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Op 28 en 29 mei staken veel vrijwilligers de handen letterlijk uit de mouwen. Er werd flink geklust bij de biljartclub,
langs de tennisbaan, op de Kruidhof (foto) en bij de Brimzen. Na weken van regen en temperaturen onder normaal
lonkte het mooie weer. En wat kun je dan beter doen dan je steentje bijdragen.

‘Eetbaar groen’-project overlegt met
gemeente
Het idee is er: Plaatselijk Belang en de Raad van Kerken willen graag meer fruitbomen en groenteperken in ons dorp. Maar hoe kan dat worden gedaan? De gemeente
Achtkarspelen is hierbij onmisbaar. Na een eerder kennismakingsoverleg via internet volgde op 26 mei een eerste praktische bespreking in het kantoor van Gemeentewerken. Onze conclusie: de gemeente is positief en wil graag meewerken. Wel moet
er meer duidelijkheid komen en verder nagedacht worden over het beheer.
“Het is een mooi idee en daar willen we
als gemeente graag bij helpen”, meldden
Harmen de Vries van Gemeentewerken
en ambtenaar Michaël van der Meulen,
“maar er komt wel wat bij kijken”. Waar
gaat het dan om? Alles wat in openbaar
groen geplant wordt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Die
is dus ook aansprakelijk als het gaat om
veiligheid. Aanplant mag ook geen risico
gaan vormen voor leidingen en kabels in
de grond. En wat te doen als takken in de
weg hangen, bomen dood gaan of perken niet onderhouden worden? Snoei en
soms bewatering hoort bij de zorg voor
een boom - hoe wordt dat geregeld?
Een aantal van die vragen is deels door de
gemeente op te lossen. Maar het vraagt
ook de blijvende betrokkenheid van het
dorp. Die kwesties zullen de komende
maanden door de werkgroep verder worden onderzocht. Na de bespreking volgde

een bezoekje aan een paar perken in het
dorp die mogelijk geschikt zijn voor beplanting. De bespreking leverde veel informatie op waar de werkgroep mee verder kan. Binnenkort gaat de werkgroep op
bezoek in andere dorpen in de provincie
waar plannen met dezelfde insteek al zijn
uitgevoerd.
Ondertussen hebben een 12-tal buurtverenigingen en inwoners te kennen geven
serieuze interesse voor Eetbaar-groen te
hebben. De werkgroep is blij met dit enthousiasme! De wensen en ideeën worden nu samengebracht in een plan. Maar
meer deelname van buurten is nog steeds
welkom. Net als hoofden en handen
voor de verdere uitwerking van het Eetbaar-groen-project. Help ons Buitenpost
groener en natuurvriendelijker te maken!
Stuur daarvoor een mailtje naar:
groenbuitenpost@gmail.com

Van links naar rechts: Harmen de Vries van gemeentewerken, Theo Bakker van Plaatselijk Belang en
ambtenaar Michaël van der Meulen in een mogelijk geschikt perk aan de Kuipersweg.

Puur Natuur
Vruchtbomen (2)
Wie eet er mee?
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PBB onderzoekt contact via social media
Met ingang van 2022 zal de gemeente
Achtkarspelen haar welzijnsbeleid anders
inrichten. Voortaan is elk jaar het bedrag
van 500.000 euro voor dit type werk in
Achtkarspelen beschikbaar. Aan sociaal-cultureel werk wordt niet meer vast
meebetaald. De gemeente wil in de toekomst maatwerk leveren door te subsidieren op basis van behoefte. Daarvoor is
het nodig te weten wat elk dorp zelf nodig
denkt te hebben op het gebied van verbetering van de leefbaarheid. Op 12 mei
hield de gemeente de informatiebijeenkomst Doarpetoer waar die vraag aan
ons dorp werd gesteld. Aan de voet van
de Mariakerk was een informatietent ingericht waar spontaan met medewerkers
van de gemeente kon worden gesproken.
Het aantal dorpsgenoten dat daarvan gebruik maakte was niet heel groot. Niettemin was men tevreden want er was wel
nuttige informatie verkregen.

Plaatselijk Belang kwam met vier bestuursleden langs. Een aspect dat door
hen werd benadrukt was het gebrek aan
onderlinge samenhang en contact in
ons dorp. Dat maakt dat initiatieven voor
de leefbaarheid vaak moeizaam van de
grond komen. PBB benoemde de mogelijkheid om via internet en met name
social media als Facebook, Twitter en Instagram meer verbindingen in het dorp te
leggen. Ze zal verder onderzoek hiernaar
doen. Of het daadwerkelijk valt te realiseren hangt mede af van het beschikbare
geld. Daarin kan de gemeente met subsidie een belangrijke rol spelen.
In de komende maanden worden alle dorpen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradie
met Doarpetoer bezocht. Voor de zomer
komt een eerste rapportage, in het najaar
neemt de gemeenteraad een besluit over
de besteding van het welzijnsgeld.

Facebookpagina’s blijven groeien!
Wij weten (en zijn er blij mee!) dat dit blad
goed wordt gelezen. Toch is het anders
dan tien jaar geleden. Lezen van papier is
niet voor iedere dorpsgenoot nog vanzelfsprekend. Computer, telefoon en tablet
zijn de grote concurrenten. Als De Binnenste Buiten proberen we ook daarin mee
te doen. Ruim zes jaar geleden startten
we daarom met de Facebookpagina Dorp
Binnenpost. Daarop brengen we korte berichtjes met nieuws uit ons dorp. De pagina is sinds kort omgedoopt tot Binnen
Buitenpost en heeft pas de mijlpaal van
2500 volgers gepasseerd.
De groep Bûtenpost en Lytsepost yn’t ferline werd in april gestart. Na een aarzelend begin ging het snel en er zijn nu ruim
1600 leden. Dagelijks verschijnen leuke
berichten met foto’s en verhalen uit de geschiedenis van ons dorp. Dit is ver boven
de verwachting van de initiatiefnemers,
maar het motiveert zeker.

Draag ook bij aan de pagina’s! U kunt berichtjes, het liefst met foto, sturen aan:
binnenbuitenpost@gmail.com

AGENDA
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 31 mei - 28 juni

Samenstelling: Annemieke Altena

do 3 juni
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.

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

WEEK 22

De Binnenste Buitenpost - mei 2021

Ervan uitgaande dat alles dan weer mag kunnen de volgende data in
uw en jouw agenda:

WEEK 23

WEEK 25

zo 13 juni
Rûntsje troch de Wâlden.
Fietstocht, 10.00-17.00 uur.
Vertrekpunten: Op ’e Stal of het
Bloemenparadyske. Zie bericht
op p. 19.

za 26 juni
Streekmarkt. Plaats: Bloemenparadyske (Paradyske 3), 11.0015.00 uur. Toegang: gratis.

•
•
•
•
•
•

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)

Naast deze doorgeschoven programmering 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.

De Kruidhof is weer open
Op 19 mei opende De Kruidhof
haar deuren weer voor het publiek. Laat je betoveren door de
vele geuren en kleuren. Word
verrast door het ruime aanbod
planten, boompjes en kruiden en
raak geïnspireerd in onze winkel
met prachtige tuinaccessoires en
heerlijke streekproducten. Reserveren is verplicht:
www.dekruidhof.nl/reserveren
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag
van 12 tot 17 uur. Let op: je kunt op
De Kruidhof alleen met PIN betalen. Onze horeca en het IJstijdenmuseum blijven vooralsnog gesloten.

TePlak met Gurbe Douwstra.

Kollumer Courant niet meer in Buitenpost
Sinds woensdag 5 mei is De
Kollumer Courant samengevoegd met de Nieuwe Dockumer
Courant. Sindsdien hoort Buitenpost niet meer tot het verspreidingsgebied. Op de vaste afhaalpunten (The Read Shop en

Dropshop) is de krant niet meer
aanwezig. Toch wordt hij door
veel mensen gemist. Wilt u de de
Nieuwe Dockumer Courant terug
in Buitenpost? Meld het bij NDC
Media. Wie weet helpt het.

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 onder-

Repair Café op
4 september
weer open?
?

houden. 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

U bent het toch nog niet vergeten? Het Repair Café mag toch
wel een begrip genoemd worden in Buitenpost. Het is inmiddels al acht jaar geleden dat we
van start gingen! Steeds werd de
eerste zaterdagmiddag van de
maand het Repair Café gehouden in It Koartling.
Maar toen kwam er iets op onze
weg wat we helaas niet konden
repareren: COVID-19. Noodgedwongen kwamen we thuis te
zitten. Terwijl er nog steeds veel
stuk ging, konden wij u niet helpen om het te maken.Maar wij
gaan er nu van uit dat we op 4
september de draad weer op
kunnen pakken. Zelfde tijd, zelfde plaats: dus van 13.00 tot 16.00
uur in It Koartling. Hou ons in de
gaten voor de laatste berichtgeving. En ondertussen? Niets
weggooien, maar langs komen!

Foto: Maartje Roos)

Foarearst g jin toaniel...
Gelokkich noch wol
de foto’s
Wy nimme jim mei werom nei it winterskoft 1978-1979. It Kritetoaniel spile Stelle op
stand. In stik oer twa susters dy’t út sensaasje op’n paad geane om yn te brekken en te
stellen. Stelle op stand is in Fryske oersetting,
troch Bienze Westra, fan it Dievennest fan
Hans Nesna. De Bûtenposter ploech krige foar de foarstelling yn de
toanielkriich mar leafst 235 punten en wie dêrmei de bêste.
Ek bysûnder om te neamen is dat’r spile waard by Hollema yn Surhústerfean, dit fanwege de brân earder by Leune, seal Klamer. Yn eigen doarp sadwaande gjin plak. De krease swart-wyt foto is fan ‘âlde’
Tj. Hoogendorp fan de Kollumer.

Wy sjogge fan lofts nei rjochts: Gryt Pel - Sieneke, Alie Haytink - ynstekster, Sjoukje Wiersma – G. Marwold, Froukje Jongsma – Y. Marwold, Aan de Jong – regy, Doreen Kolthof – nichtsje, Tine v/d Meulen
– tsjinstfaam, Leffert v/d Meer – de feint fan it nichtsje, Foppe de Vries
– ferloofde fan de tsjinstfaam en foaroan: Roel Groenbroek – ‘de oansteande’ fan Y. Marwold.
De regy waard dien troch Tineke Broers, ynstekster Gryt de
Poel, technyk Ruurd Holtrop en Sieger de Vries, grime
Diete Paauw en it dekor wie makke troch Foppe de Vries,
Menze Stiksma, Oeds vd Ploeg en Harrie Nieuwenhuis.

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Geen tijd? Geen prioriteit...
We hebben het druk-druk. Je
hoort het overal. Het is ook
een veel gegeven antwoord
op een vraag om vrijwillige
hulp. Wie betaald werkt,
heeft zorg om baan en vaak
om kinderen. Iedereen heeft
daarnaast een rijke verzameling aan verplichte en minder
verplichte activiteit en daarna
vaak geen tijd meer.
Dat lijkt merkwaardig. Zeker
als we onszelf vergelijken met
de Buitenposter van zeventig
jaar geleden. Toen bestond
de uitdrukking ‘vrije tijd’ voor
veel mensen nog maar net én
nauwelijks. Maar het openbare leven bloeide vele malen
meer dan nu. Deze vaststelling is hier vaker gedaan. Ze
loopt zelfs het gevaar om als
geneuzel te gaan klinken. De
vergelijking gaat natuurlijk op
verschillende manieren niet
op. Voor ons is de wereld nu
kleiner en veiliger geworden,
we kunnen naar wens uit
meer kiezen en zorg en hulp is
zo te krijgen of te kopen. Een
belangrijke vraag is of dat zo
blijft. Misschien is het tijd om
over prioriteit na te denken.
Hebben we geen tijd of is er
tijd te maken voor wat ook belangrijk is?
De gemeente Achtkarspelen
wil meer betrokkenheid van
de burger bij het welzijn. Ze
vraagt om tijd en energie om
het samen blijvend en beter
leefbaar te maken in het eigen
dorp en de gemeente. PBB
en de Raad van Kerken willen meer groen in het dorp.
Gaan beide doelen lukken?
Toch nog een variatie op een
liedtekst van John Lennon en
Paul McCartney: ook een dorp
geeft evenveel als wat je er
zelf insteekt. Buitenpost koud
en kaal? Het is er net zo warm
en prettig wonen als dat je het
zelf maakt.

WEES LOYAAL

KOOP LOKAAL

Spits gezegde
Je kunt alleen tijd
verspillen als je
vergeet er van te
genieten

Van de bestuurstafel

Wat vindt u ervan als er fruitbomen in uw straat komen?
• Ja, fijn
• Nee, liever niet
• Maakt mij niets uit
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 14 juni:
• met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op
www.facebook.com/binnenbuitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
Buitenpost of Bûtenpost op het plaatsnaambord?

Bûtenpost

60%

Buitenpost

34%

maakt mij niet uit

6%

AL GELEZEN?
De Fries Verzetsmuseumprijs
wordt tweejaarlijks uitgereikt
aan jongeren en docenten die
iets doen om de herinnering aan
oorlog, bezetting en vervolging
levend te houden. Dit jaar hebben de juryleden een docententeam van het Nordwin College
in Buitenpost uitgeroepen tot
winnaar. Al meer dan vijftien jaar
organiseert de school voor leerlingen van de tweede klas een
projectweek rondom het thema
Tweede Wereldoorlog. De projectweek wordt altijd afgesloten
met een kranslegging bij het oorlogsmonument in Buitenpost.
De prijs, een geldbedrag van 500
euro is beschikbaar gesteld door
de Stichting Friesland 1940-1945
en de Stichting Sneek 1940-1945.
De jury was met name erg onder
de indruk van de veelzijdigheid
van het project en roemde de
inzet van de docenten en de leerlingen van het Nordwin College.
Het college van burgemeester
en wethouders van Achtkarspelen heeft besloten de huur van
de binnensportaccommodaties
voor de periode vanaf 1 januari 2021 kwijt te schelden tot het
moment dat de binnensportlocaties weer geopend mogen
worden. Buiten kan er iets meer
en daarom wordt de huur van
de buitensportaccommodaties
voor 50% kwijtgescholden voor
de periode 1 januari 2021 tot het
moment van volledige openstel-
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verzameld door Bennie Nauta
ling zonder beperkingen door
maatregelen. Ook het afgelopen
jaar hoefden de binnen-en buitensport geen of beperkte huur
te betalen.
De gemeente Achtkarspelen
heeft contractueel vastgelegd
dat De Feanster minimaal zes
keer per jaar verslag doet van
de raadsvergaderingen in haar
krant. De gemeente publiceert
wekelijks een gemeentepagina
in De Feanster en is hiermee een
van de grootste klanten van de
uitgever. Na de overname van
NDC Mediagroep door het Mediahuis is het voortbestaan van
de huis-aan-huis krant onzeker
geworden. Onlangs heeft burgemeester Oebele Brouwer overleg
gehad met de algemeen hoofdredacteur/directeur van de NDC.
De uitgever gaf in dat gesprek
aan dat er geen plannen zijn om
weekbladen te laten verdwijnen.
Er is wel een onderzoek gaande
om te kijken of de toekomst van
de gratis kranten veiliggesteld
kan worden. In de zomer moet
hierover meer duidelijk worden.
Het huidige contract loopt eind
dit jaar af. In het derde kwartaal
wordt een keuze gemaakt op het
contract verlengd wordt of niet.
Het gemeentebestuur wijst op
het feit dat de officiële mededelingen per 1 juli 2021 ook allemaal gepubliceerd worden op
www.officielebekendmakingen.
nl.

