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Opnieuw geen feestweek maar wel 
feesttent en Concours-Hippique dit jaar
Voor de tweede keer op rij moet Buitenpost dit jaar haar feestweek missen. Versoe-

pelingen mogen er dan zijn, het is kort dag tot 28 juli waarop normaal gesproken de 

Buitenposter Feestweek zou starten. Daarbij zijn de omstandigheden nog steeds 

niet gunstig. Een kermis mag bijvoorbeeld door de coronabepalingen niet. Normaal 

gesproken komt de opbrengst ten goede aan de feestactiviteiten. 

De feestweekcommis-
sie meldt dat het haar 
in ieder geval niet lukt 
om op korte termijn 
een programma te 
maken. Sybren Schaaf-
sma: “Het niet mogelijk 
om het allemaal nu nog 
te regelen. Misschien 
kunnen we later dit 
jaar nog iets feestelijks 
doen als compensatie, maar dat wachten 
we nog even af. Onze commissie heeft 
trouwens vorig jaar een paar nieuwe le-
den erbij gekregen. We zijn dus goed op 
sterkte, daar ontbreekt het niet aan. We 
gaan ervan uit dat we volgend jaar weer 
gewoon los kunnen”. Ook de Lichtroute-
commissie geeft aan het voor dit jaar nog 
niet te zien zitten en maar over te slaan. 
Toch is er ook goed nieuws.

Helemaal zonder reuring blijft het gelukkig 
niet. Mient Mulder van ’t Twaspan heeft op 
31 juli en 3 en 4 augustus zijn traditionele 
feesttent open. Mient: “Ik heb het met de 
gemeente besproken en als we de maat-
regelen in acht nemen dan kan het. Het is 
nog even afwachten hoe we het invullen, 
maar we gaan er voor. Als het nog meer 

versoepelt is er misschien meer mogelijk 
dan we nu denken”.

Ook de Paardensportcommissie heeft be-
sloten toch door te zetten. Op 4 augustus 
organiseert ze daarmee haar 67e Con-
cours Hippique. Penningmeester Thijs de 
Vries: “Maar het wordt zeker anders dan 
anders. We hebben al een keer of zeven 
vergaderd en onze gedachten erover 
laten gaan. Zeker is dat er geen kampi-
oenschappen komen en misschien geen 
tribunes. Waarschijnlijk zijn er meer be-
perkingen door de verplichte anderhalve 
meter en andere regels. Toch gaan we er 
wat leuks van maken. En wie weet blijkt 
dat er in de komende weken toch meer 
mag. We houden het in de gaten en den-
ken er verder over na”.

Maar niets staat 
de Buitenposter 
in de weg om er 
zelf, coronaveilig,  
van 28 juli tot 
4 augustus een 
feestelijke week 
van te maken.

Johan Kootstra

Eerste Nationale Voetbaldag
Op 12 juni deed VV Buitenpost mee aan de eerste Nationale Voetbaldag, een dag vol activiteiten. Pupillen en junioren 

konden zich melden voor een spelcircuit en de strijd om de penaltybokaal. Voor de oudere jeugd en senioren was er 

voetgolf en bingo. Als dat niet uitnodigt om een nieuw seizoen af te trappen...

(foto: Hielke Boorsma)

Gemeentelijke bezuinigingen:
meevallers, pijn en onduidelijkheid
In november van het vorige jaar kondigde de Gemeente Achtkarspelen een groot-

scheepse bezuiniging aan. Drie miljoen euro moest er worden bespaard op de jaar-

lijkse kosten. Dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend, blijkt 

nu. Maar zonder gevolgen blijft het zeker niet. Enkele zaken melden we hier. 

De grootste meevaller was er op de raads-
vergadering van donderdagavond 3 juni. 
Toen werd duidelijk dat de bezuiniging 
op cultuurcentrum De Wâldsang defini-
tief niet doorgaat. “We zijn enorm blij”, 
reageerde coördinator Andries Renema 
desgevraagd, “en het is jammer dat we dit 
proces door moesten maken want het gaf 
veel spanning bij leerlingen en docenten. 
Maar er viel gewoon niets bij ons te be-
zuinigen. Deze uitkomst was in onze ogen 
onvermijdelijk. We zijn ook verheugd dat 
het besluit over meerdere jaren gaat en er 
daardoor een stuk zekerheid is”. 

Voor Plaatselijk Belang was het verdwij-
nen van het Leefbaarheidsfonds een 
heet hangijzer. Maar niet lang na de aan-
gekondigde bezuiniging gaf wethouder  
Margreet Jonker aan dat er geen sprake 
was van opheffing van het fonds. Plaat-
selijk Belang heeft wel aangegeven dat 
de verdeling van het fonds over de dor-
pen in de gemeente voor haar nog steeds 
een open kwestie is. Ze hoopt dat Acht-
karspelen de werkwijze van samenwer-
kingspartner Tytsjerksteradiel over gaat  
nemen. Daar wordt een basisbedrag per 
dorp en een extra bedrag per inwoner toe-
gekend.

Voor de Stichting Sociaal Cultureel Werk 
It Koartling zijn de bezuinigingen nog 
steeds een reeël gevaar. Hoewel Margreet 
Jonker aan heeft gegeven dat de aanwe-
zigheid van het gebouw door de gemeen-
te gegarandeerd wordt, is het daarmee 
niet af. De activiteiten van It Koartling kos-
ten zonder meer geld. Waar dat vandaan 
moet komen is nog steeds een vraagte-
ken. Voor een betere belangenbehartiging 
heeft It Koartling zich ondertussen met 

andere dorpshuizen in Achtkarspelen ge-
organiseerd in een Federatie Dorpshuizen 
Achtkarspelen. Wordt vervolgd. 

Ook botanische museumtuin De Kruid-
hof gaat het snoeimes behoorlijk voelen. 
Maar het hoe blijft nog de vraag. Op dit 
moment wordt door een extern bureau 
onderzoek gedaan naar een goedkope-
re bedrijfsvoering. Coördinator Gerben 
de Haan: “Het onderzoek had in juni af-
gerond moeten zijn, maar dat lukt niet 
meer. Waarschijnlijk zullen we direct na 
de zomervakantie meer weten. Dan wordt 
duidelijk wat de gevolgen zullen zijn”.  
Wurgende onzekerheid dus? Gerben: 
“Nee, dat valt wel mee. We blijven posi-
tief. De Kruidhof is te waardevol om kwijt 
te raken. En ons positieve nieuws is nu dat 
we weer open zijn. In theorie mogen zelfs 
maximaal 6000 mensen in de tuin! Alleen 
is wel registratie op internet of bij de en-
tree nodig. Van harte welkom!”. Natuurlijk 
blijven we het lot van dit kroonjuweel van 
ons dorp op de voet volgen.

Johan Kootstra

In juli verschijnt er geen 

Binnenste Buiten. 

Het volgende nummer verschijnt in 

de week van 30 augustus.
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Programma 2020-2021 
De volgende data kunnen in uw en 
jouw agenda:

•	 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 hier uiteraard via dit blad, affiches en de lokale en sociale 
media op de hoogte gebracht. 

Nei de simmer wer toaniel… 
derom noch ien alde doaze
Der fanút geande dat nei de simmer it doek 
wer iepen giet yneasten de lêste ‘âlde doaze’.
Wy geane werom yn’e tiid nei sneon 18 en 
25 novimber 2006. It Kritetoaniel spilet yn 
in regy fan Geja van Dam it komyske stik In 
goede freon en kollega fan Ton Elgeest yn in 
Fryske oersetting fan Baukje Stavinga en Jan-
ke van der Meulen. In stik fol argewaasje oer 
mannen dy’t dronken thús komme, benaude 
froulju, ferkearde echtpearen yn’e kast en fan-
sels krijt de ferkearde de hurdste en measte 
klappen. 

Op de foto stean efter Bianca Wiersma (Wilma), Remco de Poel  
(Joris), Henk Roskammer (Theo), Gryt de Poel (frou fan Theo) en foar 
Harry Tiemens (Laurens), Iris Kloosterman (sjauffeuse) en Anneke 
Nieuwenhuis (Trudy). De technyk waard fersoarge troch Ernst Jaap 
de Haan en Sieger de Vries en it dekor waard makke troch Foppe de 
Vries, Harry Nieuwenhuis en Oeds van der Ploeg jr. De dûnsmuzyk 
wie yn hannen fan De Swingmasters en Bonnefooi.

Optredens zang de Wâldsang
Na een lange periode van online 
lessen hebben veel leerlingen 
weer zin om lekker live te zingen. 
Daarom organiseert zangdocent 
Gezina van der Zwaag van cul-
tuurcentrum de Wâldsang twee 
concerten. Beide vinden plaats 
in het Lauwers College in Buiten-
post (ingang de Wâldsang, De 
Ring 1a).

Op donderdag 1 juli, aanvang 
18.45 uur, betreft het de openba-
re examens van Elise Westerhof 
(C-examen), en in een gezamen-
lijk programma Tsjerk Buruma 
(B-examen) en Femke Veenhui-
zen (D-examen). Elise heeft les 
van Althea Helder, Tsjerk en Fem-
ke van Gezina van der Zwaag. In 
de vorm van optredens laten zij 
horen wat ze hebben geleerd en 

bereikt. Het belooft een profes-
sioneel verzorgde en boeiende 
show te worden, met vele ‘pa-
reltjes’ van popnummers, waar-
aan de liefhebber zijn hart kan  
ophalen. 
Tijdens de beoordeling door de 
commissie (die de zaal verlaat) 
geven de leerlingen nog een toe-
gift, alvorens hun diploma fees-
telijk wordt uitgereikt.

