat het evenement van het jaar.
Vier dagen met elkaar op de fiets
naar bijvoorbeeld Oudehaske
waar meester vandaan kwam.
Met elkaar slapen in een tentje
of met de boot naar Schiermonnikoog vanaf Oostmahorn, de
toenmalige vertrekplaats.
Op een of andere manier was het
gedurende die vakanties van de
kinderen met meester Klompmaker altijd mooi weer. Zelfs zo
vaak dat de vader van Griet die
in de oudercommissie zat, altijd
even keek wanneer de kinderen
met de school op vakantie gingen want dan was het mooi weer
en kon hij het hooien plannen.
Wij vinden het een leuk verhaal
van Griet en we horen ook graag
verhalen
over
bijvoorbeeld
Plysie Oppedijk. Of wie heeft nog
herinneringen aan kluizenaar
Albert Koning of voddenboer
Harm Tamminga.
Er zijn nog veel verhalen te vertellen. Wij schrijven ze voor u op.
Meldt u zich?
Frits Bouwens

Inzamelingsactie dierenweide geslaagd
Sipke de Boer van de dierenweide Buitenpost is vreselijk enthousiast over de resultaten van
de inzamelingsactie. Ze hebben
heel veel ingezameld bij particulieren en bedrijven. ‘De reacties
waren hartverwarmend’ zegt hij.
En de opbrengst van meer dan
1700 euro kan de dierenweide
goed gebruiken. Er is van alles
opgehaald o.a. ijzer, aluminium,
geel en rood koper, RVS maar
ook elektriciteitsdraad, accu’s en
zelfs een katalysator die vanwege het aanwezige palladium nog

flink wat geld oplevert. Op Facebook hebben zij een bedankje
voor alle gulle gevers geplaatst.
Ze bedanken ook de Binnenste
Buitenpost voor het artikeltje in
onze dorpskrant.
Het geld gaat de dierenweide
vooral gebruiken voor hooi, stro
en voer voor de dieren maar het
zal ook ingezet worden voor de
reparatie en verbetering van
de stallen en verblijven van de
dieren. De dierenweide is er
verschrikkelijk blij mee en ze

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

hadden nooit verwacht dat het
zo’n resultaat zou opleveren. Ze
willen dan ook de actie jaarlijks
herhalen.
Natuurlijk is de actieweek voorbij
maar toch zegt Sipke: ‘Als mensen nog oude metalen hebben
kunnen ze altijd bellen en komen
wij het ophalen. Alles voor de
dierenweide.’
De Binnenste Buitenpost ondersteunt deze actie graag en roept
iedereen op die nog oud ijzer
of andere metalen heeft liggen
om Sipke (06 1261 7158) of dhr.
Hamstra (06 5753 9230) te bellen.
De ervaring leert dat het lekker
opruimt in schuur en kelder. Ook
per mail is de dierenweide te bereiken op
dierenweidebuitenpost@gmail.
com.
Frits Bouwens

De lea
Us lea (lichaam) is it ynstrumint dêr’t wy mei arbeidzje, ek sinjalen mei opfange en útstjoere. Guon dingen kinne je raar yn ’e lea
sitte. Alde minsken hienen froeger allegear in ferarbeide lea. Gelokkich is in soad leabrekkend wurk oernommen troch masines.
Lit him mar gewurde, hy hat it wol oan ’e lea.
Laat hem maar begaan, hij is lichamelijk erg sterk.
Se hat de lea hjoed noch net field.
Ze is vandaag gewoon lui.
De skrik is my noch net út ’e lea.
Ik ben nog niet van de schrik bekomen.
Nei ’t iten wurd ik altyd wat min op ’e lea.
Na het eten word ik altijd moe en slaperig.
It leit my op ’e lea dat dit spul net doocht.
Ik heb zo’n voorgevoel dat deze zaak niet deugt.
De maitiid giet har oer de lea.
Ze is verliefd

ZEG HET MAAR
Ingezonden brief
Hoera, in de Twijzelermieden is
op botanisch terrein iets zeldzaams ontdekt. Met alle respect,
maar ik denk, dat de gemiddelde
Buitenposter daar niet van onder
de indruk is. Die schiet het liefst
per auto, al dan niet via de gereviseerde Oude Dijk, naar de
Lidl, gelegen in het pastorale
centrum, laadt daar de auto vol
en full speed retour. Ik heb geen
hoge pet op van de groene signatuur.
Het gemeentebestuur verzuimt
natuurlijk ook om een goed voorbeeld te stellen. Weet u, waar het

goed in is? Klagen. Atijd geld te
kort. Investeren is een hele kunst.
1. Friese naamgeving is heel belangrijk.
2. Een duur zwembad
3. Huizenbouw gebeurt gebrekkig
4. Er is een pingo ontdekt
5. En ook nog een terp
6. Wat een prachtig centrum
7. Geen landbouwgrond naar
zonnepanelen.
Ja, dan kan het wel eens erg lang
gaan duren.
Kees Hanse