PBB

Mei 2021
Van harte welkom, tige wolkom
Vanaf 7 mei worden de bezoekers van het gemeentehuis in
Buitenpost voortaan in het Fries verwelkomd. Een bord met Publyksyngong laat bezoekers en het personeel zien dat de Friese taal belangrijk is. Een groot goed waar wij zeker zuinig op moeten zijn.
Maar Buitenpost is toch tweetalig? Ook daar moeten wij zuinig op
zijn, dus wat jammer dat de Nederlandse vertaling niet aangegeven wordt op hetzelfde bord. Een ieder snapt de bedoeling, dat is
het probleem niet en natuurlijk weet iedereen de ingang te vinden.
Maar als je van buiten de provincie komt staat het toch heel gastvrij
als ook de Nederlandse vertaling aangegeven is.
Alle kranten, landelijk, provinciaal en gemeentelijk staan bol van
de vraag om meer woningen. Ook in Buitenpost is onze vraag
groot, er moet echt meer gebouwd worden. Meer om tegemoet
te komen aan de vraag van ouderen, jonge gezinnen en alleenstaanden maar ook om doorstroom te creëren en meer geïnteresseerden van buitenaf toe te laten. Als niet-Fries ben ik veertig jaar
geleden vanuit de Randstad in Buitenpost komen wonen. Juist het
open, vriendelijke en tweetalige karakter van het dorp maakte integratie voor mij niet moeilijk. Buitenpost is en blijft immers in onze
provincie een grensdorp. Vandaar mijn pleidooi om het tweetalige
karakter juist bij het gemeentehuis in ere te houden.
Dat het hier mooi wonen is zal toch iedereen beamen. Het groeizame weer van dit voorjaar zorgt voor prachtige tuinen, parken en
bermen. Wat een groen en wat is het mooi om te genieten van alles
dat groeit en bloeit.
De groei en bloei van het sociaal cultureel werk in ons dorp is echter nog een punt van zorg, de politiek gaat hierover nog belangrijke
besluiten nemen, maar er wordt ook veel van ons als gemeenteleden gevraagd. Als onze bewoners met goede ideeën komen is
er meer mogelijk dan wanneer wij een afwachtende houding aannemen. Via de Doarpetoer konden burgers op 12 mei jl. bij de kerk
hun ideeën laten horen. Er waren niet veel mensen maar degenen
die langskwamen hadden hele leuke en bruikbare voorstellen. Het
is genoteerd en als PBB zijn wij benieuwd naar het vervolg.
Wij willen graag dat iedereen zich welkom voelt in ons dorp. Welkom in het gemeentehuis, welkom in en om ons dorp en welkom
bij alle sociale activiteiten die wij hopelijk na alle coronaperikelen
weer op kunnen gaan pakken.
Als besluit alvast een mooie start van de zomer gewenst en tot
ziens in ons mooie dorp.
Namens PBB, een hartelijke groet van
Loes van Denderen, voorzitter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Max de Haan en burgemeester Oebele Brouwer onthulden op 7 mei 2021 de nieuwe Friese
borden bij de hoofdingang van het gemeentehuis.
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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: www.facebook.com/
binnenbuitenpost

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 21 juni 2021
De volgende editie verschijnt in de
week van 28 juni 2021.

Boekenweek 29 mei t/m 6 juni 2021

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Gratis boekenweekgeschenk Wat wij zagen van
Hanna Bervoets bij besteding van € 15,- aan boeken.

OP=OP

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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Geheim van Het Oude Kantoor in oorlogstijd

Nelleke Kemps-Stam

Sieberen en Sytske Meijer zetten hun deur open voor onderduikers

Op 5 mei vierden we weer de bevrijding van Nederland. Voor sommige mensen betekende het einde van de bezetting dat ze eindelijk uit hun onderduikadres tevoorschijn konden komen. Als geen
ander weten zij wat vrijheid betekent. In de Stationsstraat in Buitenpost zat vanaf februari 1945 tot de bevrijding Leendert Porcelijn
ondergedoken. Wie was hij en wie woonden er op het onderduikadres? Reinder Postma uit Oudwoude weet meer te vertellen.
Het aantal onderduikers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in
Friesland is gesteld op 23.000. Het is niet meer dan een zeer ruwe en
waarschijnlijk te lage schatting. Betrouwbare bronnen die de gehele
oorlogsperiode bestrijken ontbreken. (Bron: Tresoar)
Bewogen levens
Al sinds 1986 verzamelen Reinder
Postma en zijn vrouw Yvonne
te Nijenhuis verhalen over de
Tweede Wereldoorlog. Het resultaat verscheen in vijf delen
van de boekenreeks De oorlog
een gezicht geven. In deel acht
krijgen onderduikadressen in
Achtkarspelen een gezicht. Twee
gezichten zullen die van zijn oom
Sieberen en tante Sytske Meijer
zijn. “Mijn oom en tante trouwden in 1933 in Kollum”, begint
Reinder zijn verhaal.“ Sieberens
vader overleed al vier maanden
voor zijn geboorte. Zijn moeder werd daarna waarschijnlijk
dienstbode. Ze bracht Sieberen
bij Henderika, een ongetrouwde zus van zijn vader die achter
de Hervormde Kerk in Kollum
woonde. Tante Rika heeft hem
opgevoed. Toen hij twaalf jaar
oud was, ging hij al aan het werk
in de winkel van Popke Bakker
in Kollum. Sieberen was negentien toen zijn moeder overleed.
Mijn beppe Postma was ook al
vroeg weduwe nadat mijn pake
Jan na een aanrijding in de Trekvaart verdronken was. Ze ging
zwanger met vier kinderen in het
Gasthuis tegenover Rika wonen.
Zo kwamen Sieberen en Sytske
in contact met elkaar.”
Drama
Het jonge stel trouwde in 1933
en verhuisde naar Buitenpost.
Daar gingen ze op de bovenverdieping van Het Oude Kantoor
aan de Stationsstraat wonen. Op
de benedenverdieping zat de galanterieënwinkel van P.S. Bakker
waar Sieberen in dienst kwam.
“Ik ben daar als kind wel geweest”, herinnert Reinder zich.
“Je moest met de trap naar
boven. Er kwamen eerst geen
kinderen, maar in 1940 werd er
een jongetje geboren dat Siepie
genoemd werd. Als kleuter kreeg
hij kanker en werd in Groningen
geopereerd. Na een val overleed
hij in 1946. Dat was een drama,
ze hebben nooit meer een kind
gekregen.”
Onderduikadres
Halverwege de oorlog kwam

Siepie

BUITENPOSTERS

(eigen foto)

Trouwdag van Sieberen en Sytske in
1933. (eigen foto)
Hielke Brouwer uit Twijzel Sieberen en Sytske vragen of er
joden mochten onderduiken in
Het Oude Kantoor. Zo kwamen
de eerste onderduikers in hun
huis. Het Portugees-joodse echtpaar Mozes Nunes Nabarro en
Martha Grishaaver zou er tot de
bevrijding blijven. Mozes kreeg
als Max Nabarro bekendheid als
maker van geluidseffecten bij
stomme films en trad op als humorist. Hij stierf in 1977 in Amsterdam.

In de herfst van 1944 kwamen
er meer onderduikers naar de
Stationsstraat. “Het waren Antje
Brouwer, de dochter van Hielke
en haar verloofde Klaas van der
Meer”, zegt Reinder. “Zij moesten
onderduiken omdat haar ouders gearresteerd waren omdat
ze joden in veiligheid brachten.
Siepie wilde niet eerder naar
bed voordat Klaas hem een verhaaltje had voorgelezen. Na de
oorlog trouwden Antje en Klaas
en hield Sieberen een toespraak
van acht kantjes.”
In februari 1945 kwam Leendert
Porcelijn naar de Stationsstraat.
Hij zat met zijn niet-joodse vrouw
samen met zijn broer Salomon al
sinds 1943 ondergedoken in Drogeham. Op 7 januari 1945 beviel
Leenderts vrouw daar van een
dochtertje, Johanna. Haar tweede naam Beitske was een eerbetoon aan Beitske Hoogsteen,
de ‘beppe’ van het onderduikadres. Omdat er verraad dreigde, moesten Salomon en Leendert daar weg. Salomon dook
onder in Twijzel, Leendert in Buitenpost. “Een nichtje van twaalf
uit Kollum mocht met een vriendinnetje in Buitenpost komen

logeren. Oom Sieberen en tante
Sytske zeiden dat ze alleen op de
achterkant van de zolder mochten slapen. Aan de voorzijde lagen de voorraden en was de deur
op slot. Daar zaten de onderduikers natuurlijk verborgen. Na de
bevrijding kwam oom Sieberen
op de fiets naar Kollum met een
man die Leendert geweest moet
zijn. Toen snapte mijn nichtje wel
waarom die deur op slot moest
blijven.
Reinder weet nog dat tante Sytske hem rond 1990 vertelde dat er
onderduikers waren, maar hoe
en wat wist hij niet. “Tante Sytske zei dat haar oom Fokke met
een vrouw was getrouwd die als
weduwe van een Duitser terugkeerde naar Buitenpost. Met Fokke kreeg ze een zoon. Ze werd lid
van de NSB en stuurde de jongen als vrijwilliger naar Duitsland. In Buitenpost woonden ze
vlak bij de Stationsstraat. Volgens Sytske wist haar tante dat
daar onderduikers zaten, maar
heeft ze het nooit verraden.”
Bijzonder om te vermelden is
dat het winkelmeisje Hillie en
haar verloofde Willem zo’n goede band kregen met de Meijers,
dat Sieberen en Sytske hen na
hun trouwen als hun kinderen
beschouwden.
Helpt elkander
Wat waren Sieberen en Sytske
voor mensen? “Het waren gereformeerde mensen”, zegt Reinder.“ Oom Sieberen had een
overmatige bewondering voor
dominees en de kerk. Hij ging altijd in discussie over het geloof.
Maar het was ook een lieve man.
Als er nichtjes kwamen logeren,
liet hij hen meehelpen om de
voorraden uit te pakken. Hij stopte ze dan vijf cent toe, maar tante

Sytske mocht het niet weten. Ze
was strenger, maar wel liefdevol.
Waarom ik denk dat zij onderduikers in huis namen? Ik denk dat
mijn beppe als weduwe met vijf
kinderen en tante Rika met oom
Sieberen veel liefde en hulp van
de medemens ondervonden in
de crisistijd. Toen oom Sieberen
en tante Sytske in Het Oude Kantoor kwamen wonen en het oorlog werd, zetten zij op hun beurt
hun deur open voor wie het nodig had. Dat is mijn idee erover.”
Sieberen en Sytske verhuisden

Max Nunes Nabarro.

Onderduikkaart van Leendert Porcelijn.

(foto: Tresoar)

later om de hoek naar een huis
aan de Voorstraat. “Daar gingen
wij in de jaren zestig wel heen tijdens de paardenmarkt in Buitenpost. Dan stond er altijd een grote pan soep met broodjes klaar.
Oom Sieberen overleed in 1980.
Mijn vader bezocht tante Sytske
daarna regelmatig en toen hij
stierf, hebben wij haar een paar
keer opgehaald. Ze overleed in
1992.”
Wie één mens redt...
Uit de kampen teruggekeerde
en ondergedoken joden spraken niet of mondjesmaat met
hun kinderen over hun oorlogservaringen. “Het was altijd heel
moeilijk om iets van mijn ouders
te weten te komen”, schrijft David
Porcelijn, de zoon van Leendert.
‘Das ewige Schweigen’, noemt
hij dit verschijnsel. Toch brengt
de onderduik de kinderen Porcelijn ook iets goeds: ze kregen er
een nieuwe familie bij. “Mijn zus
en ik hebben de familie Hoogsteen: pake, beppe, Femmie en

Rienk, altijd als onze liefste familie beschouwd en wij hebben
nog steeds contact met de nazaten.”
Hanneke Porcelijn vertelt: “Mijn
vader was bij mijn geboorte op
7 januari nog aanwezig. Eind
januari/februari dook hij onder
in Buitenpost. Na de bevrijding
kwam hij terug naar de familie
Hoogsteen. Daar hebben we nog
zeker een half jaar gewoond tot
we een huis kregen in Drogeham. Ze hadden niks meer hè?
Zijn ouders waren in 1943 in
Sobibor vermoord. Ook vijf zussen en een broer overleefden de
oorlog niet. Terwijl mijn moeder
adressen voor ze had. Maar ze
wilden niet onderduiken en hadden daar ook het geld niet voor.
Via familie in Groningen waren
mijn vader en oom Salomon in
1943 in Drogeham terechtgekomen. Mijn moeder volgde iets
later.”
...redt generaties
Na de oorlog lijkt Leendert geen
rust te kunnen vinden. Of hij
gedurende de tijd in Drogeham
op het gemeentehuis in Buitenpost werkte, is niet meer te achterhalen. Het gezin dat in 1947

Leendert Porcelijn.