Op donderdag 8 juli, aanvang 
19.15 uur, sluiten ook andere 
leerlingen van Gezina van der 
Zwaag dit cursusjaar swingend 
af. Tijdens dit meer informele 
concert ‘Work in progress’ en/of 
de karaoke-sessie na afloop, tre-
den zij op. Van gevoelige ballads, 
tot ‘guilty pleasures’, van Anouk 
tot ZZTop, niks is te gek! 

Bezoekers aan deze concerten 
wordt gevraagd hun komst voor-
af door te geven via pr@cultuur
centrumdewaldsang.nl
In verband met de coronamaat-
regelen is het aantal plaatsen 
mogelijk beperkt. 

Via onze website kan er (on-
der voorbehoud) middels een 
livestream op 1 juli ook online 
meegekeken worden, zie hier-
voor: www.cultuurcentrum-
dewaldsang.nl

Gezina van der Zwaag achter de 

vleugel. (eigen foto)

Kunst in de Kerk
Een jarenlange traditie wordt 
weer in ere hersteld. De expo-
sitie ‘Kunst in de Kerk’ zal dit 
jaar plaatsvinden van vrijdag 30 
juli tot en met woensdag 4 au-
gustus 2021 in de PKN kerk aan 
de Voorstraat. De openingstij-
den tijdens deze dagen zijn van 
13.00 tot 17.00 uur. Zestien lokale 
kunstenaars zullen hun werken 
tentoonstellen. De expositie zal 
worden ingericht naar de gel-
dende hygiënemaatregelen en 
de nodige onderlinge afstand zal 
worden gewaarborgd.
Er is een verloting ten behoeve 

van de onkosten. Je kunt er een 

prachtig kunstwerk mee winnen.

U bent van harte uitgenodigd 
om een bezoek te brengen aan 
de expositie.

Frisicana. (foto: Maartje Roos)
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Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?  
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 26-28

za 3 juli t/m za 17 juli
Boekenbankactie. Plaats: 
Speelgoedbank op Stelten.
Zie bericht op p. 11.

WEEK 26

do 1 juli
Concert Wâldsang. Plaats: 

Wâldsang, De Ring 1a, 18.45 

uur. Toegang: gratis. Zie bericht 

op deze pagina.

do 1 juli
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Gemeentehuis, 19.30 

uur. Zonder publiek en pers 

(wel via de livestream te vol-

gen: zie www.achtkarspelen.nl).

vr 2 juli
Opening expositie Slow Collec-

tive Landscape. Door kinderen 
van de deelnemende scholen. 
Plaats: Bloemenparadyske, 
11.00 uur. Toegang: gratis.
za 3 juli
Paddys Day Off. Ierse en Schot-
se folkmuziek. Plaats: Paviljoen 
MeM, 20.00 uur. Toegang: 
€ 12,50. Reserveren verplicht:  
www.paviljoenmem.nl. 
zo 4 juli
Bramenbloei-excursie. Start: 
Paviljoen MeM, 14.00-16.00 uur. 

Om 16.00 start de excursie bij 

De Kruidhof. Zie p. 19.

WEEK 27

do 8 juli
Gemeenteraadsvergadering 

over Kadernota. Plaats:  

Gemeentehuis, 19.30 uur.  

Zonder publiek en pers (wel via 

de livestream te volgen:

zie www.achtkarspelen.nl).

do 8 juli
Concert Wâldsang. Plaats: 

Wâldsang, De Ring 1a, 19.15 

uur. Toegang: gratis. Zie bericht 

op deze pagina.

do 8 juli
Tryater: Trije Susters. 

Plaats: Paviljoen MeM, 19.30 
uur. Toegang: € 12,50 (€ 11,- 
voor Freonen van Tryater). 
Reserveren verplicht:  
www.paviljoenmem.nl. 
vr 9 juli
Bezoek aan de Muzykpleats. 

NVVH Vrouwennetwerk Bui-
tenpost e.o. Plaats: Paviljoen 
MeM.

WEEK 28-33

ma 12 juli t/m vr. 20 aug
Schoolvakantie (alle scholen). 

WEEK 29

wo 21 juli
Ferlies yn Lockdown. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: € 18,-. Reserveren 
verplicht:  
www.paviljoenmem.nl.
za 24 juli
Streekmarkt. Plaats: Bloemen-

paradyske (Paradyske 3), 

11.00-15.00 uur. Toegang: gratis.

WEEK 30-31

vr 30 t/m wo 4 aug
Expositie Kunst in de Kerk. 

Plaats: Kruiskerk (ingang De 

Schakel), 13.00-17.00 uur. Toe-

gang: gratis. 

za 31 juli
Guilty Pleasure. Muziek. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: € 10,-. Reserveren ver- 
plicht: www.paviljoenmem.nl. 

WEEK 31

ma 2 aug
Zomeravond Foodwalk. Wan-
delen tussen 10.00 en 23.00 
uur. Muzykpleats, Op ‘e Stâl en 
Bloemenparadyske zijn open. 
wo 4 aug
Concours Hippique. Plaats: Me-

jontsmaveld. Houd de site in de 

gaten om te zien of dit evene-

ment werkelijk door kan gaan: 

https://www.chbuitenpost.nl

zo 8 aug
Piter Wilkens. Friese 
troubadour en singer song-
writer. Plaats: Paviljoen MeM, 
20.00 uur. Toegang: 
€ 12,50. Reserveren verplicht:  
www.paviljoenmem.nl. 

WEEK 32

za 14 en zo 15 aug
Flower Power Markt. Produc-
ten, workshops en activiteiten 
op het gebied van duurzaam-
heid. Plaats: Paviljoen MeM, 
11.00-17.00 uur. Toegang: gratis. 

WEEK 34

za 28 en zo 29 aug
Brommels, Wâldpyk bramen-

festijn. Zie bericht op p. 19.
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De Mariakerk van Buitenpost is 
vrijdag 28 mei overgedragen aan 
de Stichting Alde Fryske Tsjer-
ken. De laatgotische Mariakerk 
is in 1496 gebouwd en na een 
brand in 1594 herbouwd in 1613. 
Omdat de kerk uitblinkt in de his-
torische waarde, het heeft een 
harmonieus interieur met he-
renbanken en diverse rouwbor-
den, is de 54e kerk een aanwinst 
voor de stichting. De stichting 
heeft de kerk voor het symboli-
sche bedrag van 1 euro overge-
nomen van de Protestante Kerk  
Nederland. Het kerkgebouw 
krijgt door de overname een bre-
dere functie. Een aantal vrijwilli-
gers uit Buitenpost zorgt ervoor 
dat de kerk ook in de toekomst 
geopend blijft en dat iedereen 
zich welkom voelt. De overname 
werd mogelijk gemaakt door de 
familie Kapenga. De familie is 
blij dat de kerk is overgedragen 
aan de stichting en dat met hun 
bijdrage de kerk in stand blijft.

Als alles goed gaat kunnen 
zwemmers in september ge-
bruik maken van het nieuwe 
zwembad. De bouw gaat deze 
zomer door. Het huidige bad 
moet daarvoor wel per 12 juli de 
deuren sluiten. Inmiddels heeft 
een gespecialiseerd bedrijf het 
gebouw geïnspecteerd op de 
mogelijke aanwezigheid van as-
best. De sloop van het bestaande 
zwembad zal zo’n vijf weken in 
beslag nemen. Aannemer Friso 

Bouw hoopt eind juli het nieuwe 
zwembad te kunnen opleveren. 
Er volgen dan vier weken van 
testen van machines en appa-
ratuur. Zo beschikt het nieuwe 
zwembad bijvoorbeeld over een 
beweegbare vloer. Op de plek 
van het oude zwembad zullen de 
entree en parkeerruimte voor het 
nieuwe zwembad gerealiseerd 
worden.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Achtkarspelen 
heeft besloten af te wijken van 
de beleidsregel sport. Tennis-
vereniging Buitenpost krijgt een 
bijdrage van 16.997 euro voor re-
novatie van haar accommodatie. 
De bijdrage is toegekend onder 
voorwaarde dat de tennisver-
eniging de komende veertig jaar 
geen nieuwe aanvraag doet voor 
een bijdrage voor de renovatie 
van haar kleedaccommodatie. 

De gemeente Achtkarspelen blijft 
cultuurcentrum De Wâldsang  
financieel ondersteunen met een 
jaarlijkse bijdrage van 288.000 
euro. Daarmee is de bezuiniging 
op De Wâldsang definitief van 
de baan. De gemeenteraad van 
Achtkarspelen nam in de raads-
vergadering van 3 juni een motie 
aan om de subsidie aan de mu-
ziekschool overeind te houden. 
Na onderzoek en gesprekken 
werd duidelijk dat er geen ande-
re financieringsmogelijkheden 
zijn.

Van de redactie

Drie keer terugkijkend

Eigenlijk heeft de redactie 
drie jaarlijkse momenten van 
terugkijken. Natuurlijk de de-
cembermaand, als afsluiting 
van een jaar. Een nieuwe jaar-
gang van ons blad start in no-
vember. In oktober is het daar-
om vaste prik om even vast te 
stellen dat er weer ‘een jaar’ 
op zit. Meestal met een klein 
schouderklopje voor onszelf. 
En toch ook, de junimaand. 
Na ons vaste jaarlijkse redac-
tiediner (het mag weer), waar 
we ook het blad bespreken, 
mogen we een maand in rust. 
Zomerstop. De routine van 
een week na en een week voor 
verschijning vergaderen wordt 
dan doorbroken. Wij doen het 
redactiewerk met genoegen 
maar een-maand-even-niet is 
altijd weer welkom.