Kees Kooman

Geen leuk verhaal
Ik schrijf een boek over boeren die
anders willen boeren, maar niet
goed weten hoe. Door de aanwezigheid van een virus, waarvoor
zelfs een speciale vlag (rood/wit)
is ontworpen zou je denken dat de
mensen veel bezig zijn met gezondheid. Het is toch wel bekend: veel
bewegen, beter niet al te zwaar zijn
om een eventuele besmetting de
baas te worden.
Veel mensen zeggen: nu wordt het
beter, nu gaat iedereen meer zorg
besteden aan goed, gezond voedsel. Biologisch af en toe, duurder
maar het mes snijdt aan twee kanten en wie weet ook wat minder
vlees.
Iedereen weet, zo zeggen de optimisten, ja iedereen weet toch
inmiddels wel dat het verdomde
virus te maken heeft met het eten
van dieren, vaak opeengestapelde
dieren, zoals dat ook letterlijk in
China gebeurt met de varkensflats.
In dat land is ook hond trouwens
een lekkernij op menig menukaart.
De mensen gaan het zien, zeggen
de optimisten onder de mensen.
Wat was ik trots bij het begin van
de uitbraak: nul besmettingen in
Achtkarspelen! En nu staan ‘we’
in de top van het klassement besmettingen. 1675 op deze dag, even
snel rekenen - ik kan goed rekenen - dat is zeven procent van de
totale bevolking in deze gemeente.
Zeven procent! Bijna 1 op iedere 14
plaatsgenoten. En dan nog geen rekening gehouden met degenen die
ook positief zijn (ik bedoel dit dus
negatief) maar het niet weten omdat de verschijnselen niet ernstig
genoeg zijn.
Neen, trots ben ik niet meer. Eerder
is sprake van plaatsvervangende
schaamte. Ik deinsde onlangs, met
anderen achteruit bij de entree van
een jongedame in een apotheek.
Zij ging meteen op haar doel af: de
snot-artikelen. Zonder mondkapje! De dame keek hautain om zich
heen.
Op de billboard voor onze deur
vragen politieke partijen aandacht.
Sinds kort gaan de afbeeldingen
van veel kandidaten verborgen
achter de tronie van een politicus
wiens naam ik niet eens wil noemen. Dat hoort dus ook blijkbaar bij
deze partij die de ernst van de virusuitbraak simpelweg ontkent. (Ik
vind trouwens ook dat winkels zouden moeten kunnen functioneren,
zoals dat na de eerste uitbraak kon.)
Ik schrijf een boek over boeren die
anders willen boeren. Met oog voor
toekomst van komende generaties.
Meer biodiversiteit, dierenwelzijn,
en minder gevaar van stijgende
zeespiegels. Dat verhaal. Geen leuk
verhaal.
Veel mensen zeggen nu dat het echt
gaat gebeuren. De consument weet
wat haar en hem te doen staat. Dan
maar een keer minder met vakantie,
straks als het weer kan. De boeren
gaan extensiever (dus veel minder
intensief) boeren. Ze weten nu dat
de consument daar geld voor over
heeft. En de mensen die nu al elk
dubbeltje moeten omdraaien? Daar
komen subsidies voor uit dezelfde
pot van Brussel waaruit nu iedere
boer kan putten. Ook de boer die
niet anders wil.
Als het lukt steek ik de vlag uit.

www.keeskooman.nl
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Op dinsdag 23 februari vierde Gre Slagter-Wildeboer haar vijfennegentigste verjaardag. Ter ere
daarvan kwam er bij Boelensstate, waar zij woont, een draaiorgel voorrijden om een muzikale
felicitatie te brengen, (foto: Hielke Boorsma)

Woningstichting SWA heeft in februari een twintigtal vleermuizenkasten opgehangen aan enkele
van haar huizen in de Molenstraat. Deze actie heeft te maken met de sloop van de 20 woningen vorig
jaar aan de Halbertsmastraat. De huizenverhuurder is verplicht de vleermuizen en vogels die daar
onderdak vonden een alternatief aan te bieden. Met het oog daarop zijn in dezelfde omgeving ook een
aantal vogelnestkastjes aangebracht. (foto: Hielke Boorsma)

Ze liggen soms op de meest onverwachte plekken, steentjes met een tekening en een tekstje erop
geschilderd. 'Happy stones' (blije steentjes) worden ze genoemd. De maker heeft ze achtergelaten
om de vinder een momentje van blijheid te geven. Elders in het land ontstond deze positieve actie en
het heeft de laatste weken ook Buitenpost bereikt. De stenen mogen meegenomen worden - om ze
bijvoorbeeld thuis een leuk plekje te geven of iemand anders een ogenblik van vreugde te geven. Ze
laten liggen voor de volgende passant is natuurlijk ook prima! (foto: Hielke Boorsma)

Op de bouwplaats van de 15 nieuwe huizen aan de Halbertsmastraat gaat het vlot. Bij de eerste
woningen, grenzend aan de Mejontsmastraat, ligt de verdiepingsvloer er al op en wordt aan de
buitenmuur gemetseld. Hopelijk volgt er snel meer nieuwbouw. (foto: Hielke Boorsma)