(eigen foto)

was uitgebreid met David, dook
vijf jaar later op in Harkema.
Vervolgens verhuisden ze naar
Zwaagwesteinde. Daarna begon
hij in Zwolle een boekhandel die
failliet ging. Hij stierf op 66-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats
Amsterdam.
David Porcelijn groeit uit tot een
bekend componist en dirigent.
Zijn dochter Esther is dichter,
schrijver en theatermaker. Van
2011 tot 2013 was ze stadsdichter
in Tilburg. Hanneke kreeg dochter Judith en is inmiddels oma
van drie kleinzonen.
De nakomelingen van Hendrik en
Beitske Hoogsteen ontvingen op
voordracht van Hanneke Porcelijn de Yad Vashem-onderscheiding. Het verbergen van joden
door Sieberen en Sytske Meijer
bleef lang onbekend. In stilte gaven zij onderduikers in hun huis
en binnen hun muren een plaats.
Wat zou u doen als er iemand
langs kwam met de vraag: Als de
oorlog komt, en als ik dan moet
schuilen, mag ik dan bij jou?

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

BARBEQUE!!!
Maak jouw BBQ bijzonder met specialiteiten
van Uw Slager .Vraag in de winkel naar de
mogelijkheden! of kijk op de site.

Een perfecte combi!

VleeswarenVariatie

Lekker & Gemakkelijk

MEALDEAL

4 Runderburgers +
500 gram krieltjes

Gebraden Rosbief
+ Snijworst

Smulslof Kip ketjap

Kip-Kerrie met Nasi

+ slagersmayonaise

2 x 100 gram

Even in de oven en ...

Een heerlijk combinatie.

Samen

€9.95

Samen

€4.50

2 voor

€5.50

per portie

€5.50

Geldig van 31 mei t/m 05 juni 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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VRIJWILLIGERS

Jos en Hennie van Zomeren

Bote de Haan

Vrijwilligers revalidatie- en recreatiezwemmen gehandicapten

Door corona worden sommige sportverenigingen zwaar getroffen,
het ledenaantal loopt terug en daardoor ook onvermijdelijk de financiën, omdat er minder contributiegeld wordt geïncasseerd.
Zo’n vereniging krijgt het dan zwaar te verduren. Gelukkig is dit bij
de revalidatie en recreatie voor gehandicapte zwemmers niet aan
de orde. De vrijwilligers zijn bereid om, wanneer de beperkingen
worden opgeheven, weer aan de slag te gaan in zwembad de Kûpe.
Van de leden heeft zich tot dusver nog niemand afgemeld. Wij van
de BinnensteBuitenpost spraken met Jos en Hennie van Zomeren
die iedere dinsdagavond met volle inzet bezig zijn om gehandicapten te leren zwemmen, alleen nu even niet vanwege de corona.
Gelukkig gaat het met het aantal nieuwe coronabesmettingen de
goede kant op, zodat ze binnenkort, samen met de andere vrijwilligers weer aan de slag kunnen.
Gehandicaptenzwemmen
“Wij houden ons iedere dinsdagavond van 19.30 tot 20.00 uur bezig met mensen met een beperking om hen te leren zwemmen.”
vertelt Jos. “Van 20.00 tot 20.30
uur is er zwemmen voor mensen
die een lichamelijke handicap of
aandoening hebben en bij veel
andere sporten buiten de boot
vallen. Die mensen zijn vrijwel
altijd gediplomeerde zwemmers
en hebben amper toezicht nodig. Mocht er toch iets gebeuren
dan is het goed dat er een paar
vrijwilligers bij zijn. In de praktijk zwemmen wij in het laatste
half uur gewoon mee, heerlijk is
dat in het verwarmde water. Op
dit moment heeft de club (het
is een stichting) 28 leden en wij
verwachten dat na de opening
van het nieuwe zwembad er zich
nog een paar zullen aanmelden.
Op dit moment kunnen wij de
begeleiding met acht vrijwilligers aan. Wanneer er iemand

een keer niet kan hebben we
ook nog twee invallers achter de
hand. Hennie en ik werken verschillend. Zo houdt Hennie zich
bezig met een-op-een begeleiding. Dat is behoorlijk intensief
en je moet geduld hebben want
het is de bedoeling dat men een
zwemdiploma haalt. Zelf heb ik
vier personen onder mij. Dat zijn
mensen die zich al heel goed in
het zwembad kunnen redden en
de diploma’s A, B en C al hebben
gehaald. Ik leer hen snorkelen en
dat soort activiteiten.“
De onlangs overleden dokter
Atze van der Bos, indertijd huisarts in Buitenpost was de initiatiefnemer en in 1978 werd de
stichting ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Het was
gelijk een succes. Jos en Hennie
waren geen vrijwilliger bij de oprichting, zij kwamen later bij de
club. Toen zij zich als vrijwilligers
aanmeldden waren er ongeveer

Diploma-uitreiking aan v.l.n.r. Sybrigje, Rick, Noa, Sietske en Heinze.

aldus Hennie. “Ik verwacht bij
het nieuwe zwembad in dat opzicht geen problemen. Het nieuwe zwembad heeft twee extra
banen, dus zes in totaal en er zijn
meer mogelijkheden zoals een
vloer die verlaagd kan worden.
Dat heeft het voordeel dat er waterpolo gespeeld kan worden.”

Een duikploeg gaf een clinic en natuurlijk was Simon ook van de partij.
vijftig gehandicapten. In de loop
der jaren werd het minder en nu
kunnen er wel een paar nieuwe
leden bij. De leden komen niet
alleen uit Buitenpost, maar ook
uit Kollum, de Westereen en zelfs
uit Drachten.
Intensieve begeleiding
Soms is begeleiding heel zwaar.
Jos vertelt van een jongeman, hij
heet Simon uit Kollum die halfzijdig verlamd is. Alleen een arm
en een been kan hij gebruiken.
Door Jos zijn begeleiding heeft
Simon tijdens de zwemlessen
‘aangepaste’ diploma’s weten te
behalen. “Hij wilde graag leren
duiken, bij gewone zwemlessen
had het badpersoneel daar onvoldoende tijd voor, bij ons is het
gelukt. Ik heb hem heel intensief
een-op-een moeten begeleiden
met ontzettend veel geduld. Ik
wist niet eens dat ik dat in me
had. Je moet dan steeds weer
wat anders uitproberen, om uit
te vinden wat het beste voor
hem is. Uiteindelijk lukte het Simon de overkant van het zwembad zwemmend te bereiken en
daarna met de hulp van twee
duikinstructeurs lukte het duiken
ook. Inmiddels kan hij zich nu
ook onder water goed redden.
Wanneer zoiets lukt geeft het een
geweldige voldoening en je bent
ook blij voor Simon. Hij moet
ook verder in deze wereld en dat
is niet gemakkelijk met zijn han-

dicap. Door te leren zwemmen
heeft hij toch een enorm obstakel overwonnen en zoiets geeft
zelfvertrouwen.“
Nieuwe zwembad
Jos en Hennie hebben hoge
verwachtingen van het nieuwe
zwembad, dat naar het zich laat
aanzien in september 2021 gereed zal zijn. “De oude Kûpe is
zwaar aan onderhoud toe. Het
was soms zelfs moeilijk om het
water goed verwarmd te krijgen,
wat toch een voorwaarde is voor
mensen met een beperking, en
zeker ook voor de revalidatiezwemmers na 20.00 uur. Daar
zitten mensen tussen met spierproblemen en reuma, die kunnen slecht tegen té koud water“,

Zilveren brims
Dat de vrijwilligers bij het revalidatie- en recreatiezwemmen
worden gewaardeerd bleek wel
uit de toekenning van de Zilveren
Brims. Daarom vermeldt de Binnenste Buitenpost deze namen
graag. Naast Jos en Hennie van
Zomeren zijn dat Joukje Wolthuizen, Gerda van Oosten, Geale
Dijkstra, Johannes Dijkstra, Anita
Bremer en Hennie Bosscha. Er
zijn ook invallers ingeval iemand
verhinderd is of vakantie heeft:
Martha Bijlstra en Iteke Groendijk. Verder zijn er twee gastvrouwen: Tineke van Dijken en Minke
Dijkstra. Minke is getrouwd met
Johannes Dijkstra en zij komen
uit Zwagerbosch. Anita, Martha
en Iteke zijn Kollumers, alle anderen zijn Buitenposters.
Hennie vertelt: “Eenmaal per
jaar houden wij een gezellige
avond, we gaan uit eten en daarna doen we nog iets anders. Op
de facebookpagina staan foto’s,
waar wij aan het bowlen zijn. De
kosten van zo’n avond betalen
we zelf.” Buitenpost kan trots zijn
op deze bijzondere vereniging.

Uit handen van Leonie Kramer van Plaatselijk Belang Buitenpost ontvingen vrijwilligers de Zilveren Brims. Van links naar rechts: Jos en Hennie van Zomeren,
Hennie Bosscha, Gerda van Oosten, Joukje Wolthuizen en Joukje Stuursma.

Rabobank schenkt 1500 euro aan Biljartvereniging Eigen energie eerst
De Biljartclub Buitenpost e.o.
heeft een cheque van 1500 euro
ontvangen uit handen van Elly
Bernard van Rabobank Drachten
Noordoost Friesland. Volgens
mevrouw Bernard draagt het
project van de club bij aan de
versterking van de lokale leefomgeving, inclusiviteit en duurzaamheid.

De biljartclub heeft meer dan dertig jaar gespeeld in Herbranda,
maar heeft nu het verenigingsgebouw van Brassband Concordia overgenomen. Het gebouw
op sportpark ‘de Swadde’ moest
volledig gestript worden. Over
de werkzaamheden heeft u in
vorige nummers van deze krant
kunnen lezen. Dit alles is ge-

Voorzitter Jan Groeneweg neemt de cheque in ontvangst. (foto: Hielke Boorsma)

daan door de fantastische inzet
van onze vrijwilligers, die zich al
vanaf januari iedere dag enorme
inzetten. Vanaf begin juni wordt
in het gebouw een nieuwe betonvloer met vloerverwarming
aangebracht, de warmtepomp
geïnstallerd, evenals de ventilatie-unit en vijftig zonnepanelen.
Deze werkzaamheden zullen
vooral gebeuren door bedrijven
uit de regio.
De vrijwilligers kunnen dan even
niet in het gebouw zijn, maar
buiten moet ook nog het nodige
gebeuren.
Het bestuur van de biljartvereniging is erg blij met de grote inzet
van de vrijwilligers en natuurlijk
de financiële steun van sponsoren/donateurs zoals Rabobank, aldus voorzitter Jan Groeneweg.

Eindelijk zijn we van het gas af.
Leve de Groningers en blijf maar
weg Poetin. Na jaren voorbereiding zijn we eindelijk zover.
In 1994 begonnen met de isolatie binnen en de aanleg van de
vloerverwarming. In 2001 buitenom isolatie en in 2003 de eerste
zonnepanelen. In 2012 de kunststof kozijnen met driedubbel
HR+++ glas. Nu gaat eindelijk de
gasmeter eruit, Bye, bye wij zijn
zover.
Het gejuich klonk toen de verbeterde zonnepanelen, door

DEVI aangelegd, begonnen te
produceren. Twee weken later
is met de warmtepomp en de
warmtepompboiler de boel afgemaakt en kon de gaskraan
dicht. Plotseling ging de app van
de energiemaatschappij over op
het terugleveren van veel meer
energie dan we gebruiken. We
moeten ook wel sparen voor de
winter. Kilowatt na kilowatt tot
we tenminste 6,5 megawatt hebben opgespaard want dat heeft
de warmtepomp nodig om ons
in de winter warm te houden.
Misschien redden we dat niet
maar onze groene stroomrekening zal in ieder geval drastisch
naar beneden gaan. En we hebben nog ruimte over voor meer
panelen. Hiep Hoi!
Frits Bouwens
frits.bibupost@gmail.com

Lichtgewicht huishoudtrap
voorzien van handige tooltray
met emmerhaak. Belastbaar tot
150 kg. De trap heeft 5 tredes.

tijdelijk
van € 67 voor

€ 49
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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HET HUIS OP DE HOEK

BRIMZENPRAAT

Rinske Hooisma

Wim Ausma

Lof
Eens per twee maanden gaan we op bezoek bij een van de vele
hoekhuizen die Buitenpost kent. Deze maand is dat bij Melle van
Beets (64 jaar) en Thea de Jong (61 jaar).
Melle en Thea wonen aan de Harmen Sytstrastraat 1, maar hun
achterom is aan de Halbertsmastraat. Bekenden van het stel komen dan ook via deze kant, via
de oprit, bij hen thuis.
Melle is geboren in Burum. Hij
is op zijn zestiende naar Buitenpost verhuisd en heeft hier op
verschillende plekken gewoond.
Melle is vrijwilliger bij Lichtpunt
in Kollumerzwaag (de kringloopwinkel). Daarvoor werkte hij bij
Jelle Bijlsma in Giekerk.
Thea komt oorspronkelijk uit
Enumatil. Eerst woonde ze in
Zwaagwesteinde maar daarna
heeft ze op verschillende plaatsen in Buitenpost gewoond. Ze
werkt bij een accountantskantoor in Buitenpost.
Wanneer hebben jullie dit huis
gekocht?
“In 2014, tijdens Hemelvaart.
Wij zaten toen op een camping
in Een en hebben telefonisch de
koop gesloten. Daarvoor hadden
wij al een bod uitgebracht, maar
nu was de koop gesloten. Officieel was het rond in juli en in oktober dat jaar zijn we verhuisd.”
Hebben jullie veel aan het huis
gedaan toen jullie hier kwamen
wonen?
“Ja, een heleboel. Het huis was
in een slechte staat toen we het
kochten, dus we hebben het helemaal opgeknapt.
Er is onder andere een nieuwe

keuken in gekomen en er zijn
nieuwe tuindeuren geplaatst.
Daar is er een bijkeuken aangebouwd, een hokje op het erf
geplaatst en ook alle leidingen
en het sanitair zijn vernieuwd.
Timmerman Henk Kazimier heeft
de verbouwing uitgevoerd. De
zwager van Melle heeft ook geholpen en wij hebben ook een
aantal dingen zelf gedaan. In to-

Wat weten jullie over de geschiedenis van dit huis?
“Achter het huis zat vroeger een
geluidswal: een hoge berg van
grond met bomen erop om de
inkijk te belemmeren vanaf de
flat. Deze hoop grond hebben wij
verwijderd waardoor de tuin groter is geworden. We hebben wel
een aantal bomen geplant om
de inkijk te beperken. En waar
nu de woonkeuken is geplaatst
zat vroeger een garage. Die is al
jaren geleden omgebouwd.”