Het gaat goed met de Bin-
nenste Buiten. Het coronajaar 
heeft geen vat gehad op onze 
adverteerders. Zelfs al lag het 
verenigingsleven stil, toch lie-
pen onze pagina’s nog steeds 
vol. De redactie zoekt aanvul-
ling maar het werk kunnen we 
goed aan. Dus tevreden? Na-
tuurlijk. Gewoon doorgaan? 
Doorgaan doen we, aan ‘ge-
woon’ doen we niet. In onze 
Werkwijzer staat dat we er aan 
werken elk nieuw nummer 
een verbetering te laten zijn 
van het voorgaande. Want het 
kan altijd beter. Bijvoorbeeld 
door nieuwe redactieleden, 
nieuwe ideeën, nieuwe rubrie-
ken, de vormgeving of zelfs 
nieuwe manieren van contact 
zoeken via de sociale media.

Onmisbare partners blijven de 
inwoners van ons dorp. Bui-
tenpost wordt wel eens om-
schreven als een solistendorp. 
Wij gaan er nog steeds van 
uit: alleen kun je misschien 
sneller, als dorp samen kom 
je verder. In juli zijn wij een 
maand stil, in augustus hopen 
we met vernieuwde zin verder 
te gaan. En doen wij opnieuw 
een beroep op u.

COLOFON
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De volgende editie verschijnt in de 

week van 30 augustus 2021.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Word lid van Plaatselijk Belang 

en ontvang gratis het jubileum- 
boek. U kunt het incassoformulier 
invullen bij IJlstra Natuur op de 
Kuipersweg, waardoor we jaarlijks 
vijf euro van uw rekening kunnen 
incasseren. U kunt het gratis jubile-
umboek direct meenemen. Zolang 
de voorraad strekt! 
Er zijn inmiddels zo’n 1000 boeken 
verspreid in Buitenpost. De kans is 
groot dat u al enthousiaste verha-
len heeft gehoord. Zorg dat u uw 
eigen exemplaar krijgt, de voorraad 
is beperkt!

Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

Is de feestweek onmisbaar voor Buitenpost?

•	 Ja, nou en of 
•	 Nee, dat denk ik niet
•	 Maakt mij niet uit

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 1 augustus: 
•	 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:
Wat vindt u ervan als er fruitbomen in uw straat komen?

DE KWESTIE

Er waren 69 mensen die de vraag beantwoordden.

Een greep uit de reacties:
Lekker, vooral in de zomermaanden. Overlast van rottend fruit. 
Goed voor de biodiversiteit. Vieze boel die afgevallen en platge-
reden vruchten. Verbindend: samen plukken en verwerken. Ze 
moeten wel goed onderhouden worden. Brengt kleur en geur.

JA, FIJN NEE
85,5%

2,9%
maakt  niets uit

11,6%

Van de bestuurstafel
Juni 2021

Het mag weer! It mei wer!

De zomerse temperaturen nodigen ons uitbundig uit om met 
vriend en/of vriendin op een terrasje bij te praten. Pas nog heb ik 
daar in de Kerkstraat weer van kunnen genieten! Een drukte van 
belang. Wel moest ik het tafeltje met versnaperingen in veiligheid 
brengen omdat er doodleuk een fietser dwars over het terras voor-
bij kwam gefietst. Dat was even schrikken.

Hierop aanhakend kan ik vertellen dat, met instemming van be-
trokken ondernemers en winkeliers, de werkgroep Centrumvisie 
vordert met de uitwerking en inrichting van een vrolijke en vrien-
delijke facelift voor ons centrum. Het doel is vooral een gastvrije 
uitstraling te bewerkstelligen in de Kerkstraat, en op het Christi-
naplein en het Nijensteinplein. Na de zomer staat een overleg met 
de gemeenteraad op de agenda.

In de laatste bestuursvergadering voor het zomerreces hebben we 
nog een aantal zaken de revue laten passeren. Vooral de Initiatief-
groep Wonen Buitenpost blijft een hot item. Het bepalen van de 
bestemming aan de Keurloane voor permanente bewoning wordt 
voorgelegd aan de Provincie maar de ‘Van den Brug’-bestemming 
is nog onzeker. De Feanster heeft pas een artikel gewijd aan de 
Initiatiefgroep Tiny Houses waar veel belangstelling voor is. Deze 
groep heeft binnenkort overleg met het IWB voor het uitwisselen 
van ideeën. Genoeg positieve plannen dus waar de gemeente mee 
aan de slag kan.

Het bestuur is in 2019 gestart met gesprekken met de fracties van 
alle politieke partijen. Het doel is de positieve zaken ter sprake 
brengen maar ook de pijnpunten voor het voetlicht brengen, zoals 
de leegstand in het centrum, de veiligheid, het tekort aan betaal-
bare woningen voor starters en senioren en de leefbaarheid in het 
algemeen in ons dorp. Die gesprekken werden wederzijds positief 
ervaren en de politiek krijgt op deze manier een helder inzicht waar 
wij als bestuur van het PBB ons druk over maken. In het najaar 
staan er weer twee uitnodigingen op ons verlanglijstje.

Reikhalzend zien we uit naar de opening van ons nieuwe zwem-
bad. Het wordt een pronkstuk! 
De verwachting is met de sloop van het oude bad te starten aan 
het begin van de zomervakantie en het in gebruik nemen van het 
nieuwe bad als de scholen weer beginnen. Hoe mooi is dat. Maar 
dat is nog zomaar niet gedaan en er zal er de komende maanden 
veel drukte zijn rondom de Kuipersweg, De Hoefslag en de Bern-
hardlaan. Lopend, fietsend of met de auto, wees voorzichtig op dit 
kruispunt!

Gaat u op reis of blijft u lekker thuis, namens het bestuur PBB wens 
ik u een mooie zomer toe!
Vriendelijke groet, Freonlike groetnis, 

Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB

Als de verveling 

toeslaat is de 

vakantie alweer 

voorbij

Spits gezegde



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14

Postbus 140

9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5

9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

De nieuwe Zomerboeken zijn er weer! 

Voor jong tot oud 

leuke nieuwe vakantieboeken!

Namens ons allemaal een fijne zomer.
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Wij zijn ook maar gewone mensen
Francisca en Mariska: de Florence Nightingales van de coronatijd 

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

In april vroegen we aandacht voor het onderwijzend personeel in 

coronatijd. De meesters en juffen werd een fijne, rustgevende mei-

vakantie toegewenst. In schril contrast daarmee was de vraag van 

sommige ziekenhuizen aan het zorgpersoneel om door te werken in 

de meivakantie. Het aantal coronapatiënten mag dan wel afnemen, 

de ziekte gaat nog steeds rond. Met IC-verpleegkundigen Francisca 

Jorritsma en Mariska Wijma kijken we terug op drie coronagolven. 

Een held is iemand die uitblinkt in moed en bereid is om, wanneer 
deze geconfronteerd wordt met gevaar of rampspoed, zichzelf op te 
offeren voor de grotere zaak of het geheel. (Bron: Wikipedia)

Topsporters

Mariska is sinds 2009 werk-
zaam als IC-verpleegkundige in 
het MCL in Leeuwarden. Fran-
cisca kwam na haar opleiding 
in 2005 een jaar naar het MCL, 
waar ze Mariska leerde kennen. 
Vanaf 2006 werkt ze als IC-ver-
pleegkundige in Drachten in 
Nij Smellinghe op de Intensive 
Care en Cardiac Care Unit. We 
gaan terug in de tijd naar 29 fe-
bruari 2020 als minister Bruins 
de eerste coronapatiënt bekend 
maakt. “Nadat Brabant over-
spoeld werd door coronapatiën-
ten, hadden wij in het noorden 
nog veertien dagen de tijd om 
ons voor te bereiden”, vertelt 
Mariska. “De spanning liep wel 
op. We moesten ons voorberei-
den, maar waarop eigenlijk? Wat 
stond ons te wachten?”, herinnert 
Francisca zich nog. “Toen de eer-
ste Covid-patiënt kwam, ging er 
een zucht van verlichting over 
de afdeling: we kunnen eindelijk 
aan de gang.” “Het is net als in 
oorlogsgebied: je zit te wachten, 
maar je weet niet waarop en hoe 
ernstig het is”, is een vergelijking 
die Mariska hoorde van een mi-
litair.“ De eerste golf verliep pri-
mitief. Het aantal IC-bedden ging 
omhoog en we moesten het 
doen met een dreigend tekort 
aan middelen en medicijnen”, 
zegt Francisca. “De tweede golf 
was wel beter, maar het was nog 
steeds behelpen.” Met de zorg 
voor meerdere patiënten in een 
ruimte waar je niet zomaar in- 

en uitliep, werd de zorg steeds 
zwaarder. Nog nooit werden zo-
veel mensen die aan slangen en 
buizen vastzitten op hun buik ge-
draaid, een handeling waarvoor 
minimaal vijf mensen nodig zijn. 
“Je leert ook anders werken”, 
vindt Mariska. “Het tempo moet 
echt naar beneden met de isole-
rende kleding die je draagt.” Ze 
was blij met de koelvesten die 
het NOC*NSF doneerde voor 
de ‘topsporters’ van de zorg. En 
dat je voorafgaand aan je dienst 
naar de wc moet gaat en je moet 
eten en drinken voor je de IC op-
gaat, vergeet je maar één keer.

Overplaatsing

Er lagen niet alleen Friezen op de 
IC’s. “In de eerste golf kwam de 
helft elders vandaan”, zegt Fran-
cisca. “In de tweede en derde 
golf veel patiënten uit het wes-

ten en Oost-Groningen. Daar 
zaten enkele mensen bij die niet 
zo goed Nederlands spraken. 
En we hadden een dove me-
neer die niet de kracht had om 
te schrijven, maar wel kon liple-
zen. Omdat dat lastig gaat met 
een mondkapje voor, hebben we 
speciale doorzichtige gezichts-
maskers besteld.” 