Basisschool CBS de LICHTBRON
lichtbron@noventa.nl 0511542385

Voortdurend Open Dag…
altijd welkom!
Het hele jaar door!!!
BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK
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Bijna 76 jaar later
Bevrijding
De bovenste (ingekleurde) foto
van de Voorstraat werd midden
april 1945 gemaakt. Ze werd
schuin tegenover de Singel, voor
de woning van de familie Van der
Veer, gemaakt. Willem van der
Veer had er een kruidenierszaak
en hield een klein dagboekje bij.
Daaruit komen de volgende regels, met als eerste de dag van
de bevrijding van ons dorp:
15 april: Zo nu en dan knallen
er nog wat schoten. Plotseling
hoorden we wat brommen en
daar begon de bevolking te
schreeuwen. Wij naar de hoek
[Bakkershoek - red.]. En jawel,
daar stonden vier tanks met
Canadezen. Daar hebben ze
een poosje gestaan en zijn toen
weer vertrokken naar Lutjepost.
Wat een vreugde. Even later liep
iedereen met oranje.
16 april: Veel tanks richting Groningen. Om 10.45 uur de vlag
uit bij het gemeentehuis. In een
ogenblik nu overal de vlaggen.
17 april: Prins Bernhard hier

langs gereden [in een jeep met
begeleiding van andere voertuigen - red.]
21 april: Bij honderden trekken
de Canadezen hier langs met
allerlei voertuigen. Vanmorgen
het eerste stuk chocolade gekregen.
Tijdens een van de dagen uit die
week moet de foto gemaakt zijn.
Welke personen er op afgebeeld
zijn weten we niet. Wel zien we
de vlaggen wapperen en overal
langs de straatweg staan mensen de Canadezen enthousiast
te verwelkomen. Voor ons, nu,
op grote afstand van de Tweede
Wereldoorlog en alle ellende die
deze veroorzaakte, is het moeilijk
voorstelbaar met welke grote
emotie de bevrijders binnengehaald werden.
De foto daaronder werd anno
2021 kort geleden gemaakt. Duidelijk is dat de straatweg veel
aan breedte heeft ingeleverd. De
zichtbare vlaggen zijn van een
heel ander soort. Ondanks de no-

De Voorstraat ter hoogte van nummer 60 gezien in westelijke richting in april
1945 (boven) en maart 2021. (foto: Johan Kootstra)

dige aanpassingen zijn de huizen
evenwel nog goed herkenbaar.
Het lijkt een heel andere tijd te
zijn, maar schijn kan bedriegen.
Het is goed om de herinnering
aan toen, de oorzaken en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, zo levend mogelijk te
houden. Wie zijn geschiedenis
vergeet, loopt het gevaar dezelfde fouten te maken...
Bijna 1 jaar later
Voor de mensen die (weer) willen lezen over de oorlog in Buitenpost is nog steeds de Bevrijdingskrant, extra editie van de
Binnenste Buiten uit maart 2020,
te verkrijgen. Het biedt veertig
pagina's met foto's, dagboekfragmenten en een verscheidenheid aan andere informatie over
het leven in ons dorp tijdens de
oorlogsjaren. In de maand april
zijn exemplaren van dit nummer
gratis af te halen bij Dropshop
Liquorice en The Read Shop, net
als het gewone maartnummer.
Voor mensen buiten Buitenpost
kan het tegen de verzendkosten
van 2 euro toegezonden worden.
Mail ons daarvoor op:
pbbuitenpost@gmail.com
Een verdwaalde herinnering aan
de oorlogsjaren
De afgebeelde nota is ons aangeleverd door Jan Veenstra,
wonend aan de Kuipersweg.
Deze moet ooit door zijn vader
Sjouke zijn bewaard, maar Jan
heeft geen idee van het hoe en
waarom. De rekening heeft betrekking op de enige Duitser die
tijdens de oorlogsjaren in ons
dorp om het leven kwam. Jan
Kootstra vertelde er in de Bevrijdingskrant van maart 2020 over:
"Ik kan mij nog goed herinneren
dat ik op 14 april 1945 met mijn
ouders en onze buren ’s avonds
na achten buiten stond, want het
was toen vrij rustig. Wij waren
op onze hoede want ’s avonds
na achten mocht niemand meer
buiten zijn. Wij schrokken plotseling toen er twee paard-enwagens met vrouwen, kinderen
en met een Duitser met een geweer in de aanslag voorop, voor
ons huis stopten. Wij wilden
snel naar binnen gaan, maar hij
vroeg of hij in de goede richting
naar Groningen reed. Mijn buurman zwaaide met zijn arm heel
enthousiast naar Blauwverlaat
en riep: "Ja", want we wisten