Hoe is het contact met jullie
buurtgenoten?
“Het contact is goed. We hebben
veel contact en helpen elkaar met
bijvoorbeeld klusjes. Ook hebben we geregeld een praatje met
onze buren. De huizen vooraan
in onze straat, waar wij wonen,
zijn de afgelopen jaren allemaal
van eigenaar gewisseld. Achterin
de straat wonen de mensen er al
langer.” Melle: “We hebben geen
buurtvereniging, maar dat zou ik
wel leuk vinden.”
Is er iets in deze buurt wat jullie
zouden willen veranderen?
Thea: “Het verkeer dat door de
Halbertsmastraat rijdt, rijdt veel
te hard. Het zou fijn zijn als erminder hard wordt gereden.”
Melle: “Er ligt wel vaak afval van
de leerlingen van het Nordwin
College bij ons in de straat. Dat
ruim ik wel eens op.”

Melle van Beets en Thea de Jong voor hun huis aan de Harmen Sytstrastraat 1.
(foto: Rinske Hooisma)
taal zijn we drie maanden bezig
geweest met de verbouwing. Recentelijk is er ook nog een nieuwe badkamer geplaatst.
Het dak was ongeveer zeven jaar
geleden al volledig vervangen,
nadat er een grote eikenboom
op was gevallen. Toen wij het
huis kochten was nog duidelijk
te zien waar de boom had gestaan.”

Wat is jullie lievelingsplek in het
dorp?
Melle: “Op mijn vrije dagen ga
ik regelmatig in de ochtend om
half 9 naar de Texaco, voor een
bakje koffie. Even bijpraten met
de mannen. Thuis zit ik graag in
de stoel in mijn hokje achter het
huis. Vanaf die plek kan ik uitkijken over de straten. Veel mensen weten ook dat ik daar zit en
zwaaien dan even naar mij.”

Willen jullie hier nog lang blijven
wonen?
“Voor nu vinden we dit een fijne
plek om te wonen. En het huis
is toekomstbestendig, alles is
gelijkvloers. Misschien als het
huis of de tuin te veel onderhoud
vraagt dat we dan op zoek gaan
naar een huis waar dat minder
is.”
Melle: “Ik wil wel in Buitenpost
blijven wonen.”
Lijkt het u ook leuk om in de
rubriek ‘Huis op de Hoek’ te
staan en woont u in een hoekhuis? Stuur dan een mailtje naar
bibupost@gmail.com zodat wij
contact met u kunnen opnemen.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Zo begint het gedichte Mei van
Herman Gorter.
Ook een positief geluid van de
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost
(IWB). Vorig jaar bij de start van
de IWB luidden we de noodklok.
Wij confronteerden de gemeente met de achteruitgang van het
aantal inwoners van Buitenpost,
maar vooral ook dat er sinds 2015
geen vermeerdering van woningen was. Al langer merkten heel
veel Buitenposters van jong tot
oud, dat zij hier geen kans op
de woningmarkt hebben. Voor
jongeren zijn er geen geschikte
starterswoningen. Voor jonge
gezinnen is het heel moeilijk om
door te stromen naar een ruimere woning. En de ouderen, vaak
wonend in die ruimere woning,
hebben geen kans om in Buitenpost geschikte seniorenhuisvesting te vinden.

Plangebied Lutkepost.

We hebben voor de enquête in
2020 een inventarisatie gemaakt
van plekken waarvan wij het idee
hebben dat daar kansen zijn. We
beseften terdege dat je soms
kansen moet afdwingen. Niet
op alle plekken mag immers op
dit moment gebouwd worden.
Allerlei termen die snelheid ophouden zijn langs gekomen: buitenstedelijk, archeologisch onderzoek, vertragende eigendomssituaties, overheden met
andere plannen en nog veel
meer. Ondertussen kwam er ook
een groep jongeren in actie om
Tiny Houses te realiseren. De Ini-

tiatiefgroep West kwam met een
plan richting gemeente om tussen de ijsbaan en de tennisbaan
de komende tien jaar circa vijftig
woningen te realiseren.

(foto: Annemieke Altena)

Sloop van de oude kassen aan de Keurloane.
Deze initiatieven ondersteunen
allemaal de uitslag van de enquête.
En waar staan we als IWB een
jaar later.
• Er is bijna volledige steun van
de gemeenteraad om extra
woningen te bouwen.
• De andere overheden (provincie en rijksoverheid) zijn inmiddels ook doordrongen van het
enorme tekort aan woningen.
• Zoals het nu lijkt komt er toestemming om aan de Keurloane gewone huizen te bouwen.
• Het initiatief voor Tiny Houses
(Lytse hûskes) wordt positief
gesteund door de gemeente.
• De gemeente heeft de bouw
van appartementen bij de
rotonde Lutkepost in de programmering opgenomen.
• De Initiatiefgroep West heeft
plannen gestuurd naar de ge-

Je hebt twee soorten lof. De ene
kun je van leven, de andere niet.
Witlof die uit de tuin komt, is eetbaar en gezond, de andere lof word
je toegezwaaid. Dat komt de (geestelijke) gezondheid ook ten goede,
maar fysiek helpt het niet. Dit verhaal gaat over lof die het lichaam
mede in stand houdt.
Omstreeks Pinksteren in 1977 werden de nieuw gebouwde woningen
aan het oost-west lopende gedeelte van De Ring in gebruik genomen. Aan de zuidzijde van de weg
waren volkstuinen aangelegd. De
grond die daarvoor gebruikt werd,
was behoorlijk vruchtbaar. De klei
vermengd met zand was een geschenk van de zee, die eeuwen
daarvóór met komen en gaan deze
grond afleverde. Dat gebeurde tot
voorbij wat later Gerkesklooster
heette. De volkstuinen waren volop
in gebruik, óók bij bewoners van
De Ring. De hypotheek had er ook
voordeel van. Van deze buurt werd
niet gezegd, in tegenstelling tot
andere dorpsuitbreidingen: Hoge
sprongen, lege buidels. Op deze
volkstuinen werd intensief geteeld
en al die gewassen hadden uiteraard een positieve invloed op de
maaltijden die overvloedig op de
eettafels werden geserveerd. Buurman Molenkamp had tuinieren als
hobby en beoefende die met een
deskundig oog achter zijn huis. Wij
kwamen op het idee om eens te experimenteren met het kweken van
lof op mijn volkstuin. Daar was een
speciale methode voor. Dat moest
in enkele fases plaatsvinden. Het
voor lof bestemde zaad werd in de
maand mei gezaaid. Het zaad is vrij
fijn en vereist dan ook een fijn zaaibed. Het zaaien gebeurt in rijtjes
met een tussenafstand van 30 cm.
De planten die ontstaan, behoren uitgedund te worden, zodat ze
15 cm uit elkaar staan. Daar moet
dekgrond overheen op zo’n manier
dat er een heuveltje ontstaat. Dat
geeft tegendruk van de aarde en
daardoor ontstaan er mooie compacte kroppen, tenminste als het
goed gaat… Op een goeie dag in de
loop van de zomer kwamen wij op
de lumineuze gedachte dat heuveltje aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Was ons experiment
tot ontwikkeling gekomen? We
liepen enigszins gespannen ieder
met een emmer de volkstuin op.

(foto: Hielke Boorsma)

meente voor de bouw van woningen tussen de ijsbaan en de
tennisbaan.
Kunnen wij dan nu op onze lauweren rusten? Nee, nog lang
niet. Keurloane, rotonde Lutkepost enTiny Houses zijn de snelle
mogelijkheden. We hopen dat de
plannen tussen de ijsbaan en de
tennisbaan ook voorspoedig gerealiseerd kunnen worden. Het
aantal te realiseren woningen
is dan nog lang niet voldoende
voor Buitenpost. De mogelijkheden die meer tijd kosten blijven
onze aandacht houden. We willen immers goede huisvesting
voor alle Buitenposters van jong
tot oud.
Ons credo is dan ook: Wêz wach
en Oanhâlde as storein.
Auke Attema

Gespannen ook, omdat de dames
bij elkaar voor het raam stonden
met meewarig schuddend hoofd
en een minzaam glimlachje op het
ongelovige gezicht. Buurman en
ik gingen met de blote handen de
grond voorzichtig verwijderen. We
zagen enige witte puntjes tevoorschijn komen. Onze hoop ging over
in geloof. Op hetzelfde moment zagen we het wonder gebeuren en
een keur aan lof lachte ons toe. Het
ontbrak er nog maar aan dat we tranen in de ogen kregen. Het was één
en al lof. De twee emmers waren in
een mum van tijd boordevol met een
kop erop. Oók de dames waren tot
geloof gekomen en zwaaiden ons
nog meer lof toe. De hele buurt zat
tot en met Kerst vol lof.
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Professionele
kinderopvang
in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Spelen, ontdekken
en leren in een
vertrouwde omgeving
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl
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Bontje Dalman-Douma, de volksliederenvulkaan van Buitenpost
Bontje Dalman-Douma werd
geboren op 7 oktober 1894 in
Kollumerzwaag en overleed op
16 september 1979 in Buitenpost. Begin twintigste eeuw trokken ‘in het seizoen’ veel arme
Friezen naar de rijke Groningse
boerenbedrijven om er vlas te
trekken, aardappels te rooien en
te wieden. Dit werd ‘koppelarbeid’ genoemd. Met haar ouders
deed Bontje dit in haar vroege
jeugd ook. Bij dat werk werd
vaak gezongen. Bontje leerde
veel van die koppelliedjes van
haar ouders, ze zong al mee toen
ze vijf jaar(!) oud was. Het mooiste vond ze het zingen als ze met

de koppels op het land lagen.
Op haar veertiende werd ze ziek
en kon niet langer mee. Bontje
was erg gelovig en haar genezing acht jaar later van de ‘ongeneeslijke’ ziekte zag ze als Gods
werk. Die had haar ook ‘een sterk
hoofd’ gegeven waardoor ze alle
liederen die ze in haar jeugd had
geleerd had onthouden. Daarnaast kende ze veel verhalen,
ook ‘waargebeurde’ verhalen
over spoken en tovenaars. Ze beweerde ook daadwerkelijk geesten of spoken te hebben gezien.
Ate Doornbosch (1926 - 2010)

was een Nederlandse volkskundige en radiopresentator. Hij
presenteerde van 1957 tot 1993
ruim 1200 uitzendingen van het
populaire programma met volksliedjes Onder de Groene Linde.
Hij kreeg contact met Bontje en
bezocht haar verschillende keren. Ze werd zelfs een van zijn
belangrijkste informanten. Ate
maakte ook geluidsopnames die
op de radio werden uitgezonden.
Vanwege haar uitgebreide en
bijzondere repertoire, maar ook
om de moeite die ze deed om
zeldzame liederen te achterhalen
kreeg Bontje van Ate de bijnaam
de ‘volkliederenvulkaan’. Daarbij

hadden ze een speciale band.
Hij vond haar een begaafde en
gelovige vrouw. Bontje drukte
Ate op het hart dat hij zijn werk
‘met aandacht’ moest doen, met
dezelfde vrome toewijding als
waarmee zij zong. Bij wijze van
uitzondering is Doornbosch op
Bontje’s begrafenis geweest en
heeft daar zelfs een toespraakje
gehouden.
De linker foto laat Ate Doornbosch zien tijdens een van zijn
bezoeken aan Bontje. De middelste foto werd voor de woning
van Bontje gemaakt aan ‘de Lange Jammer’, een zijstraatje van

de Kerkstraat. Aan het uiteinde
van het steegje is de supermarkt
van Hotze de Jong (ongeveer op
de plek van het huidige CAGGB,
het voormalige politiebureau) te
herkennen. Op de rechter foto is
Bontje aan het werk in het tuintje
achter haar woning. Het is een
echo van het zware landwerk dat
ze in haar kinderjaren op de natte kleigronden van Groningen
deed.
Met onze dank aan Janke Elzinga voor het aanleveren van de
foto’s.
Johan Kootstra

School’s cool
Dat de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs lastig is moet voor niemand een verrassing zijn. Van
een vaste leerkracht waarmee
je dagelijks vele uren bezig bent
naar een systeem waarbij je elk
uur een andere docent hebt. Een
docent die veel tijd nodig heeft
om jou te leren kennen. Van een

vast lokaal waar je bijna woont
naar steeds weer elk uur een
tocht naar een ander lokaal. Van
een situatie waar je een van de
oudste leerlingen bent op school
naar een school waar je als ‘brug-

VERKEER(D)?
In mijn vorige column had ik het
over op de stoep parkerende automobilisten. De afgelopen maand
1

pieper’ binnenkomt. En je weer
tot de allerkleinsten behoort.
Ja makkelijk is het zeker niet. Je
wordt verantwoordelijk voor je
eigen huiswerk en de planning
van je schoolactiviteiten. Allemaal heel uitdagende eisen die
aan je gesteld worden terwijl er
in je lichaam zelf ook heel veel
verandert. Op zich is alles al
moeilijk en uitdagend genoeg
zeker als je ook nog onzeker bent
van je succes. Maar als je wilt
kun je hulp krijgen. Meestal zullen je ouders je helpen met toezicht op je huiswerk, het overhoren van de stof en je sterken in je
mening dat je dat wel kan.
Maar toch. Er zijn veel ouders die
dat niet kunnen. Ze hebben nooit
op de middelbare school gezeten

of ze spreken de taal niet goed
omdat ze uit een ander land afkomstig zijn. Dan loop je gelijk
flink achter. Maar hulp is onderweg. School’s cool helpt jou met
een persoonlijke mentor. Een
mentor die je kan helpen je weg
te vinden. Een volwassene waar
je terecht kan met je vragen en
bij wie je ondersteuning vindt.
Voor planning van je huiswerk,
om je te overhoren of je extra
aandacht te geven met je schoolwerk. Je kunt hem bellen of appen met je vragen, hij of zij kan je
overhoren en eventueel bij problemen die ontstaan contact met
de school maken. Natuurlijk zou
het fijn zijn als je ouders je konden helpen maar als dat er even
niet inzit is het ook groots dat er
anderen zijn die je kan vragen
om jou bij te staan. Meld je dan

zo snel mogelijk aan bij de mentor op de middelbare school.
Ouders
Ook ouders en andere volwassenen kunnen zich, als ze daar
de tijd voor hebben, melden om
leerlingen in deze situatie te begeleiden. Gemiddeld kost dat anderhalf uur in de week maar met
deze toch wel geringe inzet kan
een volwassene een leerling die
het moeilijk heeft met de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs net dat zetje in
de rug geven, zodat hij succesvol
is. Het hoeft geen uitleg wat het