“Patiënten die wij van buiten 
kregen, waren dankbare mensen 
die gemotiveerd meewerkten 
aan hun herstel”, vult Mariska 
aan. “Het had veel impact op 
de familie dat hun familielid zo 
ver weg was vervoerd’, merkte 
Francisca. “Ik kan me voorstellen 
dat ze in Venlo niet weten waar 
Drachten precies ligt. Voor ons 
is een IC-patiënt een persoon in 
bed met allerlei toeters en bel-
len. Wij vroegen al snel aan de 
familie om een poster in te vul-
len met gegevens over hun fami-
lielid. En door het video-bellen 
wordt de patiënt ook meer een 
persoon.” Mariska bevestigt dat: 
“Dan komen de emoties ook los 
en moeten wij ook wel eens even 
slikken. We moesten soms wel 
een discussie voeren om uit te 
leggen dat er echt maar één per-
soon op bezoek mocht komen. 
Toch waren de meeste mensen 
heel dankbaar dat ze hier terecht 
konden.” Zo had een man uit 
Rotterdam die verder herstelde 
op de Covid-afdeling en even 
in een rolstoel buiten zat, zich in 
het noorden zo welkom gevoeld 
toen een voorbijganger hem zo-
maar groette, zegt Francisca.

Klappen

Thuis op de bank keken wij 
naar de frontberichten op de 
tv en kwam de waarheid over 
Covid-19 hard binnen. “In het 
begin las ik alles, maar dat doe 
ik niet meer. Het hoofd moet af 
en toe ook leeg”, zegt Mariska. 
Francisca volgde op vrije dagen 
de coronacijfers om te zien wat 
ze bij terugkomst op het werk 
aan kon treffen. Ongewild kwam 
de beroepsgroep veel in de aan-
dacht. “Je hoeft niet meer uit te 
leggen wat het beroep van een 
IC-verpleegkundige inhoudt”, la-
chen ze allebei. De waardering 
voor de zorg is zo groot, dat 
op 17 maart 2020 drie minuten 
geapplaudisseerd werd. De ca-
deautjes bleven binnenkomen 
en de zorgbonus van duizend 
euro werd uitbetaald. “Aan de 
ene kant was dat heel onder-
steunend, maar aan de andere 
kant is het gewoon ons werk. De 
saamhorigheid onder de colle-
ga’s werd wel veel groter. In de 
tweede en derde golf was er veel 
minder aandacht voor ons werk 
en stoorde ik me aan de protes-
ten tegen de coronamaatrege-
len. Ze moeten maar eens op de 
IC’s komen, dan kunnen ze zien 
dat Covid-19 nog steeds actief 
is.” Mariska waarschuwt: “Het is 

te hopen dat er plek voor je is als 
jou iets overkomt. Mensen wil-
len liever niet horen dat gezonde 
mensen tussen de 40 en 60 ook 
op de IC’s terecht komen. Ik vind 
de maatregelen ook niet leuk. Wij 
zijn ook maar gewone mensen 
en ik mis een uitlaatklep na mijn 
werk. Daar kan ik ook chagrijnig 
van worden.” 

Stress

De crisis gaat de IC-verpleeg-
kundigen niet in de koude kle-
ren zitten. “De derde golf vind ik 
enorm zwaar”, geeft Mariska toe. 
“We zijn allemaal moe.” “De eer-
ste golf leefde je op adrenaline 
en ging je mee in de flow, in de 
tweede golf gingen we er weer 
tegenaan. In de derde golf steeg 
de onrust opnieuw en moest ie-
dereen extra diensten draaien”, 
legt Francisca uit. In het noorden 
van het land zijn minder corona-
doden te betreuren dan in de rest 
van het land. Wel zitten er schrij-
nende gevallen tussen. “Voor 
psychische begeleiding worden 
wij opgevangen door een gees-
telijk verzorger. Die is er voor 
de patiënt en de familie, maar 
ook voor ons. Onderling heb-
ben we ook contacten, eigenlijk 
heb ik daar het meest aan”, zegt 

Mariska. “We staan elkaar toe 
om even te zeuren en te klagen, 
maar daarna kijken we hoe we er 
nog iets leuks van kunnen ma-
ken. De band in het team is daar-
door wel sterker geworden.”“Het 
thuisfront heeft ook veel te ver-
duren gehad”, stipt Francisca aan 
die aan de chronische ziekte MS 

lijdt. “Door de stress op het werk 
en het thuisonderwijs van drie 
kinderen kreeg ik een terugval. 
Het voelde niet goed dat ik als 
IC-verpleegkundige op de bank 
bleef zitten. Ik ben toch aan het 
werk gegaan. Maar dat had niet 
gekund zonder mijn man en mijn 
kinderen, die mij daarna thuis uit 
lieten rusten.” 

Op het lijf geschreven

Vanaf 6 januari 2021 werden zorg-
medewerkers ingeënt. “Helaas 
waren er onvoldoende vaccina-
ties om al het personeel te vac-
cineren, waardoor de verpleeg-
kundigen het wel aangeboden 
kregen, maar het ondersteunend 
personeel niet”, vertelt Francisca. 
“Dat leverde op de werkvloer 
onrust op. Ook kon niet iedereen 
zijn of haar vakantiedagen in de 
meivakantie opnemen. Wel werd 
er onderling geruild om iedereen 
vrije dagen te gunnen.” Er is nog 
nooit zo veel en vaak met roos-
ters getoverd als in coronatijd en 
nog steeds is de rek er niet uit. 
Corona leverde ook nieuwe 
woorden op, zoals ‘kuchscherm’, 
‘raamvisite’ of ‘blokjesverjaar-
dag’. Waar we ook aan moesten 
wennen is de term ‘uitgestelde 
zorg’. Maar liefst 140.000 ope-

raties kwamen op de wachtlijst 
die binnen twee jaar wegge-
werkt moeten worden. Verdeeld 
over het hele land. “Volgens mij 
heeft ieder ziekenhuis zijn eigen 
wachtlijst inmiddels”, zegt Fran-
cisca. “Over het algemeen zijn 
dat knie- en heupoperaties die 
niet bij ons op de IC terecht ko-
men.” “De ziekenhuizen zijn er 
inderdaad wel mee bezig om dit 
goed op te lossen”, reageert Ma-
riska. “Zodat het niet gebeurt dat 
de IC- en andere verpleegkun-
digen van de ene in de andere 
drukte terecht komen.” 
Intussen staat de zomervakan-
tie weer voor de deur. Waar zijn 
de verpleegkundigen het meest 
bang voor? “De vierde golf”, zegt 
Francisca zonder zich te beden-
ken. “De kans op een nieuwe va-
riant is door het reizen ook weer 
groot en dat we die dan weer 
met z’n allen gaan verspreiden”, 
vreest Mariska.

Tot slot reageren Mariska en 
Francisca wat ongemakkelijk 
met gelach op bovenstaande 
definitie van een held. Maar dan 
begint Francisca: “Ik vind het 
een mooi vak. Ik voel me ook wel 
maatschappelijk verantwoorde-
lijk om mijn steentje bij te dra-
gen in deze crisissituatie. Ik zou 
niet weten wat ik anders voor 
werk zou moeten doen.” “Het is 
nu even zwaar, maar ik voel me 
als een vis in het water”, sluit 
Mariska daarbij aan.” Als er iets 
blijkt uit dit gesprek, is het wel de 
liefde voor het vak en er voor een 
ander te willen zijn in een kwets-
bare periode. Bedankt!

Mariska showt het koelvest. 

(eigen foto)

(foto: Nij Smellinghe)

Francisca op de IC. (eigen foto) 

Blijken van waardering. (foto’s: Nij Smellinghe)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Kerkstraat 74, Buitenpost, 0511544566, info@vanderbijl.uw-slager.nl, www.slagerijvanderbijl.nl

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl

Geldig van 28 juni t/m 03 juli 2021

€5.50500 gram

Aanbieding 

Heerlijke combinatie maaltijd

KIP TANDOORI
 met NASI

MEAL DEAL

€5.502 stuks

met ham, chorizo & courgette

Zomers 
OVENBROODJE

Lekker & Gemakkelijk

€1.70per stuk

Elke 4e GRATIS

5 minuten bakken of grillen.

ANGUSBURGERS

Voordeelpakker

€7.504 voor

Lekkers zomers gekruid.

PROCUREUR-
STEAKS

Koopje van Jan

Uw Slager Jan & Geertje van der Bijl staat 
voor Traditie in Smaak, Ambachtelijk 
Vakmanschap en Passie voor Kwaliteit .

Smakelijk voordeel

 Looptijd: juli/augustus 2021
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Opbrengst collecte 
ReumaNederland
Dit jaar is er vanwege corona 
geen deur-aan-deurcollecte ge-
weest van ReumaNederland.
Wel hebben er in verschillen-
de winkels en bedrijven bussen 
gestaan, waar mensen hun gif-
ten kwijt konden. De totale op-
brengst voor Buitenpost was dit 
jaar 365 euro. Dit bedrag is over-
gemaakt naar ReumaNederland.

Zonder donaties kan Reuma-
Nederland haar werk niet doen. 
Voor hun inkomsten zijn ze vol-
ledig afhankelijk van giften, do-
naties en nalatenschappen. Het 
(mede)financieren van weten-
schappelijk onderzoek naar me-

dicatie en behandelmethoden, 
het geven van informatie en 
voorlichting en het behartigen 
van de belangen van mensen 
met reuma, zijn de ‘taken’ van 
ReumaNederland.
Hartelijk dank aan alle gevers, 
winkeliers, bedrijven en col-
lectant. Volgend jaar hopen wij 
weer een echte collecte te kun-
nen houden!