Nota voor de begrafenis van een omgekomen Duitser.
dat zij verderop in de val zouden
lopen [het verzet van Buitenpost
had ondertussen de brug bezet,
red.]. Later hoorden we dat die
Duitser zich bij Lutkepost niet
wilde overgeven en bij het vuurgevecht dat erna kwam in een
weiland is doodgeschoten".
In de laatste dagen van de
Tweede
Wereldoorlog
waren veel Duitsers, NSB’ers en
geestverwanten op de vlucht
richting Duitsland voor de

De Bevrijdingskrant, maart 2020.
(foto: Johan Kootstra)

(foto: Jan Veenstra)

komende
bevrijding.
Sommigen bleven tot het laatste
moment verbeten. Maar deze
Duitser was geen soldaat. Als
Duits spoorwegman was hij
hier na de Nederlandse spoorwegstaking van september 1944
gekomen om treinverkeer mogelijk te maken.
Zelfs al was het de vijand, een
fatsoenlijke
begrafenis
was
noodzakelijk. Reichsbahn-Oberinspector Heinrich Apel uit
Lochstedt kreeg een plek op de
begraafplaats aan de Kuipersweg in Vak U, regel 2, nummer
10. De nota van de kosten door
de begrafenisvereniging gemaakt werd door de Gemeentelijk Commandant Nederlandsche
Binnenlandsche Strijdkrachten
betaald.
Op 28 mei 1958 werd zijn lijk opgegraven voor herbegrafenis.
Bij de inspectie vond men nog
resten van zijn uniform en zijn
Reichsbahn-pet. Het stoffelijk
overschot van Apel ging naar de
Duitse militaire begraafplaats in
het Limburgse IJsselstein, zoals
met veel Duitse oorlogsgesneuvelden na de oorlog gebeurde.

Johan Kootstra

Bûtenpost yn’t ferline
De rubriek Uit de Oude Doos
wordt verleden tijd. Voortaan zult
u foto’s van oud-Buitenpost onder de kop Bûtenpost yn’t ferline
aantreffen. Reden daarvoor is de
komst van de facebookpagina
met dezelfde naam. Wij merken
regelmatig dat de Binnenste
Buiten en onze facebookpagina
dorpbuitenpost bijna twee aparte wereldjes zijn. Er is overlap,
maar de meeste Buitenposters
hebben een voorkeur voor het
een waarbij het ander zijdelings
of niet wordt gezien. En, onder
de volgers van de facebookpagina zijn veel oud-Buitenposters!
In de toekomst willen we de foto’s en verhalen uit het verleden
van Buitenpost in dit blad en op
Facebook gaan samenbrengen.
Elke maand maken wij een keus
uit wat er aan mooie foto’s en

verhalen op de facebookpagina
voorbij komt. Andersom zullen
wij ‘oude plaatjes’ die in dit blad
verschijnen ook op Facebook
plaatsen. Inbreng en reacties blijven natuurlijk van harte welkom!
Die kunt u mailen naar:
binnenbuitenpost@gmail.com

Slagerij Rusticus in de Kerkstraat in 1927.

Bijgaande foto uit 1927 is afkomstig van de facebookpagina
en werd geplaatst door Sandra
Rusticus. Het laat de slagerij van
‘vleeschhouwer’ Ykele Rusticus
in de Kerkstraat zien. Dit pand is
een van de twee nog overgebleven oorspronkelijke huizen in dit
ooit genoeglijkste straatje van
ons dorp. In de winkeldeur staan
Ykele, mevrouw Geertje van der
Linde en knecht Sos de Boer.
Links daarvan staan de de twee
dochtertjes Jantje en Gerkje.

Zoon Harm-Jan nam in 1942 de
slagerij over. Met de start van de
Kroon-supermarkt begin jaren
zeventig, schuin tegenover zijn
huis, ging de verkoop over naar
die locatie. Sommige Buitenposters herinneren zich misschien
dat deze foto daar naast een imposant stierengewei achter zijn
toonbank pronkte.
Ook diens zoon Yko heeft vanaf
1980 zelfstandig de slagerij gevoerd, later terug op het oude
adres. In de jaren negentig stopte hij met het familiebedrijf. Voor
veel Buitenposters had tot dan
toe de vrijdagse ‘nasi van Rusticus’ een vaste en gewaardeerde
plek op het menu. Maar helaas,
ook dat werd voorgoed verleden
tijd.
Johan Kootstra

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

Enitor Primo is de toonaangevende
Nederlandse extrudeur van op maat
gemaakte kunststofprofielen.
Elk profiel dat ons bedrijf verlaat
is het resultaat van een prettige
gedegen samenwerking.