Frits Bouwens
frits.bibupost.nl

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

Verkeerde kant?

werd mij de vraag gesteld of je aan de
linkerkant van de weg mag parkeren.
Dit noemen we ook wel ‘tegen de rijrichting in’ parkeren. Zie foto 1. Dit is in
Nederland wel toegestaan maar in veel
landen om ons heen niet. Zo kregen
mijn ouders daar ooit een bekeuring
voor van maar liefst 700 Zweedse kronen; omgerekend een euro of 80.
Ga je dus met vakantie check even of
het mag of neem het zekere voor het

voor het kind betekent als hij
het met hulp wel redt terwijl hij
anders gefaald zou hebben. Wat
toch nog teveel gebeurt. Waar
de kinderen zich tot de mentor
kunnen wenden kan de volwassene zich voor dit project aanmelden op www.schoolscool.nl.
De gemeente Achtkarspelen en
de gemeente Tytsjerksteradiel
zetten volop in op dit project, dat
bedoeld is om leerlingen een optimale kans te geven deze moeilijke barrière te nemen. Voor
meer informatie heeft u natuurlijk de website maar ook kunt u
bellen met Guydolph Dijkstra
van School’s cool op nummer 06
3610 6904.

onzekere en parkeer aan de rechterkant van de weg (of links in bijvoorbeeld Engeland).
De reden dat het in sommige landen
niet is toegestaan om tegen de rijrichting in te parkeren heeft te maken met
verkeersveiligheid. Bij het wegrijden
heb je namelijk geen goed zicht op het
tegemoetkomende verkeer en je dode
hoek rechtsachter is groter en vraagt

om extra aandacht.
Naast parkeren op de stoep kom je
ook vaak auto’s tegen die geparkeerd
2

staan in een bocht of vlak voor een
kruispunt, op een kruispunt én op de
stoep (zie foto 2). Ook dit is verboden.
Hier speelt weer veiligheid een grote
rol. Het zicht op ander verkeer wordt
voor andere weggebruikers nogal
wat slechter en dus neemt de kans
op een ongeval toe. Er mag niet geparkeerd worden binnen 5 meter van
een bocht, kruispunt of zebrapad en
binnen 12 meter van een bushalte.

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

Het vertrouwde adres voor auto-onderhoud en
occasions in Buitenpost.

Onze
werkzaamheden

• Onderhoud
• Reparatie
• APK

www.wiersma-autos.nl

• In en verkoop

• Koplamprenovatie

• Aircoservice

• Hybride en EV.

/wiersma.autos

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280

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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INSPIRATIE
Anneke Paauw
Gewoon Anneke, zo heet het winkeltje van Renate Rutter en haar
dochter Anneke in de Haersma de Withstraat. Buiten ziet het er al
heel uitnodigend uit. Dat is Renate wel toevertrouwd. Binnen vindt
u veel houten en stoffen producten in velerlei vormen en maten. En
wat het zo bijzonder maakt… al deze spullen hebben een geschiedenis. Maar hierover straks meer. Eerst het ontstaan van Gewoon
Anneke.
Anneke is de 17-jarige dochter
van Renate. Zij heeft een verstandelijke beperking, gaat naar
‘De Wingerd’ in Damwoude en
heeft 24 uur per etmaal verzorging nodig. In november 2019
vertelt Renate in de Binnenste
Buiten over de zorg voor haar
dochter. Renate heeft vooruitgedacht: straks is Anneke 18 jaar en
dan stopt het onderwijs. Wat zou
het mooi zijn als ze thuis bezig
kan zijn met iets waaraan ze plezier beleeft en dat tegelijk structuur biedt aan de dag.
Renate is creatief, handig en zit
vol ideeën. Ze denkt aan een
winkeltje, waarin Anneke een
plekje kan krijgen. Dat is ook
een reden om dit pand te kopen. Langzaam maar zeker krijgt
haar droom gestalte. En van het
een komt het ander. In de loods
van haar vader heeft een goede
kennis hout opgeslagen, waaronder ook veel ‘afvalhout’ wat
zij mag gebruiken en juist dat

afval biedt vele mogelijkheden.
Zo kan het gebeuren dat u bij
Gewoon Anneke houten kandelaars, kapstokjes, muurversieringen enzovoort vindt die in hun
vorige leven behoorden bij een
blokhut in Hongarije. De eerlijkheid gebiedt te melden dat de
houten producten gemaakt worden door ‘pake Wietse’ , de vader
van buurvrouw Sjoukje. Sjoukje
springt veel bij, is ook creatief
en samen bedenken Renate en
Sjoukje steeds iets nieuws. Uiteraard heeft ook hier corona een
spaak in het wiel gestoken, maar
inmiddels is het enthousiasme
weer helemaal terug en staan er
weer veel spulletjes te wachten
op klanten.
Niet alleen hout wordt hergebruikt. Van de firma Kapenga
krijgen ze afgedankte stalen stof,
waarvan prachtige kussens worden gemaakt. Klanten kunnen
dan ook hun wensen kenbaar
maken wat betreft kleuren en
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Renate en Sjoukje geven ‘afval’ een tweede
leven…
maten. De vulling van de kussens is gewassen schapenwol.
Het labeltje Gewoon Anneke
maakt het af!
Een leuke bijkomstigheid is
natuurlijk dat de prijzen heel
aantrekkelijk zijn, omdat er niet
duur wordt ingekocht. Bijna alles
wordt gemaakt in het atelier achter het winkeltje. De rol van Anneke hierbij is nu nog klein, maar
als ze straks 18 jaar is, hoopt Renate haar drie dagen per week te
begeleiden met werkzaamheden
zoals het schuren en lakken van
hout, het helpen van klanten, het
schenken van een kopje koffie en
wie weet wat er nog meer valt te
doen en te leren. Gezien Renate
haar instelling bedenkt ze vast
nog meer om Anneke te helpen
zich verder te ontwikkelen. Zo
hoopt ze bijvoorbeeld in de toekomst iemand de gelegenheid te
bieden samen met Anneke een
paar uurtjes te helpen in het atelier of de winkel.
Als je hier om je heen kijkt, zie je
dat inspiratie een duidelijke rol
speelt. Zo kan in de groef van
een restje hout van een planken
vloer bijvoorbeeld een foto of
kaart. Op een weckfles wordt een
mooi houten deksel met gaatjes
gemaakt. Die gaatjes zijn be-

Dochter Anneke.
doeld om bloemen in te steken
en ook hier is dus weer sprake
van hergebruik. Ter gelegenheid

(eigen foto)
van het weer openen na corona
hangen er buiten slingers die gemaakt zijn van stof van bijvoorbeeld een afgedankt bloesje of
dekbedhoes.
En zo bedenken Renate en
Sjoukje steeds nieuwe dingen.
Het lijkt allemaal zo eenvoudig
dat je denkt: hé, waarom heb ik
dat zelf niet bedacht? Maar ja,
we hebben nu eenmaal niet allemaal zo’n creatieve geest en
wat vooral zo aanspreekt is het
feit dat men hier een tegenhang
biedt aan onze wegwerpmaatschappij. Ik wens Renate, Anneke en Sjoukje nog veel inspiratie
toe.

Muzieklessen Wâldsang weer live Zet uw cv-ketel lager
Bij cultuurcentrum de Wâldsang
begonnen afgelopen week de
live muzieklessen weer. Na een
coronaperiode met online muziekonderwijs, kon het nu weer
op de vele leslocaties. In Surhuisterveen had slagwerk leerling Gerben Hoekstra (10 jaar)
voor de zekerheid een plumeau
meegenomen. ‘Je weet maar
nooit, de drumstellen zullen wel
stoffig zijn’ zal hij gedacht hebben. Gelukkig viel het mee en
kon ook hij letterlijk weer meteen aan de slag onder leiding

Gerben Hoekstra is op alles voorbereid. (foto: J.G. Nagel)

van docent Jan Geert Nagel.
Het online lesgeven was een
welkom alternatief in de coronaperiode. Veel leerlingen zaten
wekelijks klaar achter hun laptop
of telefoon. Online speelden zij
de door hen geoefende muziekstukken die vervolgens van commentaar werden voorzien door
hun docent. Zo konden de lessen
toch doorgaan.
Digitale podium succesvol!
Leerlingen die hun geoefende
stukken voor publiek wilden spelen konden veilig optreden op
het speciaal ingerichte Digitale
Podium van de Wâldsang. Op dit
Youtube-kanaal staan inmiddels
29 optredens van leerlingen, van
beginner tot gevorderd en op diverse instrumenten. Op de website stelt een aantal leerlingen
zich bovendien nader voor.
Nog even en dan zullen ook de
concerten weer live op locatie
zijn. Laten we het hopen. Want er
staat na deze periode een groot
aantal leerlingen klaar die graag
weer van zich wil laten horen!

Wat bedoelen we met: Zet uw
cv-ketel lager.
Uw cv- ketel heeft een ‘aanvoertemperatuur’. Uw ketel warmt
het water op tot een bepaalde
temperatuur, voordat het via de
radiatoren wordt rondgepompt.
Aan de radiatoren wordt warmte afgegeven, dus als het water
weer terugkomt bij de ketel is
het een stuk kouder, het is bijvoorbeeld 15 graden gezakt. Bij
veel ketels staat de temperatuur
te hoog ingesteld. Vaak wel op
80 graden. Dit is meestal niet
nodig en blijkt extra energie te
kosten.
Als de temperatuur hoog is, dan
zal de ketel korter maar harder
werken. Uw huis is snel op temperatuur. Als de ketel lager staat,
dan zal hij wat langer, maar minder hard werken. Het duurt dan
iets langer voordat het huis op
temperatuur is. Je zou denken,
dat het dus niet veel uitmaakt

in gasverbruik. Maar de huidige
hr-ketels blijken bij lagere temperaturen efficiënter te werken.
Dat is een wat technisch verhaal,
maar daar zit het voordeel in het
gasverbruik. De tip is dan ook:
probeer eens de temperatuur
van uw ketel te verlagen. In deze
tijd van het jaar kan dat prima
naar zo’n 50 graden en soms nog
wel lager. Vaak gaat het warme
douchewater ook via de cv-ketel.
Het is goed te weten dat deze

temperatuur er los van staat. De
douche mag namelijk niet te laag
staan in verband met legionellagevaar. Dus onze tip: probeer uw
cv zo laag mogelijk in te stellen.
Gewoon uitproberen, waarbij
het in uw huis voldoende warm
wordt. Bij een ‘Elfstedenwinter’
kan hij altijd nog omhoog…
En mocht blijken dat u met een
lage temperatuur toe kan, dan is
een warmtepomp ook een optie
die in beeld komt.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Ten Cate Ondergoed Basis en Secrets serie
2+1 Gratis
mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

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

Alle Dirkje babykleding
25% korting
mail:
rikst.fl@gmail.com
tel.:
0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81
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’Binne en Boaite zijn terug.
Tien jaar ouder, een beetje
wijzer en net zo kritisch.

DE SCHOOLFOTO

Een rare hovenier
Onder de grote beukenboom op het
parkeerterrein bij de Kruidhof is de
schaduw behaaglijk. De blik van
Binne blijft rusten op het toegangsbord van de Kruidhof en dwaalt af
naar It Koartling. “Nog steeds dicht
en ook nog dicht”, merkt hij op,
“misschien voor altijd dicht”. Boaite
reageert: “Dat doet me denken
aan... Misschien heb ik je dit verhaal eerder verteld, maar daar heb
ik geen actieve herinnering aan.
Wat wij meemaakten!”

Schoolfoto klas 6 van De Fakkel, 1973. Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Sjoukje Feddes, Emmy van der Wal, Froukje Postma, Henk
Folkersma, Johannes Bosma, Bert Harmens, JilleJan Kootstra, Folkert Mulder
Middelste rij: Anneke Turkstra, Sjoukje van der Meer, Grietje van der Valle,
Jan de Vries, Marinus Verheul, Jappie de Vries, Willy Hettema, Wobina Noppens
Onderste rij: Geeske Botma, Sjoukje de Jager, Rennie van der Bij, Willem
Hoogsteen, Wieger Westra, Halbe Hamstra. Uiterst rechts: meester Nijdam.

De foto werd aangeleverd door Folkert Mulder uit Surhuisterveen.
Heeft u een foto uit uw lagereschooljaren in Buitenpost die nog niet
eerder in deze krant verscheen?
Stuur deze met een zo compleet mogelijke beschrijving naar
bibupost@gmail.com. U kunt hem ook deponeren in de kopijbus van
De Binnenste Buiten bij The Read Shop. Deze wordt dan door ons
gescand en later bij u terugbezorgd.

Rondje Kunstzinnig met foto- en poëziewedstrijd
• Keunstkrite AmateurFotograaf
2021 en Keunstkrite
• ProfessioneelFotograaf 2021.
Er zijn vier categorieën waarin
deze titels zijn te winnen: Mens,
Dier, Natuur en Abstract. Omdat
het thema van deze Cultuurdriedaagse ‘verstilling’ is wordt de
fotografen gevraagd dit in hun
foto’s uit te drukken.

Op 10, 11 en 12 september wordt
door de Keunstkrite weer het
Rondje Kunstzinnig georganiseerd. Aan deze culturele manifestatie zijn ook wedstrijden verbonden: een fotowedstrijd zoals
die jaarlijks plaatsvindt en een
poëzieprijs.
In de fotowedstrijd zijn een drietal titels te winnen.
• Keunstkrite FotoTalent 2021
voor jongeren van 11 tot 18
jaar

Naast deze wedstrijd om deze
eervolle titels organiseert de
Keunstkrite ook een uitdagende

wedstrijd voor jongeren in het
kader van de Jan Ritskes Poëzieavond. Aan jongeren vraagt de
Keunstkrite om TikTok- of Facebookfilmpjes te maken of zich in
video’s of in rap’s te presenteren
als poëzietalent. Als stimulerende prijs is aan deze wedstrijd een
bokaal verbonden en een workshop van Arjan Hut, de Wâlddichter.
Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op
www.keunstkrite.nl.