Reuma-comité Buitenpost,  
Gerkesklooster en Stroobos

40 jaar bibliotheek in de Kerkstraat
Vandaag de dag is de bibliotheek 
van Buitenpost niet meer weg 
te denken uit de Kerkstraat. Toch 
heeft zij daar niet altijd gezeten. 
Op 13 juli 1981 werd de eerste 
steen gelegd door H.F. de Boer, 
voorzitter van stichting Open-
bare Bibliotheek Achtkarspelen, 
onder toeziend oog van Hendrik 
van der West. Hij zette zich al van-
af 1967 in voor een leeszaal in 
Buitenpost. Op de gelegde steen 
prijkt de spreuk Út in iepenteard 
boek, komt de wrâld op jin ta.

Voorheen was een kleine biblio-
theek in de kelder van het Jeltin-
gahuis gevestigd. Daar heeft het 
vanaf 1962 tot aan de opening 
van het nieuwe pand gezeten. In 
de kelder ontstond een nijpend 
tekort aan ruimte, dus men was 
toe aan een nieuw filiaal. Het 
heeft echter wel wat voeten in de 
aarde gehad. In eerste instantie 
werd er geen groen licht gege-
ven voor de nieuwe plannen, 
omdat het niet kon worden gefi-
nancierd.

Leerlingen bouwplaats

Toen bleek dat het project ge-
bruikt kon worden als leerlingen 
bouwplaats, konden de plannen 
wel doorgaan. Door werkmees-
ters en leerlingen in te zetten, 
kon de stichting subsidie krijgen 
van het Rijk, dus de gemeente 
besloot akkoord te gaan. 

Onder supervisie van bouwbe-
drijf Van der Woude uit Twijzel en 
vier leermeesters, gingen twaalf 
schoolverlaters aan de slag met 
de bouw van de nieuwe biblio-
theek.

Feestelijke opening

Uiteraard werd er een feestelijke 
opening gehouden. Op 21 april 
1982 werd de bibliotheek offici-
eel geopend door burgemeester 
drs. G van Veenen. Ook werd er 
een aantal activiteiten georgani-
seerd. Zo las auteur Hylke Speer-
stra voor uit eigen werk, was er 
een poppenkast voor de kinde-
ren en kwam sneltekenaar Dik 
Bruynestein langs. 

De bibliotheek nu

Ook nu heeft de bibliotheek 
nog een belangrijke functie in 
het dorp. Niet alleen kun je er 
terecht voor het lenen van boe-
ken en tijdschriften, maar zijn er 
vele cursussen te volgen en kun 
je hulp krijgen bij onder meer 
belastingaangifte doen. Aan de 
laaggeletterden wordt ook ge-
dacht, die kunnen worden voor-

zien van een taalmaatje. Natuur-
lijk is er door de jaren heen wel 
veel veranderd. Waar vroeger 
alles nog met de hand werd ge-
daan, gaat tegenwoordig veel di-
gitaal. Maar de medewerkers zijn 
nog steeds even enthousiast. Ze 
helpen je graag als je ergens niet 
uit komt en staan open voor een 
gezellige babbel. 

De toekomst

Hoewel het pand te koop staat 
blijft de bibliotheek voorlopig 
nog in hetzelfde gebouw zitten. 
Vorig jaar is er sprake geweest 
van eventuele verkoop, die niet 
doorging. Mocht dit alsnog ge-
beuren, dan betekent het niet 
dat de bibliotheek weggaat. Er 
zal dan elders onderdak gezocht 
worden. 

De bibliotheek biedt verschillen-
de soorten abonnementen aan. 
Voor iedereen is er iets passends 
te vinden. Zo zijn kinderen tot en 
met 17 jaar gratis lid. Zelfs een 
baby kan boekjes krijgen. Voor 
een baby vanaf drie maanden 
is er een Boekstartkoffertje. Vol-
wassenen kunnen kiezen uiteen 
basis- en luxe abonnement. Voor 
de e-book en luisterboeken ge-
bruikers is er een digitaal abon-
nement. Bent u een zomerlezer 
en nog geen lid? Dan kunt u op 
dit moment gebruik maken van 
het vakantie-abonnement. Hier-
mee bent u lid voor 3 maanden 
voor een zacht prijsje en heeft u 
toegang tot de gehele collectie. 
U kunt er mee lenen binnen heel 
Nederland, dus ook op vakantie.

Wilma Tabak

Eerstesteenlegging op 13 juli 1981.

De bibliotheek anno 2021. (foto: Wilma Tabak)

Vrijwilligers gezocht voor het
Digi-Taalhuis
Het lijkt zo gemakkelijk, een 
whatsapp met de mobiel ver-
sturen, de krant lezen of de 
treinreis plannen op internet. 
Voor sommige mensen is dit 
lastig, zij hebben moeite met 
lezen, schrijven of computeren.

Het Digi-Taalhuis is een plek in 
de bibliotheek, waar mensen 
kunnen oefenen om te lezen, 
schrijven, rekenen of compute-
ren. We helpen ze om de basis-
vaardigheden te ontwikkelen 
en meer zelfredzaam te wor-
den. 

Nieuwe aanmeldingen en

coachende vrijwilligers gezocht

De Bibliotheek is lang dicht ge-
weest door corona en hierdoor 
zijn veel vrijwilligers van het Di-
gi-Taalhuis gestopt. De aanmel-
dingen van nieuwe cursisten 
blijven echter binnenstromen. 
Daarom zijn we naarstig op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Inge den Bosch, vrijwilliger 
Digi-Taalhuis: ‘’Taalvrijwilliger 
zijn is een verrijking voor jezelf, 

maar natuurlijk ook voor je cur-
sisten.”
Voor het coachen van de deel-
nemers zoeken we enthousias-
te taalliefhebbers. Ook zoeken 
we vrijwilligers die goed kun-
nen rekenen of thuis zijn in di-
gitale vaardigheden. Je wordt 
hierbij begeleid door een taal-
coördinator.
Ben jij iemand die geïnteres-
seerd is in mensen en het leuk 
vindt om ze te coachen in hun 
ontwikkeling? Dan past vrijwil-
liger zijn in het Digi-Taalhuis 
helemaal bij jou!

Meer informatie

Wil je weten wat het inhoudt om 
vrijwilliger te zijn? Neem con-
tact op met Houdrie Slofstra of  
Mariska Hibma via 
basisvaardigheden@bnfrl.nl 
of bel 088 – 16 56 123.

Informatiepunt digitale 
overheid in de bibliotheek
Heeft u een digitaal bericht van 
de overheid gekregen? Maar 
geen idee wat u moet doen of 
hoe te reageren? Dan kunt u in 
de Bibliotheek bij het Informa-
tiepunt Digitale Overheid te-
recht. Dit kan bijvoorbeeld als 
u een bericht heeft gekregen in 
de (digitale) Berichtenbox van 
MijnOverheid.nl, een vraag heeft 
over huur- en zorgtoeslag, kind-
gebonden budget, belasting, stu-
diefinanciering, rijbewijs, (ver- 
keers)boetes, pensioen en uit- 
kering.

De bibliotheekmedewerkers hel-
pen direct of verwijzen door naar 
lokale partners als het gaat om 
persoonsgebonden informatie. 
Lokale partners zijn organisaties 
waarmee Bibliotheken Noord 
Fryslân lokaal samenwerkt zoals 
welzijnsinstellingen, Humanitas, 
Formulierenbrigade, vakbonden, 
ouderenbonden, cliënten-verte-
genwoordigers MEE, cliënten- 

ondersteuners gemeente en 
zorgkantoren. 
Medewerkers mogen geen for-
mulieren invullen. Maar het ge-
bruik van de computers in de 
Bibliotheek is gratis en de me-
dewerkers kunnen u wel op weg 
helpen. 
Het Informatiepunt Digitale 
Overheid is open tijdens de ge-
wone openingstijden van de bi-
bliotheek. 
Op de website ontdekdebieb.
nl staan de meest actuele ope-
ningstijden of bel met de klan-
tenservice 088- 16 56 123.

Workshops voor kinderen in de bibliotheek
Bibliotheken Noord Fryslân staat 
deze zomer in het teken van gra-
tis activiteiten voor kinderen en 
jongeren. De hele schoolvakan-
tie lang, van 12 juli tot en met 
20 augustus zijn er in tien vesti-
gingen workshops die worden 
gegeven door digitale toppers: 
jongeren uit de regio die veel 
kennis hebben van digitale tech-
nologie. Kinderen kunnen een 
vakantiehuis bouwen in Mine-
craft, de gekste foto’s en video’s 
maken met het Green screen of 
een tas of shirt bedrukken met 
de vinylsnijder.  

Acht jongeren uit de regio gaan 
aan de slag als workshopbege-
leiders voor basisschoolkinde-
ren. Zij hebben verstand van pro-
grammeren, online ontwerpen 
en coole foto’s en video’s maken. 

‘Een win-winsituatie. Kinderen 
maken kennis met computer-
programma’s en verbeteren hun 
digitale vaardigheden. De wat 
oudere scholieren en studenten 
delen hun kennis, verdienen een 
zakcentje bij en doen werkerva-
ring op.

Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk, maar aanmelden is 
verplicht, want er is maar een be-

perkt aantal plekjes beschikbaar. 
Vorig jaar waren de activiteiten 
snel ‘uitverkocht’, dus de biblio-
theek adviseert ouders om niet 
te lang te wachten met het aan-
melden van hun kind. De mees-
te activiteiten zijn geschikt voor 
kinderen van acht jaar en ouder. 
Het programma duurt steeds an-
derhalf uur. 
Aanmelden: ontdekdebieb.nl/
zomeractiviteiten.

In Buitenpost:

Foto’s en video’s maken met de green screen

do 15 juli en do 22 juli, 15.00-16.30 uur 

Bouw je vakantiehuis in Minecraft

do 29 juli en do 5 aug., 15.00-16.30 uur

Tas of shirt bedrukken met vinylsnijder

do 12 aug en do 19 aug, 15.00-16.30 uur

(foto: Johan Kootstra)

de Bibliotheek
Noord Fryslân



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. 