IT KOARTLING/WONEN
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Uitkomsten enquête
‘Toekomst van It Koartling’
In de vorige Binnenste Buitenpost plaatsten we een enquête
om jullie mening en ideeën te
horen over de toekomst van It
Koartling.
Belangrijke sociaal en culturele
functie binnen Buitenpost
Boven verwachting veel reacties
hebben we ontvangen! Zowel
via de krant als via facebook. Helemaal geweldig natuurlijk! Dat
bevestigt de belangrijke functie
die It Koartling vervult voor Buitenpost en omgeving.
Een inkijkje in de antwoorden.
Wat viel op? Waar gaan we mee
aan de slag?
• Ruim de helft van de respondenten geeft aan gebruik te
maken van It Koartling
• Interesses gaan vooral uit
naar:
Kinder- en jeugdactiviteiten
Cursussen en workshops
Repair Café

Huren van de popbunker
Huren van een vergaderruimte/kantoorruimte
Húskeamer
Gezamenlijk koken
• Maar ook de Keunstkrite, het
schaken en beter bewegen
scoorden goed!
Ideeën voor nieuwe dingen
Deze nemen we zeker mee en
werken we verder uit:
• Creëren van werkplekken
• Ontwikkelen van een ontmoetingsruimte voor de jeugd
• Organiseren van lezingen
Donateurschap
De helft van de respondenten
geeft aan bereid te zijn tot een
kleinere of grotere donatie. Ook
hieruit komt de belangrijke rol
van ons sociaal cultureel centrum weer naar voren. We zullen
bekijken of dit nodig is. Later komen we hier zeker op terug.

Vrijwilligers
Ook hier bleken veel mensen
bereid te zijn een ochtend,
middag of avond te willen
meehelpen.

Top natuurlijk, want… vele
handen maken licht werk! De
komende maanden zullen we
regelmatig oproepen op social media of in de Binnenste
Buitenpost plaatsen om voor
de specifieke dagen vrijwilligers te werven.

Kinder- en jeugdactiviteiten
Wil je je nu alvast aanmelden als
vrijwilliger voor de jeugd- en kinderactiviteiten? Dat kan!
Stuur een mailtje naar
info@itkoartling.nl en we nemen
contact met je op!

Bedankt

Iedereen nogmaals heel hartelijk
dank voor de medewerking!
We houden jullie op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Appeltaarten
Oh ja, en er waren natuurlijk drie
appeltaarten te verloten onder
de inzendingen! De winnaars
zijn bekend. Binnenkort wordt
een appeltaart bezorgd bij:
• Minke Trompetter
• Henk Hamstra
• Aukje Drijfhout

Eén jaar Initiatiefgroep Wonen Buitenpost
Ruim een jaar geleden is de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB)
ontstaan. Een aantal betrokken, maar vooral bezorgde inwoners
uit Buitenpost vonden elkaar omdat ze zagen dat het woningtekort
in Buitenpost steeds verder toenam, terwijl de woningbouw nagenoeg tot stilstand was gekomen.
Het eerste halfjaar was een verbijsterende ontdekkingstocht.
Wat bleek: In de periode van
2000-2014 werden er gemiddeld
twintig woningen per jaar gebouwd, maar in de periode van
2015-2020 zijn er meer woningen
gesloopt dan dat er bijgekomen
zijn en nam het inwoneraantal af
met 130 inwoners.
De effecten op leefbaarheid in
Buitenpost worden nu al zichtbaar. De bevolking vergrijst meer
dan nodig is, de eigen inwoners
kunnen moeilijk of geen woning
krijgen, inwoners (jong en oud)
vertrekken onnodig en er is onvoldoende doorstroming en te
weinig aanbod voor starters en
jonge gezinnen, laat staan dat
er voldoende ruimte is voor vestigers. Op termijn zal blijken dat
dit als sluipmoordenaar werkt
voor de leefbaarheid in Buitenpost.
Gelukkig wordt er nu weer een
aantal woningen gebouwd. Na
de afbraak van twintig woningen
aan de Halbertsmastraat realiseert de Stichting Woningbouw

Achtkarspelen hier dit jaar vijftien woningen en volgend jaar op
het naastgelegen terrein zestien
woningen. Daarnaast worden
nog enkele nieuwe woningen in/
nabij het plangebied ‘Lutkepost
fase-1’ gebouwd en worden in
het centrum enkele bestaande
gebouwen omgebouwd tot woningen/appartementen.
Woningbehoefte na 2022
De grote vraag was echter: wat is

de woningbehoefte na 2022 en
welke plannen liggen er?
Om zicht te krijgen op de eerste
vraag – wat is de woningbehoefte
– is er vorig jaar na de zomervakantie een enquête gehouden.
Deze enquête is door ruim twintig procent van de huishoudens
van Buitenpost ingevuld en

Twee mogelijke bouwlocaties.
leverde ons naast veel kennis
ook een versterkte bevestiging
op van het woningtekort in Buitenpost. Uit de enquête en uit
gesprekken met diverse partijen
kwam de extra woningbehoefte
voor de komende acht jaar (periode 2023-2030) uit op ruim 200
woningen, oftewel een toevoe-

ging van minimaal vijfentwintig
woningen per jaar.
Welke plannen liggen er na 2022
De plannen zijn: de voormalige
Van den Bruglocatie (Voorstraat),
mogelijk een appartementengebouw bij de rotonde Lutkepost
en wellicht enkele panden die
omgebouwd kunnen worden tot
woningen. In totaal 40 à 45 woningen/appartementen, moge-

lijk te realiseren/op te leveren in
2023-2024. Deze locaties betreffen zogenoemde ‘binnenstedelijke’ locaties. De gemeente mag
dit goed- of afkeuren. Dit aantal
woningen zet echter geen ‘zoden
aan de dijk’, oftewel het betreft
maar een klein deel van de minimaal benodigde 200 extra woningen.
Welke locaties zijn geschikt voor
bebouwing?
Geschikte mogelijkheden zijn
buitenstedelijke locaties, waar-