Een gezellig en bereikbaar winkelgebied
Op 22 oktober 2020 is door de
gemeenteraad de Centrumvisie
Buitenpost vastgesteld. Het uitgangspunt van de centrumvisie
is een compacter winkelgebied
en een betere inrichting van het
centrumgebied, door meer sfeer
en gezelligheid te creëren en het
gebruik van meer groen.
Samenstelling werkgroep
De uitdrukkelijk wens van de gemeenteraad is om deze uitgangspunten te laten uitwerken door
een werkgroep bestaande uit
verschillende partijen vanuit het
dorp Buitenpost. De verwachting
is dat de eerste bevindingen in
juni door de werkgroep met de
raad gedeeld worden.
De werkgroep Centrumvisie Buitenpost is inmiddels druk bezig
met de uitwerking van de uitgangspunten van de centrum-

visie. Het doel van de werkgroep
is om te komen met een advies
waarin de openbare ruimte van
het winkelgebied uitnodigt om
te (ver)blijven en die aansluit bij
het gebruik van de aanliggende gebouwen. Daarnaast moet
deze ruimte goed te onderhou-

den zijn en de bereikbaarheid
van het centrum niet beperken.
De groep bestaat uit Gerrie
Posthumus (Modique Mode),
Johan Wiersma (Wiersma ICT,
bestuurslid BCB), Tilly Kuipers
(vicevoorzitter PBB), Jeldrik Doevendans (accountmanager be-

drijven van de gemeente) en
wordt geleid door Tjeerd Douma
(manager retailvastgoed) als onafhankelijk voorzitter.
Enquête
Voor de werkgroep was het belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de ondernemers vinden,
hoe hun situatie is, wat ze van
het huidige winkelgebied vinden
en wat hun wensen zijn. Om op
deze vragen een antwoord te krijgen heeft de werkgroep meerdere gesprekken gehad met de
ondernemers en vastgoedeigenaren rondom de winkelstraat.
Ook is er een enquête verspreid.
Deze is inmiddels afgerond en
de informatie wordt geïnventariseerd. Daarnaast wordt er gekeken naar de parkeerbehoefte en
de verkeersstromen.

“Wij hebben een grote tuin. Maar
geen groene vingers en het onderhoud kon beter. Wat jaren geleden
bedachten we dat wij beter een
groot deel daarvan over konden
laten aan een vakman. We vroegen
een hovenier en hij was onmiddellijk enthousiast. De eerste keer dat
hij kwam zat hij vol ideeën en werd
de tuin stevig onder handen genomen. Niet lang daarna had hij een
assistent. En een maaimachine en
een grotere auto. Want het werk
moest wel goed gedaan worden.
Geleidelijk aan nam de assistent
het over. Prima toch, want het werk
gebeurde nog steeds.
Het hoveniersbedrijfje groeide
en bloeide. Ik zag dat ze zelfs een
kantoor kregen met een hele grote
ingang. Maar de assistent zagen
we wel steeds minder. Want tuinen
onderhouden is geen kleinigheid en
hij moest regelmatig op cursus voor
competentieverbetering. Wel stuurde hij regelmatig mooie plannen en
daar werden we blij van. Maar ja,
dat kostte wel tijd. Daar kwam nog
bij dat de administratie handen vol
werk meebracht. Gelukkig had de
assistent een hulp gekregen die
schoffelde en maaide, snoeide en
zaagde. Hij klaagde wel dat hij veel
te veel werk had en dat het bijna
niet bij te benen was. En zo werd
het er niet beter op in onze tuin.
Tot op een dag de hovenier zelf bij
ons voor de deur stond. Hij zei: “De
tuin is prachtig en dat moet zo blijven. Wij hebben het te druk en we
hebben te veel kosten. Daarom is
het veel beter dat jullie zelf voortaan de bloembedden weer doen.
Het is jullie tuin. Jullie weten precies wat de meeste aandacht moet
krijgen en hoe het naar jullie smaak
moet. Bovendien is het erg gezond
om in de buitenlucht in de tuin te
werken. Ik geef tips en hou het toezicht. Goedkoper kunnen we het
niet maken en makkelijker ook niet.
Wel de factuur op tijd betalen hoor.
Komt immers altijd in een blauwe
envelop”.

info@kemabouw.nl
www.kemabouw.nl

It Grientewinkeltsje
Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd!
Groente en Fruit

Maaltijden

Fryske Irene’s

Rauwkosten/salades

Fryske Bildtstar

Zuivel van Zuco

Vitamine shots

Luxe Nootjes

Ontbijtgranen

Fruitmanden/Cadeautjes

Chocoladespecialist

Borrelhapjes

Kerkstraat Buitenpost

ZEG HET MAAR
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Even voorstellen

Piet Pettinga

Mijn naam is Wilma Tabak en ik
woon al 24 jaar in Buitenpost. In
1997 kwam ik samen met mijn
ouders en zussen wonen op bedrijventerrein De Swadde waar
mijn ouders een ambachtelijke
houtbewerking vestigden. Na het
overlijden van mijn vader werd
het huis met bedrijf te koop gezet
en sinds eind 2020 wonen mijn
moeder en ik elders in het dorp.
In 2018 ben ik geslaagd voor de
opleiding Journalistiek & Fotografie, aan de ROC Friese Poort
in Drachten. Gedurende mijn
opleiding heb ik ervaring op gedaan bij verschillende redacties
waaronder de Huis aan Huis te
Leeuwarden. Daarom aarzelde ik
ook niet om contact op te nemen
toen ik zag dat de redactie van
de Binnenste Buiten een nieuw
redactielid zocht.
Schrijven doe ik al jaren. Zo ben
ik ook actief bezig als boekenrecensent. Je kunt me op Instagram en YouTube vinden onder
de naam ‘Tussen de Boeken’ met
mijn pseudoniem Floor. Lezen is
een van mijn grootste hobby’s,
dus kom ik graag in de biblio-

Eettuin: út ús regio
Genieten van heerlijke gerechten
bereid van verse, biologische
streekproducten en ingrediënten
deels afkomstig uit de botanische
tuin van De Kruidhof? Kom dan
naar de Eettuin in Buitenpost!
Wij koken met de seizoenen mee
en bieden u een echte culinaire
beleving. De Eettuin bevindt zich
naast de ingang van De
Kruidhof, met
uitzicht op de
kleurrijke botanische tuin.
U kunt gratis
parkeren tegenover
het
treinstation van Buitenpost, op
loopafstand van De Kruidhof.
Van dinsdag t/m zondag kunt u
vanaf 10 uur in de Eettuin terecht
voor een goede kop koffie en lekkere lunchgerechten. Bij speciale

dieetwensen kunt u altijd contact
met ons opnemen. Voor groepen kunnen we arrangementen
op maat voor u samenstellen.
Bent u op zoek naar een vergaderruimte of een sfeervolle zaal
voor een complete bruiloft? Ook
dan zit u goed in de Eettuin. Wij
hebben ruimten beschikbaar
voor 100 personen.
Kom kortom
genieten van
smaakvolle
streekgerechten met een
prachtig uitzicht op de thematuinen van De
Kruidhof. U bent van harte welkom in Buitenpost!
Eettuin bv, Schoolstraat 29B,
9285 NE Buitenpost,
06 15195565, info@eettuin.nl
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theek. Wellicht dat er zo nu en
dan artikelen van mij zullen verschijnen die te maken hebben
met de boekenwereld. Verder zie
ik wel wat er op mijn pad komt
qua onderwerpen.
Ook houd ik me nog steeds bezig
met fotografie. Door de lockdown
is het even op een laag pitje komen te staan, maar ik hoop het
straks weer op te pakken. Vooral
portretten en evenementenfotografie zijn mijn expertise, maar
ik sta open voor alle opdrachten.

WOORDZOEKER

ZEG HET MAAR Ingezonden brieven

Annemieke Altena

Zou de gemiddelde Buitenposter nu echt het idee hebben, dat hij/
zij duurzaam bezig is? Dan zou dat wel eens kunnen komen door het
lezen van uw periodiek. Prettige krant, maar ieder echt kritisch tegengeluid ontbreekt. Heel veel aaibare onderwerpen, waaraan je je geen
buil kan vallen. Kees Kooman mag in bedekte termen iets proberen
en we krijgen in sappige bewoordingen een parkeerovertreding voorgeschoteld. Ik doe in het dorp mijn boodschappen en vergelijk het
aantal auto’s met de fietsen: ik weet genoeg. Er valt nog heel wat
vooruitgang te boeken.
Kees Hanse

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties,
bloemen en vele kaarten welke wij mochten ontvangen i.v.m. ons
60-jarig huwelijksjubileum.
met vriendelijke groet,
Jannie en Niek Dijkstra

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost
Oplossingen – bij voorkeur
op een kaartje – inleveren
in de kopijbus bij The Read
Shop vóór zaterdag 19 juni.
De prijs, van 10 euro wordt
ter beschikking gesteld
door De Binnenste Buitenpost.
De oplossing van de puzzel in het aprilnummer was: Pyramide
(Voorstraat 30).
Er waren 11 goede inzendingen.
Winnaar
van
een
Twaspan
tegoed ter waarde van € 10,- is: Jellie van Vliet.

De oplossing van de puzzel in het aprilnummer was:
Kuipersweg 3
Er waren 8 goede inzendingen.
De winnaar is: G. v.d. Wal.
De prijs, twee koffie met iets
lekkers, wordt ter beschikking gesteld
door de Binnen Markt, Kerkstraat 19.

snack-

Maaie, blommemoanne
Mei, bloeimaand
Safolle blommen, kleuren en geuren as yn ’e maaimoanne ha wy
it hiele jier net wer.
It is prachtich, mar suver tè moai. It ropt wantrouwen op. En
wat foar nut hat al dat moais? Dat klinkt troch yn ûndersteande
siswizen.
Maaie komt mei blommen, mar noch net mei fruchten.
Mei komt met bloemen, maar nog niet met vruchten. Je moet
nog maar zien wat ervan komt. Korter gezegd: Geen woorden
maar daden!
Hoe komt maaie sa yn ’t lân?
Vanwaar deze vriendelijkheid? Op wantrouwende toon gezegd
als iemand ongewoon aardig doet.
Dy frou is wat in blomkesiker
Ze doet weinig nuttigs, ze is een luchtfietser
Wy ha in libben as de blommen
Wij hebben een heel aangenaam leven
Us beppe mocht altyd graach blomkje
Oma hield veel van bloemen verzorgen

Kees Kooman

Andere Tijden
De brok in mijn keel die zich als
vanzelf openbaarde in de Budokan, waar judoka Anton Geesink
in 1964 geschiedenis schreef door
olympisch goud te veroveren, kon
ik eerst niet verklaren. Ik verbleef
in Tokyo voor de biografie De man
die alles anders deed over misschien wel de kleurrijkste sportman
die Nederland ooit heeft voortgebracht. Voormalig straatschoffie,
aanvankelijk ‘dun als een panharing’ die vanuit Utrecht op een veel
te kleine damesfiets op zoek ging
naar de beste trainers, in Parijs en
Brussel. Sterk geworden, o.a. door
boomstammen te tillen.
De kampioen, een grootheid in mijn
ogen als sporter, maar nogal kleinzielig als de official die hij werd,
ontpopte zich in 2008 (een jaar voor
zijn dood) niet als een bijzonder
sympathieke gesprekspartner. Eerder had ik hem (in zijn ogen) hard
op de ziel getrapt in een verhaal dat
verscheen in Sport International,
toenmalig vooraanstaand magazine. Dus ik vraag u: waarom dan de
plotselinge emoties, daar in Tokyo
op de plek waar hij Japanners lang
geleden liet janken?
Iets dergelijks was me eerder overkomen in het Wembley Stadion van
Londen, waar atlete Fanny Blankers-Koen vier keer goud won op
de Olympische Spelen van 1948.
Amsterdam bereidde een ontvangst
voor, waar Máxima alleen maar van
kon dromen, zo onwaarschijnlijk
massaal. Ik stond op de plek, waar
zij in de startblokken zat en moest,
schijnbaar achteloos, een traantje wegpinken. Terwijl ook Fanny,
later uitgeroepen tot atlete van de
(vorige) eeuw, ook niet het liefste
moedertje van de wereld was, toen
ik haar sprak voor de biografie Een
koningin met mannenbenen. Weet
u misschien nog: de op een zijspoor
gezette Foekje Dillema, een stoere
Friezin die haar in de weg liep?
De meeste sport kan mij inmiddels
gestolen worden, zeker de favoriete bezigheden van Hilversum: voetbal, wielrennen, darts, autosport
en schaatsen. Ik hoop niet dat ik u
ontrief met deze bekentenis en dat
u desondanks toch vriendelijk de
hoed voor mij blijft afnemen. Wel
keek ik deze maand bijvoorbeeld
naar kunstzwemmen, ware kunst
waar u dankzij de beperkte voorkeuren van onze sportjournalistiek
nooit van zal vernemen. Als kunst
en topsport elkaar raken, en dat is
heel vaak het geval bij sporten die
een uur of zes trainen per dag vergen, kan ik wel janken. En dat zijn
echte tranen, van geluk.
De grote boze buitenwereld - en
daar bedoel ik alles en iedereen
mee buiten de gemeentegrenzen
van Achtkarspelen - trilde de afgelopen weken op zijn grondvesten
vanwege de aangekondigde diskwalificatie van het tv-programma
Andere Tijden. Jongere kijkers lezen niet meer, maar zij moesten eigenlijk ook niet meer lastig worden
gevallen met mensen, dingen (en
dieren) die onherroepelijk voorbijgaan. Alleen het ‘nu’, de oogwenk
waarin het nieuwe twitter-bericht
aandacht vraagt, doet er toe. Maar
geschiedenis is machtig en gaat
soms met jou op de loop, zoals mijzelf overkwam. Andere Tijden blijft.
www.keeskooman.nl

PBB
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Plaatselijk Belang opent verkooppunt bij IJlstra Natuur
Omdat Plaatselijk Belang graag
zo makkelijk mogelijk bereikbaar
wil zijn, is er besloten een verkooppunt te openen bij IJlstra
Natuur op de Kuipersweg. Bij
dit verkooppunt kunt u diverse
zaken aangaande Plaatselijk Belang regelen.
Allereerst kunt u hier ter plekke
lid worden. U vult het incassoformulier in, waardoor we jaarlijks vijf euro van uw rekening
kunnen incasseren. Daarna kunt
u het gratis jubileumboek direct
meenemen. Zolang de voorraad

u al enthousiaste verhalen heeft
gehoord. Zorg dat u uw eigen
exemplaar krijgt, de voorraad is
beperkt!.
Verder is de prachtige Buitenposter vlag te verkrijgen. Het formaat is 100 x 150 cm en hij kost
20 euro.
En tenslotte zijn er 2 DVD’s te
koop. Hier zit een verhaal bij.
Deze films zijn verzameld ten behoeve van het 100-jarig jubileum

Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

BB

strekt! Moeten we nog wat vertellen over dit boek? Er zijn er
inmiddels zo’n 1000 verspreid in
Buitenpost. De kans is groot dat

van Plaatselijk Belang Buitenpost in 2020. Zoals bekend heeft
de corona-epidemie roet in het
eten gestrooid. Deze films zijn
echter te leuk om er niets mee te
doen. Daarom is besloten om de
films op DVD te zetten en deze te
koop aan te bieden.
Tevens zijn er DVD-schijven met
daarop de films in MP4-formaat.
Deze bestanden zijn dus geschikt
voor tablets en telefoons.
Ze kosten slechts € 2,50 per stuk.
Welke DVD’s zijn beschikbaar?