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

NIEUW!
24/7 

pechhulp

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.

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!

Maandag t/m vrijdag 

Zaterdag

Zondag

8.00 - 17.30 uur

9.00 - 15.30 uur

Gesloten

Een vertrouwd gevoel

Openingstijden

Contact

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels.

Wij helpen u graag met:

• Klantenservice

• Klantenwerving

• Telefoon beantwoorden

• Afspraken maken

• Off ertes nabellen

• Secretariële ondersteuning

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

www.conntact.nl    085 - 7606140    info@conntact.nl    Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Lichtgewicht huishoudtrap 

voorzien van handige tooltray 

met emmerhaak. Belastbaar tot 

150 kg. De trap heeft 5 tredes.

tijdelijk 

van € 67,- voor 

€ 49,-

met emmerhaak. Belastbaar tot 

150 kg. De trap heeft 5 tredes.

tijdelijk 

van € 67,- voor

€ 49,-
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BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Op heterdaad

Het volkstuinencomplex aan De Ring 

kwam opeens in een kwaad dag-

licht te staan of beter gezegd, kreeg 

een kwalijk nachtelijk geurtje. Bin-

nen de gelederen van de Tuinders-

vereniging ‘In de bonen’ drong het 

gerucht door dat er zomaar schone 

gewassen verdwenen. De hint van 

Jagersvereniging ‘Het laatste 

schot’ dat er wel erg veel vette ha-

zen in deze contreien rondliepen, 

werd in de zak gestoken, omdat 

men een andere verdachte op het 

oog had. Die zou en moest worden 

betrapt. Maar hoe? Dat zou nacht-

werk worden. Enkele amateurtelers 

werden bevorderd tot detective. 

Om zich ’s nachts verdekt in de volk-

stuin te gaan opstellen en dat uren-

lang te moeten volhouden, leek niet 

direct zo voor de hand liggend. Een 

huis in aanbouw aan de rand van 

het complex was een betere optie. 

Er kwamen twee relax-fauteuils in 

de kamer zonder venster te staan. 

Het uitzicht was fenomenaal en dat 

moest de oplossing kunnen bren-

gen. Met een verrekijker erbij zou 

het, om in volkstuintermen te blijven 

spreken, een peulenschil moeten 

zijn. Dat de verveling zou kunnen 

toeslaan en de conclusie zou moe-

ten worden getrokken dat ook de 

Buitenposter nachten lang zijn, 

werd verworpen. Hoewel (na)zo-

merse nachten minder duister zijn, 

viel het toch niet mee om bewegen-

de schimmen goed te onderschei-

den. Wie was die sla- en prei-ro-

ver? Je kon er ook niet zomaar naar 

toelopen, want dan zou de dief er 

als een haas vandoor gaan. Die Chi-

nese kool wilde men zich niet laten 

stoven, nee, hij of zij moest plotse-

ling in de kraag gegrepen worden. 

De te volgen strategie was uiterma-

te goed uitgedokterd, maar voor-

lopig werd slechts het zitvlees ge-

streeld en een oogje dicht knijpen 

kon ook niet. Behalve met adelaar-

sogen kijken, was ook goed luiste-

ren onderdeel van het speurwerk. 

Behalve dat de wakers af en toe 

vage beelden zagen bewegen, was 

het voor hen ook een kwestie van 

wat ruist daar in het kweekgewas. 

Zij hadden een bijzonder verant-

woordelijke taak op zich genomen. 

Het ging namelijk niet om hun eigen 

tuin, maar ook van dorpsgenoten 

die er alle belang bij hadden dat 

hun gewroet in de aarde honderd-

voudige vrucht zou afwerpen. Hoe 

intens er ook in die bewakings- en 

opsporingspost werd gefilosofeerd, 

de ontknoping wilde zich maar niet 

openbaren. Nader overleg in gro-

tere kring leidde tot het gedurfde 

plan om het schimmige beeld, dat 

toch eigenlijk wel op een bukken-

de mensengedaante leek, aan een 

beschouwing op korte afstand te 

onderwerpen en als de situatie 

er naar was op datzelfde moment 

krachtig in te grijpen. De stoottroe-

pen vormden een ‘onzichtbare’ en 

‘geluidloze’ cirkel. En ja, er dook 

een sluipende gedaante op, die 

links en rechts, zo leek het, inhalige 

bewegingen 

maakte. Dat 

zou hem zijn. 

Als door de 

bliksem ge-

troffen, knalden de getergde kwe-

kers als één man naar voren en wat 

kregen ze te pakken? Een reebok! 

Jachtvereniging ‘Het laatste schot’ 

was stik-jaloers. Die had hem graag 

geschoten. 

Het Huis op de Hoek wordt dit keer bewoond door Cathy en Tjeerd 

en staat op de hoek van de Hoefslag en de Kuipersweg. Tjeerd is 

een geboren Buitenposter en Cathy is geboren in de stad Gronin-

gen, maar vanaf haar vijfde jaar opgegroeid in Kollum. Alhoewel 

het lijkt of ze niet ver van hun geboorteplaats zijn afgeweken zijn 

ze beiden fervente reizigers.

Reizen, reizen heel veel reizen

Cathy en Tjeerd hebben veel ge-
reisd in het verre buitenland met 
name op de fiets. Zuid-Amerika, 
Midden-Amerika en Noord-Ame-
rika tot de aanslag van nine-
eleven het onmogelijk maakte 
nog verder te reizen in dat conti-
nent. Ze hadden daar ruim twee 
jaar rondgefietst. Na de aanslag 
op de Twin Towers zijn ze een 
maand in Nederland geweest 
om daarna te vertrekken naar 
Zuidoost-Azië waar rondgefietst 
werd in Singapore, Maleisië, 
Thailand, Laos, China, Tibet, 
Nepal en India. Zo hebben ze 
vele kilometers berg op en berg 
af gefietst. Zelfs in de Himalaya.

Architect Bonnema

Ze wonen nu alweer bijna 19 jaar 
in Buitenpost. Eerst 12 jaar in de 
Scheltingastraat en nu al 6,5 jaar 
in het Huis op de Hoek. Familie 
Van de Witte van de timmerfa-
briek heeft het huis laten bou-
wen in 1967 naar een ontwerp 
van de beroemde Friese architect 
Bonnema. Na het overlijden van 
mevrouw Van de Witte hebben 
Tjeerd en Cathy het huis gekocht 
ondanks het feit dat er sprake 
was van veel achterstallig on-

derhoud. Samen met Rienk Tam-
minga is het huis grondig aan-
gepakt. Ramen, dak en vloer zijn 
geïsoleerd en nu staat het Huis 
op de Hoek er weer florissant bij.

Het Werk van Tjeerd en Cathy

Tjeerd installeert over de hele 
wereld machines om snoep te 
maken. Tijdens het gesprek zit 
Tjeerd in quarantaine omdat hij 
net terug is van een klus in Co-
lombia. Nog een dag te gaan 
voor hij weer mag testen. Tijdens 
zijn afwezigheid bewaakt Cathy 
het fort. Daarnaast is ze vrijwil-

liger bij de Wereldwinkel. Ook is 
ze mantelzorger voor haar broer 
en zus.

Motor rondreis India

Cathy vertelt nog een anecdote 
van één van haar reizen. Zij wa-
ren beiden in India toen Tjeerd 
werd opgeroepen voor een klus 
elders in Nederland. Zij hadden 
kennis gemaakt met een motor-
rijder uit Almelo die ook door 

India tufte. Cathy wilde niet al-
leen verder fietsen en zo werd 
het plan geboren om samen met 
die kennis terug te gaan met de 
motor naar Nederland. Het bleek 
echter onmogelijk om doorreis-
papieren te krijgen voor Iran. 
Uiteindelijk hebben de twee er 
maar een rondreis van gemaakt 
in India. 

Een ongeluk in een achteraf

hoekje

Een heel gruwelijk verhaal speel-
de zich af op Madagaskar waar 
Cathy met de fiets onderuit ging 
en plat op haar gezicht terecht 
kwam. Het heeft vier jaar en vijf 
operaties gekost voordat Cat-
hy weer enigszins de functies 
van haar gezicht kon gebruiken. 
Maar na de eerste operatie was 
ze blij dat ze weer een fietsreis 
door Cambodja kon maken.

De nieuwe camper

In coronatijd, waarin het reizen 
moeilijk was, zijn ze bezig ge-
weest met het verbeteren en 
aanpassen van hun camper, 
die ze net voordat de pandemie 
toesloeg hebben aangeschaft. 
Ze konden de tijd van stilstand, 
afstand en thuisblijven goed ge-
bruiken en hebben de camper 
gestript en opnieuw ingedeeld 
en ingericht. Nu staat hij klaar.

Tjeerd en Cathy gaan er vanuit 
dat ze nog heel lang in het Huis 
op de Hoek blijven wonen. In 
Buitenpost vinden ze de belang-
rijkste voorzieningen en na de 
verbouwingen is het huis geheel 
naar eigen zin ingericht.

Lijkt het u ook leuk om in de 
rubriek ‘Huis op de Hoek’ te 
staan en woont u in een hoek-
huis? Stuur dan een mailtje naar 
bibupost@gmail.com zodat wij 
contact met u kunnen opnemen.

HET HUIS OP DE HOEK
Frits Bouwens

Bouwe op basis fan ferlet
In het meinummer van de 
Binnenste Buiten lieten we een 
positief geluid horen over de 
woningbouw in Buitenpost en 
eind mei heeft het college van 
B&W de woningbouwprogram-
mering 2021 vastgesteld. 