(foto: Binne-Louw Katsma/binnAir)
voor toestemming en goedkeuring van de provincie nodig is:
• Het kassencomplex achter de
Keurloane. Een mooie locatie,
waar vrij snel gebouwd kan
worden.
• Het plangebied ‘Lutkepost
fase-2’ nabij de Bûtenpostmer
Feart. Een probleem qua procedures en tijd betreft de aanwezige pingo en de pingo-ruïnes (mogelijk vroeg bewoonde
heuvels rond de pingo) in dit
gebied. Volgens deskundigen
is uitgebreid onderzoek nodig,
een langdurig traject met hoge
kosten en strenge overheidsvoorwaarden. Deze onderzoeken en planologische procedures, tot en met de goedkeuring
van het bestemmingsplan, zullen jaren in beslag nemen.
• Het gebied tussen het Freulepad (naast het tennispark) en
de ijsbaan. Een mooie locatie,
vlakbij het centrum, geschikt

voor diverse woonvormen.
• Overig: onder andere uitbreiding in oostelijke richting
(vooreerst een reserveoptie).
En dan zijn er de binnenstedelijke locaties. In onze enquête hebben we enkele locaties vermeld.
De haalbaarheid lijkt onzeker. We
hebben wel geconstateerd dat
het (her)ontwikkelen van deze
binnenstedelijke locaties niet
eenvoudig is en gemoeid gaan
met hoge kosten. Zonder rijksen provinciale subsidies zijn de
binnenstedelijke
nieuwbouwmogelijkheden beperkt.
Vergelijking met de landelijke
wooningbehoefte
Hoe verhoudt de Buitenposter
woningbehoefte zich tot de landelijke woningbehoefte?
Buitenpost heeft ruim 2500 woningen. Voor Buitenpost hebben
we een toevoeging van minimaal 25 woningen per jaar berekend/aangegeven, dat is een
toevoeging van 1% per jaar.
In Nederland staan bijna 8 miljoen woningen. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer hebben
tot 2030 een woningbouwambitie van 100.000 woningen per
jaar aangegeven, oftewel een
toevoeging van 1,25% per jaar.
Met de eerder berekende toevoeging van 25 woningen per
jaar stelt Buitenpost zich realistisch en tegelijkertijd bescheiden
op.
Conclusies
Onze conclusies aangaande de
toekomst van het wonen in Buitenpost zijn eenvoudig. Wij hebben geconstateerd dat er in ons
dorp een grote en diverse vraag
naar woonruimte is, die de komende jaren zal blijven en misschien zelfs groeien. De veronderstelde krimp in onze regio is
nog steeds theoretisch en draagt
het risico in zich een 'self-fullfilling prophecy' te worden die

onze mogelijkheden onnodig
inperkt. De toekomst van de leefbaarheid in Buitenpost is mede
afhankelijk van een adequaat
woningaanbod. Nieuwbouw van
woningen moet op korte termijn
weer op gang komen waardoor
doorstroming ontstaat, huidige
inwoners een fijne plek om te
wonen blijven houden en nieuwe inwoners het dorp kunnen
verrijken.
Hoe verder?
De gemeenteraad heeft in november 2020 de Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025 aangenomen.
De hele gemeenteraad was/is
van mening dat in Buitenpost
meer woningen moeten komen.
De gemeente is nu bezig met
het opstellen van de woningbouw-programmering tot 2030.
Begin januari 2021 hebben Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
en IWB hiertoe de gemeentelijke
vragenlijst gezamenlijk ingevuld
en begin maart in een constructief gesprek toegelicht.
In de Leeuwarder Courant van
20 maart konden we lezen dat de
regio Noordoost-Friesland zijn
bijdrage aan het ‘Deltaplan voor
het Noorden’ aan de provincie
heeft aangeleverd. Hierin staat
dat de vier betrokken Noordoost-Friese gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast Fryslân)
klaar staan om duizenden huizen
te bouwen.
We kunnen met tevredenheid
vaststellen dat de ruim 200 woningen voor Buitenpost hierin
zijn opgenomen.
Uiteraard blijven we samen met
PBB de ontwikkeling nauwlettend volgen.
Auke Attema,
voorzitter IWB
Wilt u reageren: attema@ziggo.nl
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Voorjaar in Buitenpost

Gertie Papenburg

Twee lange lijnen
Jan Willem Zwart schrijft
iedere maand over de tuin.
De tuin van De Kruidhof is
daarvoor zijn inspiratiebron.