DVD 1 met drie films:
1. De oude dorpsfilm uit 1967.
Deze film is eerder uitgebracht
op DVD en is toen wel honderd
keer verkocht. Wat staat er zoal
op? Veel beelden van bedrijven,
verenigingen, scholen, muziekkorps, wijkgebouw en ga zo
maar door. Dus heel veel Buitenposters in beeld. Duur: 55 minuten.
2. Film met historische beelden
gemaakt door de familie van de
Witte.
De film begint al in 1952! Toen
was het bezit van een filmcamera
nog heel bijzonder. Er staat heel
veel op, hij duurt bijna 1,5 uur.
Enkele voorbeelden: demonstratie van MAAS in 1952; feestweek
1952 en 1953 met voetbal; brand
bij Oldenburger; idem fam. De
Jong 1977; beelden van de winters in 1963 en 1978/1979; bezoek
koningin Juliana 1961. En tenslotte: unieke beelden van uitjes met
de bejaarden van Buitenpost. Dit
is rond 1955. Een hele stoet particuliere auto’s werd ingezet om
de inwoners van Buitenpost te
vervoeren. De reis ging o.a. naar
Appelscha, Giethoorn, Urk, Duinenzathe en Frederiksoord.
Heel veel oud-Buitenposters
in beeld. Wellicht zie je hier de
enige bewegende beelden die
bestaan van je (oer)pake of (oer)
beppe.
3. Film van 10 minuten van de

Vier bekende oud-Buitenposters tijdens een bejaardenuitje.
opening van It Koartling in 1972.
Feest der herkenning!
DVD 2 met twee films
1. Film gemaakt op 5 mei 1995
ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. Duur 10 minuten.
Optredens van Bumata met de
majorettes. Optochten van antieke auto’s, versierde wagens en
legerwagens.
2. Film Simmer 2000.
Een groot feest was dat. De film
duurt bijna een uur. Met onder
andere historische beelden van
de tennisvereniging, opening
clubgebouw van Flamingo’s en
optredens van M.A.A.S in 1994,

1996 en 1998. Overzicht van verdwenen en bestaande bedrijven
in Buitenpost. En nog veel meer.
En tenslotte een uitgebreid verslag van de feestelijkheden in
dat jaar.
Kortom alle reden om eens langs
te gaan bij IJlstra Natuur aan de
Kuipersweg 16. Word lid en geniet van de historische beelden
van Buitenpost.
André van der Laaken

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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Rûntsje troch de Wâlden
Net als vorige jaren is er
ook dit jaar een mooie fietstocht van zo’n 50 kilometer lengte georganiseerd. Vorig jaar ging
het wegens corona niet door,
maar dit jaar moet het kunnen.
Elk jaar wordt er een andere route uitgezet langs ‘de bekende’
stops. Je fietst over stille weggetjes door het coulissenlandschap
van de Fryske Wâlden.
De tocht kan ook met een app

worden gefietst. Via izi.TRAVEL
op de eigen mobiele telefoon
is de 50 km lange tocht te volgen. Bovendien biedt de app
onderweg ook nog interessante
informatie over de plek waar je
als fietser bent (gratis te downladen).
De tocht kent vijf pleisterplaatsen, die onderweg een rustpunt
kunnen zijn. Liefhebbers of
geïnteresseerden kunnen een

van deze locaties gebruiken als
startpunt, want je kunt op het
traject door de Wâlden bijna
overal opstappen. In de omgeving van Buitenpost zijn Op ‘e
Stal aan de Voorsraat en theetuin Bloemenparadyske aan het
Paradyske 3 in Kollum een mooie
plek om te beginnen met thee of
koffie met gebak.
Diezelfde voorzieningen zijn er
ook bij de Forelpoel in Kollumer-

zwaag en ook hier kunnen mensen beginnen aan ‘it Rûntsje’.
De andere twee startpunten zijn
Dagbesteding De Skuorre aan
de Rijksstraatweg/Bossingel in
Noordbergum en Teetún De Hollen in Ryptsjerk.
Op elke locatie zijn unieke ervaringen te beleven: workshop,
expo, huisgemaakt gebak, verse
vis, mooie tuinen en overal gezelligheid!

Wanneer? Zondag 13 juni en
zondag 12 september. Fietsen
kan tussen 10 en 17 uur.
Het advies is om tussen 10 en
12 uur te starten voor een relaxt
dagje genieten.
Meer info op Facebook. Kijk op
Facebook Runtsje troch de walden.

De confrontatie van vriend en vijand
Dit jaar stond onze bevrijding toch wel in een bijzonder daglicht.
De pers besteedde ruim aandacht aan allerlei gebeurtenissen in
de meest uiteenlopende artikelen. De achtergronden daarvan waren niet altijd bekend. Zo kwamen we met dit artikel achter een
merkwaardige ontmoeting tussen vriend en vijand, waaruit een
hartelijk gesprek het gevolg was. En dat in onze directe omgeving.
Een confrontatie in een alles verwoestende oorlog, is toch wel een
bijzonderheid.
Op vrijdag 2 mei 1980 kwam op
uitnodiging van de politieman
Joh. Kooistra te Buitenpost de
Engelse oorlogsvlieger John A.
Griffiths met echtgenote naar
Buitenpost. Op die dag zou de
presentatie plaats vinden van het
boek ...en verpletterd wordt het
juk dat de oorlogsgeschiedenis
van ons dorp behandelt. Dit was

een mooie gelegenheid om deze
vlieger hierbij uit te nodigen.
Het was me bekend dat Kooistra
over zijn adres beschikte.
Kooistra was eerder dan de Duitsers bij de gelukte noodlanding
van het geallieerde toestel in de
mieden tussen Gerkesklooster
en Augustinusga. Drie gewonden lagen vlakbij het zwaar beschadigde toestel. Kooistra zag
hoe Griffiths rilde van de kou.
Hij trok zijn overjas uit en legde
die over de rillende vliegenier.
Tegelijk vroeg hij om zijn adres
in Engeland. Na de bevrijding
gelukte het hem om dit contact
tot stand te brengen. Griffiths
bleek bereid om naar Buitenpost
te komen. En op vrijdag 2 mei
1980 stond hij met zijn echtgenote op Schiphol. In sneltreinvaart ging het nu naar Surhuisterveen, waar de presentatie zou
plaats vinden. Staande tussen
twee verzetsmannen werd hem
het boek aangeboden met een
draagtas met daarop het wapen
van Achtkarspelen. Na afloop
bezocht het gezelschap de plaats

waar hij destijds was neergekomen. Tot 5 mei bleef het echtpaar
bij Kooistra. Deze liet hem het
een en ander van Friesland zien.
Na hun thuiskomst in Londen
bedankte hij nog eens ontroerd
voor deze belevenis.
Bij Kooistra thuis vertelde hij dat
hij deel uitmaakte van een groep
van 250 bommenwerpers voor
een raid op Bremen. Zijn squadron bestond uit 25 vliegtuigen.
Twaalf toestellen kwamen niet
terug. Nog één vlucht en dan behoefde hij niet meer te vliegen.
Zijn toestel was een tweemotorige Wellinton en was het leidende toestel. De aanval op Bremen
duurde ongeveer anderhalf uur.
Iedere twee minuten liet een
vliegtuig zijn bommenlast los.
Een raid als deze maakten ze met
1000 bommenwerpers. Hij had
driemaal zo’n raid meegemaakt,
namelijk op Keulen, Essen en
Bremen. Bij de terugkeer werden
ze aangevallen door een Duitser
op een hoogte van 2000 voet.
Om hieraan de ontkomen maakten ze een duik tot 500 voet. Dit
was de uiterste grens om nog te
kunnen optrekken. Een van de
motoren werd in brand geschoten, de blusinstallatie weigerde
en een vleugel vloog in brand.
De piloot besloot tot een noodlanding. Met een grote snelheid
kwamen ze in een weiland te-

recht. De klap was hevig, een
aantal bemanningsleden werd
gewond. Enkelen wisten nog
weg te komen, maar werden gevangen genomen.
Het verhaal heeft nog een bijzondere wending. De Duitse
piloot die het vliegtuig van Griffiths neerschoot was Karl-Heinz
Scherfling. Deze vliegenier was
op 6 september 1918 geboren
in Gelsenkirchen in het Ruhrgebiet. Scherfling was een bijzonder man. Niet alleen was hij een
toppiloot die in zijn vliegcarrière
de titel ‘vlieger-aas’ verdiende,
het was ook een man met een
sterk gevoel van ridderlijkheid.
Een weinig voorkomende kwali-

teit in de wrede luchtoorlog van
de Tweede Wereldoorlog. Zo bezocht Scherfling dikwijls de overlevenden van door hem neergeschoten vijandelijke vliegtuigen.
Ook Griffiths zocht hij op in het
ziekenhuis, waarbij de onderstaande foto werd gemaakt. Een
unieke foto!
Griffiths overleefde de oorlog,
dat was Scherfling niet gegund.
Hij kreeg op 8 april 1944 de
hoogste Duitse onderscheiding,
het Ridderkruis, en boekte in
juli van datzelfde jaar zijn 33e en
laatste overwinning. Kort daarna
werd hij zelf neergeschoten en
sneuvelde.

Karl -Heinz Scherfling aan het ziekenhuisbed bij John Griffiths.

Jasper Keizer

Enitor Primo is de toonaangevende
Nederlandse extrudeur van op maat
gemaakte kunststofprofielen.

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)

Elk profiel dat ons bedrijf verlaat
is het resultaat van een prettige
gedegen samenwerking.

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
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Dorpshuizen dicht: Vrijwilligerswerk Achtkarspelen wordt om zeep geholpen
Voor de gehele gemeente Achtkarspelen wordt de subsidie voor
Sociaal Cultureel Werk (SCW)
stopgezet per 1 januari 2022.
Er is geen dorpshuis en jeugdhonk gelijk, hiervoor is onlangs
een overzicht gemaakt hoe ieder
dorp er financieel voor staat. We
hebben één gemene deler: Door
het stopzetten van de subsidies
SCW komen dorpshuizen en
jeugdhonken in de gevarenzone.
Dorpshuizen en jeugdhonken
zijn opgericht en ontlenen hun
bestaansrecht aan de sociaal en
culturele activiteiten: jeugdwerk,
volwassenwerk en ouderenwerk.
Op 26 maart kregen we een formeel schriftelijk besluit van het
college dat de subsidie SCW
wordt stopgezet per 2022. Op
13 april 2021 komt het bericht
van de wethouder dat er gezamenlijk wordt gekeken naar de
subsidiemogelijkheden
voor
2022-2023. De gemeente zou
de huisvestingskosten compen-

seren. Hiervoor zou tijdens de
raadsvergadering van 22 april
een motie worden ingediend. Dit
heeft de wethouder in een gesprek met de Federatie i.o. (een
samenwerking van dorpshuizen
en jeugdhonken in Achtkarspelen) aangekondigd. Er kon op-

It Koartling aan de Schoolstraat.

gelucht adem worden gehaald:
er blijft ruimte voor het sociaal
cultureel werken, het gevaar van
de dorpshuizen en jeugdhonken
leek afgewend. Het indienen van
bezwaar tegen het besluit van
de gemeente zou dan ook niet
nodig zijn.

(foto: Johan Kootstra)

In de raadsvergadering van
22 april is de motie inderdaad
aangenomen. Echter, op 10 mei
2021 ontvingen de besturen van
de dorpshuizen en jeugdhonken
een brief van de gemeente. In
die brief staat:
• De subsidie van de activiteiten
van het sociaal werk stopt per
1 januari 2022.
• De financiering van dergelijke
activiteiten ligt voortaan bij de
dorpen zelf.
• De eventuele schadelijke effecten van de bezuinigingen worden verzacht.
• Het college komt bij de kadernota in juli met een financieel
voorstel om voor twee jaar te
garanderen dat elk dorp ‘een
plek van ontmoeting’ houdt.
• Daaropvolgend gaan we met
u in gesprek hoe de exploitatie
van uw ontmoetingsplek kan
worden verbeterd.
Nu zijn we weer terug bij af. Door
het stopzetten van de SCW-sub-

sidie vervalt het bestaansrecht
van dorpshuizen en jeugdhonken. Het uitvoeren van sociaal
cultureel werk wordt onderuit
gehaald. Het vele vrijwilligerswerk voor en door jong en oud
wordt hiermee om zeep geholpen. Verschillende dorpshuizen
en jeugdhonken hebben inmiddels bezwaar ingediend tegen
dit besluit.
De federatie i.o. maakt zich grote zorgen over de toekomst. De
krantenkoppen die ons vertelden
dat het gevaar was geweken,
schetsen een ander beeld dan de
werkelijkheid. Aangezien we al
in het tweede kwartaal zitten van
ons laatste subsidiejaar trekken
we aan de noodrem. Als er niet
snel wordt ingegrepen zal het zeker voor enkele van de dorpshuizen en jeugdhonken in Achtkarspelen te laat zijn.
Federatie dorpshuizen en
jeugdhonken i.o.