In de ‘koartegearfetting’ van dit 
besluit omschrijft het college de 
kern van dit besluit als volgt: 
“In 2040 is de gemeente Acht-
karspelen als onderdeel van de 
regio Noordoost Friesland de 
topregio in Noord-Nederland 
waar mensen graag willen wo-
nen, werken en recreëren. Daar-
voor moet de woningvoorraad 
uitstekend op orde zijn en klaar 
zijn voor de toekomst. In lijn met 
de woonvisie heeft het college 
de woningbouwprogrammering 
vastgesteld. Het is een flexibele 
programmering die jaarlijks zal 
worden bijgesteld.
Op 22 april jl. is de concept wo-
ningbouwprogrammering met 
de gemeenteraad besproken. 
De gemeenteraad heeft in deze 
raadsvergadering een motie 
aangenomen voor de bouw van 
circa 1500 woningen in Achtkar-
spelen. Het college zet voor dit 
jaar in op bijna 650 woningen en 
ziet dit als een eerste aanzet om 
richting 2030 te komen met een 
ambitie die goed aansluit bij de 
ambitie van de motie vanuit de 
raad.” (einde citaat B&W).

Dit biedt kansen voor Buiten-
post. Zo bouwt de Stichting Wo-
ningbouw Achtkarspelen dit jaar 
na tien jaar weer woningen in 
Buitenpost (na eerst twintig wo-

ningen te hebben afgebroken), 
worden de laatste bouwterreinen 
in plangebied Lutkepost-fase 1 
bebouwd, wordt het voormalig 
notariskantoor omgebouwd tot 
wooneenheden en zijn er ver-
gaande plannen voor de bouw 
van twee schuurwoningen. Dit 
lijkt veel, maar per saldo is het 
een zeer beperkt aantal.

Na 2022 zijn er in Buitenpost 86 
woningen in de woningbouw-

programmering opgenomen.
Hiermee kan Buitenpost tot on-
geveer 2025 vooruit. Tot 2030 
heeft Buitenpost echter mini-
maal 200 extra woningen nodig.

Het college formuleert onder an-
dere de volgende uitgangspun-

ten voor de woningbouwpro-
grammering:
•	 Het college wil in elk dorp 

bouwen om ‘Fraach en Ferlet’ 
te bedienen en heeft speciale 
aandacht voor de jeugd en de 
ouderen.

•	 Primair inzet op binnenstede-
lijke ontwikkeling. Wanneer 
binnenstedelijk niet kan dan 
buitenstedelijk, aansluitend op 
bestaand stedelijk gebied

Buitenpost kent hierbij een uit-
daging: er zijn binnenstedelijk 
heel weinig mogelijkheden. 
Maar buitenstedelijk, aanslui-
tend op bestaand stedelijk ge-
bied, zijn die er wel. Dit heeft ge-
deputeerde Klaas Fokkinga in de 
Statenvergadering van 21 april jl. 

bevestigd en daarnaast heeft hij 
aangegeven dat er ruimte is om 
de ruimtelijke contouren aan te 
passen. 

We hebben recent aan het col-
lege van B&W aangegeven dat 
een drietal locaties in Buitenpost 
aan deze voorwaarden voldoet 
en het verzoek gedaan om van 
de mogelijkheid om de ruimte-
lijke contouren aan te passen 
maximaal gebruik te maken. Het 
betreft de volgende locaties:
•	 Plangebied Lutkepost fase-2 

(bij de Bûtenpostmer Feart)
•	 Voormalig kassencomplex
•	 Gebied tussen Freulepad en 

ijsbaan/Chinees

Voorts hebben we aangegeven 
dat we streven naar een zorg-
vuldig en optimaal gebruik van 
de beschikbare bouwlocaties in 
Buitenpost. Dat betekent ook het 
toestaan van voldoende wonin-
gen op de beschikbare bouwlo-
caties.

We beseffen dat bovenstaande 
een technisch verhaal is, waar-
bij velen van u zullen denken 
‘waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan’. Maar ruimtelij-
ke ordening is een moeilijke en 
complexe materie met veel wet-
geving, politieke meningen en 
ambtelijke barrières. 

Ons credo is dan ook: Wêz wach 
en Oanhâlde as storein.

Auke Attema

Voorstel voor uitbreiding binnenstedelijk gebied. (kaart: Annemieke Altena)

Het huis op de hoek van Cathy en Tjeerd. (foto: Frits Bouwens)
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Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 

Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  

en leren in een 

vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN

Vacatures
Allround Timmerman
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Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in BuitenpostVERKEER(D)?

Afgelopen maand kregen we een ver-

zoek eens te kijken naar de kruising 

van Beatrixstraat en Kuipersweg. Dat 

kruispunt is normaliter al best druk, 

maar met de toekomstige tijdelijke af-

sluiting in verband met de aanleg van 

het nieuwe gezamenlijke parkeerter-

rein van de Houtmoune en de Kûpe zal 

dat alleen maar toenemen.

Op dit kruispunt staan een aantal 

(beuk)hagen. Goed onderhouden, 

maar zicht beperkend. In de APV (Al-

gemene Plaatselijke Verordening) 

van de Gemeente Achtkarspelen en 

geldende wetgeving kwam ik het vol-

gende tegen: wettelijk gezien mag erf-

afscheiding die grenst aan een weg 

maximaal 1 meter hoog zijn. Grenst die 

erfafscheiding niet aan een weg, dan 

mag die 2 meter hoog zijn. 

In de APV van onze gemeente staat in 

Artikel 2:15: Het is verboden beplan-

ting of een voorwerp aan te brengen 

of te hebben op zodanige wijze dat 

aan het wegverkeer het vrije uitzicht 

wordt belemmerd of voor het wegver-

keer hinder of gevaar ontstaat.

Hier zou je de conclusie aan kunnen 

verbinden dat bijvoorbeeld bij een 

aanrijding de schade verhaald zou 

kunnen worden op de eigenaar van 

een te hoge of overhangende heg, 

boom of struik. Nu is mijn juridische 

kennis op dit vlak zeer beperkt; wel-

licht dat een Buitenposter die juridisch 

beter onderlegd is hier wat over kan 

zeggen?

Als kenner van het verkeer kan ik 

alleen maar toejuichen dat op ge-

lijkwaardige kruispunten in een 

30 km-zone het zicht slecht is. Be-

stuurders naderen dan voorzichtiger 

en de snelheid gaat dus naar beneden 

en dat komt de veiligheid uiteindelijk 

weer ten goede.

Verkeerde kant?

ZORG VOOR ELKAAR

Boekenactie Speelgoedbank
In onze speelgoedwinkel Speel-
goedbank op Stelten verkopen 
wij gebruikt speelgoed dat nog 
een tweede kans verdient. De 
opbrengst uit de winkel gaat 
naar onze Speelgoedbank. Hier 
mogen kinderen uit gezinnen 
die het financieel even moeilijk 
hebben een aantal keer per jaar 
speelgoed uitzoeken.
Wist u dat wij naast speelgoed 
ook heel veel boeken hebben 
die een tweede kans verdienen? 
Daarom houden wij van 3 t/m 17 
juli een boekenbankactie.

Tijdens de actieweken is er voor 
kinderen tot en met 12 jaar een 
fotowedstrijd. Maak een foto van 
de plek waar jij het liefst leest. 

Zorg ervoor dat jouw lievelings-
boek ook op de foto staat.
Mail deze foto voor 17 juli naar: 
speelgoedbankopstelten@
gmail.com
De leukste, grappigste en origi-
neelste inzending krijgt een ca-
deaubon t.w.v. 10 euro, te beste-
den in onze winkel.

Bij aankoop van 5 euro aan boe-
ken, maakt u kans op het winnen 
van een leuk zomerpretpakket.
De winnaars van beide acties 
maken wij in week 29 bekend.

Wij wensen iedereen alvast een 
fantastische zomer met heel veel 
leesplezier. Tot ziens in onze win-
kel aan de Christinastraat 4.

Nu ook verpleegzorg in Haersmahiem
Er is verheugend nieuws over 
zorgcentrum Haersmahiem aan 
de Eringalaan. Lang circuleerden 
geruchten over een afwaarde-
ring van de zorg, maar nu blijkt 
dat er een opwaardering plaats 
heeft gevonden. 
Sinds kort biedt zorginstelling de 
Friese Wouden er deels verpleeg-
zorg. Daardoor kunnen kwets-
bare ouderen die intensieve 
zorg nodig hebben in hun eigen 
vertrouwde omgeving blijven 
wonen. “En daar was behoefte 
aan”, zegt Jan Lieuwe Terpstra, 
manager Wonen met Zorg van 
Haersmahiem. “De groep oude-
ren om wie het gaat is kwetsbaar 
en juist dan is een vertrouwde 
omgeving belangrijk. Bewoners 
kennen elkaar uit het dorp of uit 
de omgeving.” 
Tot voor kort was in de gemeen-
te Achtkarspelen geen verpleeg-
huiszorg mogelijk. Nu kan dat 
wel, zowel in Haersmahiem als 
in ’t Suyderhuys in Surhuis-
terveen.
Voor verpleeghuiszorg is een 

zwaardere indicatie nodig dan 

voor een verzorgingshuis. De 
specialist ouderengeneeskunde 
is verantwoordelijk voor de zorg 
en er zijn dag en nacht zorgpro-
fessionals aanwezig. De zorg is 
op maat en bewoners kunnen 
ook terecht bij behandelaren 
zoals een psycholoog, een fysio-
therapeut, een logopedist of een
diëtist van het aanwezige be-
handelteam. Bewoners die 

structuur nodig hebben zijn 

welkom bij de dagverzorging. 
Natuurlijk blijft het mogelijk 
om met een lagere indicatie 
in Haersmahiem te wonen. De 
huisarts is dan verantwoordelijk 
voor de zorg en als dat nodig is, 
kan er een zwaardere indicatie 
worden aangevraagd.