De start van het voorjaar is traag door de relatieve kou, maar ook
dit jaar werkt de natuur haar draaiboek onstuitbaar af. Laten we
twee voorjaarsverschijnselen bekijken die zich al decennia voordoen in Buitenpost.
Juli 1982 ben ik hier komen wonen, aan het Molenerf. Onze
achtertuin kwam uit op de Bernhardlaan. Aan de overzijde was
toen nog geen bebouwing van
plan Molenerf-Zuid. Weilanden
tot aan de Bûtenpostmer Feart.
Voorjaar 1983 maakte ik kennis met het verschijnsel scholekstersoos. In de jaren tachtig
was het woord ‘soos’ populair
voor een plek waar jongeren met
elkaar konden chillen, zoals in
Buitenpost in It Koartling.
Een scholekstersoos is een binnenlandse verzamelplaats voor
scholeksters (strânljippen). Medio februari trekken de scholeksters, die in de winter aan de
kust verblijven, deels naar het
binnenland, vaak op oevers van
plassen en vaarten. Dat verschijnsel deed zich tussen de
jaren vijftig en negentig voor,
parallel aan de snelgroeiende
populatie (van ca. 10.000 naar
meer dan 100.000 broedparen).
Ze gingen ook nestelen in dorpsgebieden, onder andere op platte daken met grind. Aanvankelijk
verzamelden zich dan zowel oudere als jonge vogels, maar als
de oudere hun territorium gezocht en gevonden hadden, dunde de soos uit tot alleen de jonge
vogels die nog geen territorium
zochten of vonden. Wat een spektakel was dat, die terugkeer. Op
de oevers van de Bûtenpostmer
Feart, achter de timmerfabriek
telde zo’n soos destijds wel 120
vogels, afnemend naar enkele
tientallen in de zomer. Hun aankomst in februari werd voor mij
een diepgevoeld lentesignaal in
mijn nieuwe woongebied. Heerlijk als ze al pietepietend over het
dorp vlogen.
Vanaf de late jaren negentig is de
scholeksterpopulatie weer ingestort tot 40.000 paar nu. Overal
in het kustgebied doven de so-

Scholeksters.

zen uit. Ook hier. Eigenlijk kun je
het tiental scholeksters dat zich
dit jaar begin maart op de aloude
plek verzamelde nauwelijks
meer een soos noemen. Maar
toch: ze zijn er nog en hoewel
veel minder talrijk, hun lawaaiig
overvliegen blijft een van m’n favoriete natuurgeluiden.
Toen ik nog op het Lauwers College werkte, kon ik elk jaar weer
ervaren hoe lawaaiige scholeksters op het dak van onze gymzaal de zenuwen van sommige
examenkandidaten extra aanjaagden. Onze fotografe Sylvia
Jacobi meldt me dat ze ook – met
hun herrie – broeden op het dak
van de Fonteinkerk. Dat past dan
helemaal in de lijn van de psalmregels
Zelfs vindt de mus een huis,
o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens
neer,
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
...
In 1987 intensiveerde ik mijn
kennis van de flora, en ik ontdekte bij de Kûpe in omgewerkte
grond een mij toen nog onbekend plantje. Ik maak me hier
niet schuldig aan het in mijn
ogen ergerlijke gebruik alle
groen maar ‘plantjes’ te noemen: deze planten waren écht
heel klein, meestal minder dan
vijf centimeter hoog, met piepkleine bloempjes die vaak nooit
openden. Met behoorlijk veel
moeite kwam ik erachter dat het
om bronkruid ging. Dat kende
ik van het Drentse Aa-gebied,
maar daar werd het in brongebiedjes veel hoger. Volgens
de inzichten tóen was de kleine
vorm een ‘ondersoort’ naast die
grote vorm. Inmiddels weten we
via DNA-onderzoek dat het een

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
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Vroegeling.

(NDFF Verspreidingsatlas, combinatiefoto)

eigen soort is, hij heet nu Montia arvensis, klein bronkruid. Het
was destijds niet echt zeldzaam,
maar kwam wel erg lokaal voor,
vooral in boomkwekerijen. Toen
ik het dorp afspeurde op meer
groeiplaatsen, leverde dat maar
een heel beperkt aantal op: twee
zogenaamde boomspiegels. Een
boomspiegel is een qua vegetatie vrij open vlak rondom de
boomvoet. Vaak is die openheid het gevolg van onderhoud:
schoffelen of spitten. Dat is voor
klein bronkruid gunstig, want zo
wordt het niet overvleugeld door