Foto Safari vanuit It Koartling
It Koartling is deze maand uitvalsbasis voor een Foto Safari
die wordt georganiseerd door
welzijnsorganisatie KEaRN. Kinderen uit Buitenpost trekken het
dorp in met een fotocamera om
vast te leggen wat zij leuk vinden in het dorp. Maar óók wat ze
minder leuk vinden.
De gemeente Achtkarspelen wil
graag weten wat de kinderen
van het dorp vinden. Met deze
informatie hoopt de gemeente
de sociale basis van Buitenpost
te kunnen versterken. Wat speelt

er in het dorp en hoe kunnen
de inwoners betrokken worden
bij een actieve gemeenschap?
In het kader hiervan is KEaRN
bezig met een Doarpetoer. De
gemeente komt naar de burgers
toe om met hen in gesprek te
gaan. Wat vinden de inwoners
belangrijk om fijn samen te leven? Van welke initiatieven, activiteiten en voorzieningen wordt
gebruik gemaakt en ontbreekt er
nog iets?
In het verlengde van de Doarpetoer vindt de Foto Safari plaats

vormgeven. Vervolgens was het
in de tweede Safari-bijeenkomst
tijd om ook daadwerkelijk de
fotocamera erbij te pakken en op
pad te gaan en foto’s te maken
van plekken…
…waar ze graag spelen;
…die ze mooi vinden;
…waar het gevaarlijk of onveilig
is.
voor de kinderen van 8 tot 12
jaar in Buitenpost. Vrijdag 14 mei
was de aftrap. In deze eerste Safari hebben de kinderen middelsvragen en tekenopdrachten hun
dorp van de toekomst kunnen

De deur van It Koartling staat weer op een kier
De deur van It Koartling kan gelukkig, nu de lockdown is
versoepeld, weer van het slot. Heel voorzichtig worden
er weer enkele activiteiten opgestart.

hele grote behoefte is om weer samen te komen. Alles vindt natuurlijk wel plaats met
inachtneming van alle coronavoorschriften.

Er hebben inmiddels twee kinderdisco’s plaatsgevonden. Beide keren waren een succes. De kinderen konden zich weer eens heerlijk uitleven op de dansvloer.
Binnenkort (vrijdag 4 juni) wordt er een bingoavond georganiseerd door de werkgroep Jeugdactiviteiten van It
Koartling.

Tip: houd de Facebook pagina’s van It Koartling en de Jeugd Activiteiten Buitenpost
goed in de gaten om op de hoogte te zijn van
de activiteiten in It Koartling!

De deur van It Koartling staat ook open voor De Húskeamer en de koffieochtendgroep. We merken dat er een

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van It Koartling

Tijdens de volgende en laatste
Foto Safari worden de foto’s
bekeken. De foto’s laten hopelijk zien wat het zo leuk maakt
om te wonen in de eigen straat

of dorp. Maar de foto’s kunnen
ook de minder leuke dingen of
de dingen die gemist worden laten zien. De gemeente wil graag
weten wat de kinderen belangrijk vinden, zodat ze weten wat
er in het dorp nog verbeterd
kan worden. Daarom worden de
foto’s ook aan de gemeente gepresenteerd. En aan de andere
inwoners. En natuurlijk wordt er
bekeken welke ideeën er samen
met de kinderen kunnen worden
opgepakt en uitgevoerd.

VAN DER WEIT VOOR VERF & WONEN
IS VERHUISD NAAR BUITENPOST
Jullie hebben vast de bouwactiviteiten aan Ried 7 in Buitenpost al gezien. Daar verrijst momenteel de prachtige woningtextiel-, verf- en behangshowroom annex
schilderwerkplaats van Izaäk & Annie van der Weit en hun 5 medewerkers. De opening laat nog even op zicht wachten, maar daarover volgt later dit jaar meer
informatie.
Nieuw in Buitenpost, maar wel met een historie van maar liefst 120 jaar. De 3de generatie die inmiddels aan het roer staat, heeft ervoor gekozen om het bedrijf
van Blije naar Buitenpost te verhuizen. Het nieuwe pand en de centrale ligging biedt veel meer ruimte en mogelijkheden om het groeiende en florerende bedrijf
toekomstbestendig te houden, aldus een trotse Izaäk.
In de ruime showroom ben je straks op afspraak van harte welkom. Het werken op afspraak zorgt ervoor dat je straks echt als gast wordt ontvangen en op het
moment van jouw bezoek alle tijd en aandacht krijgt die je verdient. Of het nu gaat om schilderwerk, kleuradvies of om de verdere aankleding van je woning; hier
ben je op het juiste adres. Verf, gordijnen, raamdecoratie, vloeren, behang; alles is aanwezig om van je huis een echt THUIS te maken.
We moeten er nu nog even flink tegenaan, maar later dit jaar nodigen we je graag uit om het resultaat te komen bekijken.
Graag tot dan.
Hartelijke groet,
Annie & Izaäk van der Weit

VERF - BEHANG - GORDIJNEN - RAAMDECORATIE - VLOEREN

VAN DER WEIT
WOONWINKEL & SCHILDERSBEDRIJF

Binnenkort kun je ons
op dit adres bezoeken!

Ried 7 - 9285 KK Buitenpost
T (0519) 56 15 86
E info@vanderweit.nl
I www.vanderweit.nl
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Vruchtbomen in de
openbare ruimte (2)

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

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

In april schreef ik al over het Fruitbomenplan voor Buitenpost,
waarover elders in deze krant ook bericht wordt gedaan. Toen
keken we naar de waarde die wij als mensen hechten aan vruchtbomen. Deze keer wou ik een andere kant van het plan belichten,
een aspect waar best ’s verschil van inzicht over zou kunnen ontstaan: welke natuurlijke bewoners van onze openbare ruimte gaan
er mee eten?
Toen in de jaren zeventig de
eerste biologische groente- en
fruitwinkels openden, gingen
die lange tijd gebukt onder het
geitenwollensokkenimago: veel
geld voor wormstekige appels.
En daar zijn we meteen bij twee
belangrijke punten. Wij willen
‘vlekkeloze’ producten en die
mogen geen cent te veel kosten.
Dat zit er bij veel mensen nog altijd diep in, maar de ijzeren toepassing daarvan is een heilloze
weg. We zagen in het middeleeuwse verhaal dat ik aanhaalde
al dat je met de ideale appelboom zelfs de Duivel en de Dood
aan huis haalt. Met het gif dat tegenwoordig alom aanwezig is in
de agrarische omgeving, is voor
allerlei organismen zoals insecten de Dood alvast gearriveerd.

wormstekige appels. Maar toen
onze kinderen in de jaren tachtig
de wereld verkenden, gingen ze
in de herfst altijd een paar keer
naar Rohel om appels te rapen
bij de appelbomen die daar in
het veld staan. Ze verheugden
zich op de ‘hete bliksem’, een
van de weinige gerechten waar
ze alle drie gek op waren. En dat
we dan gewoon de wormstekige
delen van de appels wegsneden, vonden we de gewoonste
zaak van de wereld. Wij hadden
als gezin een feestje, en voor de
fruitmot was er ook plaats in het
systeem. Nou ja, voor de weggesneden wormpjes?

Wat ik dus hoop, is dat we náást
het sociale aspect óók oog hebben of ontwikkelen voor de belangen van al het gedierte waar
de Schepper ons mee opgezadeld heeft. En dat we leren dat
daar heel goed mee te leven valt.
Ik zal me niet mooier voordoen
dan ik ben: ook ik koop niet graag

Er zijn ook heel andere soorten
die te winnen hebben. Walnotenbomen zullen om hun grootte
zeker niet talrijk aangeplant worden, maar mochten die er komen dan kan een van mijn favoriete vogels zich al opmaken: de
Vlaamse gaai. Dat juweel voedt
zich ’s winters vooral met eikels,
bijvoorbeeld van de eiken aan de
Bernhardlaan. Maar reken maar
dat die walnoten niet zullen versmaden.
Terzijde: ik moet officieel spreken
van ‘de Gaai’. Maar dat vertik ik:
zijn naamsverandering berust op
onverstand. Dat ‘Vlaamse’ moest
eraf, want de vogel had geen bijzondere band met Vlaanderen.
Kijk ’s in een woordenboek, denk
ik dan. Rond zestienhonderd
hadden we veel Zuid-Nederlandse immigranten in met name
Holland. Ook toen al letten we
meer op de verschillen dan op
de overeenkomsten met vreemdelingen. Die Vlamingen kleedden zich niet stemmig zoals de
Hollanders gewoon waren, maar
ze hulden zich in allerlei bonte

Spreeuwen na een regenbui.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Spreeuwen zijn zelden alleen.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Met de voedselplanten gaan we
ongetwijfeld mee-eters krijgen.
Als je bij bessenstruiken niet oplet, zijn de merels je voor. Appels
trekken ook spreeuwen, en die
hebben de ‘onhebbelijkheid’ met
véél te zijn. In de eigen tuin komen sommige mensen dan met
netten in het geweer, wat aan tal
van vogels het leven kost doordat ze erin verstrikt raken. Maar
ik zou het een onwenselijke gang
van zaken vinden als mensen
een ‘openbare bessenstruik’ bij
hen in de buurt zouden claimen
en met netten behangen.

Bloeien is boeien

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

‘Blocbird Gaai’.

Vlaamse gaai, een juweel.
kleuren. En die betekenis van
Vlaams: ‘bont gekleurd’, is nu
juist wat de vogel zo mooi karakteriseert. En dan doet hij dat ook
nog met zo veel stijl. In de gestileerde vorm van Blocbirds kun je
er zelfs de wand mee sieren.
Of onze kleurige vriend ook hazelnoten wenst, kan ik niet vinden. Maar daar weet een andere
dorpsbewoner weer raad mee:
de woelrat. Voor het goede begrip: het is geen rat, maar een
(heel) grote muis die in en om
oevers leeft, zo ook aan de sloot
langs mijn huis. Hij wordt ook
wel ‘waterrat’ genoemd. Hij legt
met de hazelnoten die in mijn
tuin van de hazelaars vallen wintervoorraden aan. Aan het eind
van de winter vind ik tientallen

(bron: www.blocbirds.nl)

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
open geknaagde en leeggegeten hazelnoten. Ik zie de dieren
zelden of nooit. Zouden ze niet
doorhebben hoe ingenomen ik
ermee ben dat ze mijn tuin verrijken met hun aanwezigheid?
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Met een beetje warmte van de zon
op de natuur is alles opeens anders.
Lichtgroen wordt donkerder, bosjes
veranderen in volle bebladerde struiken en bloemen bloeien. Bloemen
bloeien volop. Het kan bijna niet op
in deze tijd van het jaar. De ene struik
is nog uitbundiger en complexer dan
de andere. Bloeiwijzen van schermen
naar samengesteld en van samengesteld naar lipbloemig. Toch gaat
het allemaal om hetzelfde principe.
Bestuiving! Overleven, voortplanten
en voortbestaan. Het overbrengen
van het stuifmeel op de stempel van
de stamper om hier een vruchtbeginsel te krijgen waaruit de vrucht of
het zaad kan ontstaan welke weer
van belang is voor de voortplanting.
De natuur bloeit dus geheel vanuit
eigenbelang om zo te kunnen voortbestaan. Dat hierbij alle denkbare vormen worden gehanteerd maakt het
bloeien boeiend. Voorjaarsbloemen
die momenteel bloeien en te zien zijn
in onze omgeving zijn o.a. smeerwortel en longkruid. Maar ook fruitbomen
als appels en peren en andere fruitsoorten. Smeerwortel en longkruid
zijn planten die volop nectar geven.
Hier zijn hommels dol op. De wat dikkere hommels lukt het niet ondanks
hun lange tong om bij de nectar te
komen. Je ziet vaak dat zij de gemakkelijke weg nemen en een klein gaatje
maken om door het kroonblad, de
bloem, eenvoudig de nectar te kunnen opnemen. Kijk maar eens naar
de bloemen, het gaatje is goed te zien.
Bloemen en planten doen er alles aan
om hun eigen specifieke bestuiver te
lokken. Hierbij zijn er ook ‘neppers’,
planten die er alles aan doen om zo
opvallend mogelijk te zijn en hierdoor
insecten willen lokken. Deze planten
maken schutbladeren aan. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een hortensia. De bloem van de hortensia is
feitelijk maar heel klein. De gekleurde
bladeren zijn geen bloembladeren
maar schutbladeren. Een boeiend fenomeen omdat het deze planten niet
altijd lukt om bestoven te worden. De
hortensia is zover doorgekweekt dat
bestuiving niet meer gaat; er is geen
nectar in de kleine bloemen, maar de
schutbladeren zijn er in verschillende kleuren. Wellicht mooi in de tuin,
maar insecten hebben er helemaal
niks aan.

De woelrat is een grote muis.
(bron: www.melkbusshop.nl)

Inheemse bereklauw met insecten.
(eigen foto JWZ)
Voor insecten is een schermbloem
veel interessanter en misschien wel
de ultieme plek om naartoe te komen.
Het duurt niet lang meer en dan staat
in onze omgeving de inheemse bereklauw in bloei. In bermen en weilanden, niet te verwarren met de reuzen
bereklauw overigens. De inheemse
bereklauw zit vaak vol met insecten.
Van kleine solitaire bijtjes tot onhandige kevertjes die het scherm als een
landingsplatform gebruiken. Zo duiken zij direct in de nectar en bestuiven
ze de bloem. Een bloeiend en boeiend
schouwspel der natuur.

WEER LEKKER WOONWINKELEN
ZONDER AFSPRAAK.
Ook zonder afspraak ben je weer welkom in onze woonwinkels.
Wil je graag vrijblijvend rondkijken en inspiratie op doen of kom je gericht
voor een bepaald product? Het kan allemaal!
Wij verwelkomen je graag.

WONEN

Uiteraard ontvangen wij jou volgens de RIVM normen.

KEUKENS

SLAPEN

ACCESSOIRES

handen wassen

1,5
meter
afstand houden

mondkapjes
beschikbaar

Op afspraak

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl

24/7 geﬁlterde
ventilatie