Klein bronkruid. (foto: Egbert de Boer)
hoge planten.
Interessant is in dit verband dat
klein bronkruid eenjarig is, en
wel een winterannuel. Eenjarige
planten hebben de strategie om
de voor hen moeilijke periode
van het jaar als zaadje door te
brengen. Zomerannuellen kunnen niet tegen vrieskou. Pas ná
de winter ontkiemen ze en in de
zomer maken ze hun zaden aan
die de kou kunnen trotseren. Een
zaadje is in principe een minuscuul, opgevouwen plantje omgeven door een beschermend
zaadvlies. Bij zomerannuellen
(zoals de klaproos) is het zaadje
intern gewapend met suikers die
als antivries dienen.
Winterannuellen hebben de zomer als moeilijke periode, die
is hun te warm en te droog. Zij
maken zaden in het voorjaar.
Hun zaadvlies is erop gebouwd
uitdroging tegen te gaan. Als het
in de herfst en winter weer natter
wordt ontkiemen ze, trotseren de
kou en bloeien in het voorjaar.
Knol- en bolgewassen doen iets

soortgelijks, maar dan via ondergrondse bollen.
En dat is een van de troostende zaken in het leven: de cyclus
wordt elk jaar onstuitbaar doorlopen. Zo genieten wij van al
die vrolijke voorjaarsbloeiers,
bijvoorbeeld de vroegeling. Die
herkent u vast op de bijgaande
foto. Maar klein bronkruid hebt
u zeer waarschijnlijk nog nooit
waargenomen.
Toch ’s zien? Bij Haersmahiem
staat een lindeboom met een
boomspiegel waarin zeker al
vanaf 1987 elk jaar klein bronkruid groeit. Hij heeft nog nooit
een jaar overgeslagen (en ik dus
ook niet...) Ook dit jaar staan ze
er weer. De plantjes gaan vaak
schuil tussen vogelmuur, vroegeling en straatgras. Ik zet er
dit jaar een plantensteker met
de naam erop bij, dan kunt u ze
niet missen. En als u het plantje
eenmaal kent, komt u het vast
vaker tegen want klein bronkruid
breidt zich de laatste jaren enorm
uit. Klimaatopwarming?

Gek toch dat geur je opeens zoveel
herinneringen kan brengen. Ik was
in mijn tuin bezig om hier en daar wat
grasjes uit de border te plukken. In
gedachten verscholen op mijn knieën
plukte ik. Ik luisterde naar de heggenmussen die hun riedeltje zongen, ik
probeerde de eerste tjiftjaf te horen,
maar de mussen hadden de overhand. Op de achtergrond hoorde ik de
ganzen in de Twijzelermieden. Als je
een liefhebber van planten bent dan
uit zich dit in overdaad aan planten in
eigen tuin. Zo ook in mijn tuin. Naast
longkruid, het opkomende leverkruid
en de hop, komen de stinzenplanten
naar boven zoals de lekkere daslook.
Van deze stinzenplant maak ik in het
voorjaar altijd heerlijke soep. Rode
lijst soep. Het is een ui-achtige geur
die blijft hangen. Grond en uiengeur
zitten aan mijn handen. Ik kruip door
mijn tuin en ruik plotseling een geheel
andere geur door de uien heen. Het
is een sterke geur met niets te vergelijken. Kruidig, jeugdig zelfs en deze
geur brengt mij bij mijn jeugd toen ik
in mijn bevlogenheid van planten en
kruiden het boek van De Kleine dokter,
dokter Vogel las. Er stonden allemaal
eenvoudige recepten en huismiddeltjes in over planten en kruiden. Een
aantal daarvan zal ik nooit vergeten
omdat ik deze planten verzamelde en
droogde. De bijzondere geur ruik ik
nog steeds en ik zie dat de hondsdraf
(Glechomahederacea) hiervan de
oorzaak is.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl
06 2362 7840

De linde met boomspiegel bij
Haersmahiem. (foto: Gertie
Papenburg)

Mijn gedachten dwalen af en ik kijk
naar het tere plantje in de halfschaduw. Blauw violet een vroege voorjaarsbloeier. De blaadjes zijn sierlijk
en lijken met enige fantasie op menselijke nieren. Ik zie dat er wilde bijen
op vliegen. Of het een bosmetselbij is
of een blauwe metselbij daarvoor ben
ik niet genoeg expert. Het is in ieder
geval geen gouden slakkenhuisbij.
Deze goudgele zeldzame solitaire bij
was mij direct opgevallen. Later binnen bij de koffie zocht ik het een en
ander weer eens op over hondsdraf.
Lipbloemige plant goed voor nierkwalen, vocht afdrijvend. Een plant die
niet mag ontbreken in voorjaarsreinigingsthee zegt dokter Vogel. De
geur en de literatuur brengt mij ook
bij een oude volkswijsheid dat hondsdraf altijd in de buurt van brandnetels
staat. Juist het kleine tere plantje, het
blaadje, werkt goed tegen de jeuk van
brandnetelprikken. Het geeft verzachting en verlichting van de jeuk. In Buitenpost komt de hondsdraf veel voor,
kijk maar eens in de buurt van die
typische brandnetelplekjes. Eigenlijk
staat hier altijd de geurende verwonderende hondsdraf.

WONEN

Wij zijn ontzettend blij dat we middels de versoepelingen u weer in onze winkel
mogen ontvangen! Dit betekent dat u kwaliteit en comfort weer zelf kunt ervaren.
Maak online of telefonisch een afspraak. We verwelkomen u dan graag.
Onze adviseurs staan klaar om u volgens de richtlijnen van het RIVM te
mogen ontvangen. Wij zorgen voor een plezierig en bovenal veilig bezoek!
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