Veranderingen op het station
Ook station Buitenpost gaat 
deel uitmaken van een lande-
lijke proef met deelfietsen. Nog 
deze maand zullen zogenaamde 
'deelfietsen' van Deelfiets Ne-
derland op ons station worden 
ingevoerd. Deze elektrische fiet-
sen kunnen worden gehuurd via 
een app. Het project is in goed 

overleg met de gemeente, de 
Provinsje Fryslân, ProRail en NS 
opgezet.
Het huurtarief bedraagt voor par-
ticulieren 2 euro per uur, maxi-
maal 12 euro per dag. 
Meer info op: https://www.deel-
fietsnederland.nl/. Daar is ook de 
app te downloaden. 

Binnenkort wordt ook de toe-
gang tot de wc veranderd. Het 
muntslot verdwijnt en er komt 
een systeem dat werkt met con-
tactloos betalen via de bankpas. 
De kosten blijven 50 cent.

Haersmahiem.  (foto: Annemieke Altena)

(foto: Hielke Boorsma)

Oud-Buitenposter schrijft boek over strafrecht
Velen zullen Willem Jan Ausma 
wel kennen. Is het niet als voor-
malig dorpsbewoner, dan wel 
als advocaat. Na rechten te heb-
ben gestudeerd in Groningen, 
werd hij in 1995 beëdigd als ad-
vocaat in de rechtbank van Rot-
terdam. In 2007 vestigde hij zich 
in Utrecht en werd hij uitgeroe-
pen tot strafpleiter van het jaar. 
Na 25 jaar de verdediging van 
verdachten in spraakmakende 
zaken te hebben gevoerd heeft 
hij een boek geschreven. 
Aan de hand van een aantal 
strafprocessen deelt Ausma zijn 
ervaring en persoonlijke ontwik-
keling als mens en advocaat. Hij 
pleit in Wat is waarheid? voor 
meer verdraagzaamheid in de 
samenleving. Door minder snel 
te oordelen en het tonen van 

mededogen ontstaat er meer be-
grip voor veroordeelden, want 
het kan eenieder overkomen. 

In heldere taal beschrijft Ausma 
enkele spraakmakende zaken die 
hem hebben gevormd. Elke zaak 
wordt in het boek afgerond met 
het officiële verslag van de uit-
spraak van de rechtbank en het 
gerechtshof. De hoofdstukken 
zijn kort en hij probeert vakter-
men zoveel mogelijk te vermij-
den. Waar nodig wordt extra 
uitleg gegeven. Op deze manier 
is het boek toegankelijk voor 
iedereen die interesse heeft in 
een kijkje achter de schermen bij 
deze welbekende advocaat. 

Het boek is te verkrijgen bij The 
Read Shop voor €22,50. 

Wat is waarheid? Pleidooi voor veran-

dering binnen het strafrecht. 228 pp.

In Boekvorm Uitgevers, 2021.



HISTORIE

BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

We noemen het nu de Van den Brug-locatie maar die benaming zou voor Van der Meulen natuurlijk 

veel terechter zijn. Al in de jaren dertig was Rint van der Meulen in ons dorp actief met een taxi-

bedrijf en garage. Het bedrijfspand bevond zich lange tijd aan de Voorstraat in wat nu kledingzaak 

‘Buitengewoon Buitenpost’ heet. In 1955 liet zoon Andries voor bijna 60.000 gulden een ‘garage 

annex showroom, was- en doorsmeerinrichting, woning en kantoren’ bouwen aan de Voorstraat 63. 

In de vierenveertig jaar erna werd regelmatig uitgebreid en aangepast tot het succesvolle autobedrijf 

met een stevige reputatie in de wijde omtrek. De luchtfoto werd in 1975 gemaakt. In november 1999 

nam autobedrijf Van den Brug de zaak over. Deze bleef nog geen vijftien jaar op die plek en verhuisde 

daarna naar de zuidrand van Buitenpost. Nu is het terrein al zeven jaar schapenland.

Minder welvarend oogt deze luchtfoto van begin jaren vijftig van de boerderij van Hamstra in Egypte, 

halverwege tussen Buitenpost en Kollumerzwaag. Toch heeft deze volgens ons niet minder charme. 

De boerderij lijkt typerend voor de vele kleine en middelgrote boerenbedrijfjes die ooit in onze 

omgeving te vinden waren. ‘It pleatske’ zal haar beste tijd al hebben gehad, gezien de onbedoelde 

ventilatie-openingen in het dak. Achter de boerderij was ‘Hamstra’s poel’, een pingo die de naam 

nog steeds draagt. In het land staan twee boerenwagens van een ouderwets type en de resten van 

een ‘heakiep’. Naast de voordeur staat een ‘rak’ waarop de was te drogen kwam. Bewoonster Joke 

Hamstra tuurt in de deuropening naar de voorbijvliegende fotograaf. Ook de tijd vloog voorbij, het 

boerderijtje werd eind jaren zestig gesloopt.

De westkant van Buitenpost gefotografeerd in de zomer van 1991. Zoek de duizend verschillen met nu! De foto is afkomstig uit het gemeente-archief.



Als ik aankom is Tjerkje druk bezig in de tuin, want ja, werk is er al-

tijd wel. Een camper komt aangereden, deze gasten hebben de hele 

ochtend gewandeld, zij doen steeds een stukje van het streekpad 

‘Noardlike Fryske Wâlden’ en genieten met volle teugen van onze 

omgeving. En dat we in een prachtige omgeving wonen, proberen 

Tjerkje, Henk en Hennie van Op ‘e Stâl en Atsje van de Muzykple-

ats/Paviljoen MeM ons door middel van hun activiteiten te laten 

zien en beleven.

Wat organiseren zij zoal? De 
Foodwalk, de Stinzenroute en 
Brommels zijn terugkerende 
evenementen die zij hebben 
bedacht. Er is bij de Foodwalk/
Stinzenroute geen sprake van 
een bestuur of een strakke orga-
nisatie. Deze drie ondernemers 
ontmoeten elkaar regelmatig en 
komen dan met ideeën en, zoals 
Tjerkje zegt, van het één komt 
het ander. Afhankelijk van het 
evenement worden anderen er 
bij betrokken. Brommels is een 
groter en breder getrokken club 
mensen met ook een hart voor 
de Wâlden.

Het ontstaan van de Foodwalk

Enkele jaren geleden was er een 
landelijk gesubsidieerd project, 
Lekker Landschap. Dit is opge-
pakt door de Stichting Wâld-
frucht, waarbij hier o.a. fruitbo-
men en planten zoals honingbes 
zijn geplant. Door dit ook te la-
ten zien aan de mensen en hen 
te laten ervaren wat er allemaal 
eetbaar is in ons landschap is 
de Foodwalk ontstaan. Hierbij 
zijn ook De Kruidhof en o.b.s. 
De Mienskip betrokken. Hoewel 
deze Foodwalk landelijk gezien 
een stille dood is gestorven, 
heeft men hier juist deze wande-

ling met zo nu en dan een acti-
viteit en een hapje in leven ge-
houden. Tjerkje, Hennie en Atsje 
maken dan hapjes van streek-
producten. Je kunt deze Food-
walk lopen wanneer je wilt. Leuk 
idee om met een paar vriendin-
nen of tijdens een familiedag te 
doen, de route is 7 km.

De stinzenroute

Tjerkje zegt het al, tijdens het 
brainstormen ontstaan ideeën 
en van het één komt het ander. 
Zo ontstaat de Stinzenroute dus 
eigenlijk uit de Foodwalk. Twee 
jaar geleden was er samen met 
Kollum een prachtig project: 

Bloeiende Bollen voor Bijen en 
Burgers in Buitenpost en Kollum. 
In oktober 2019 worden 55.000 
bollen geplant langs de wegen. 
Hiervan genieten we ieder voor-
jaar. Omdat Kollum hier ook bij 
betrokken is, is dit dus een lan-
gere versie van de foodwalk, nl 
13 km. De route is gepubliceerd 
in deze krant in maart 2020. Je 
kunt de route downloaden als je 
Stinzenroute googelt. Dit jaar is 
de route uitgebreid met een ac-
tiviteit door de schooljeugd, de 
Slow Collective Landscape. Dit 
project is opgezet door Monika 
Balu. De Litouwse kunstfotogra-
fe heeft samen met medewer-
kers van Op ’e Stâl en de school-
jeugd pinhole camera’s gemaakt. 
Op acht plekken hangen al een 
half jaar deze camera’s. Van die 
acht locaties zijn de mooiste fo-
to’s gekozen. Deze worden geëx-
poseerd langs de route. Op 2 juli 
loopt de schooljeugd uit Kollum 
en Buitenpost naar het Bloemen-
paradyske, waar ze elkaar ont-
moeten en de opening van deze 
expositie plaatsvindt.

Brommels

Dan is daar natuurlijk nog Brom-
mels, de jaarlijks terugkerende 
happening van het bramen pluk-
ken in augustus. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik er nog nooit iets 
van heb gezien of aan mee ge-
daan, maar Tjerkje met haar en-
thousiasme me wel nieuwsgierig 
heeft gemaakt. Dit landschaps-
festijn van De  Noardlike Fryske 
Wâlden heeft veel deelnemers, 
het aantal wisselt. Wat het mooie 
hiervan is: je komt op plaatsen 
waar je normaal niet zomaar 
naar binnen wandelt of in wiens 
land je nooit komt. Het is meer 
dan alleen bramen plukken, er 
worden hier en daar workshops 
gegeven, soms is ergens een 
demonstratie van bijvoorbeeld 
eendenkorf maken of zeismaai-
en of andere dingen die met 
het thema van dit jaar: Natuerlik 
Ferskaat te maken hebben. Of 
een boer stelt zijn bedrijf open, 

zodat je een inkijkje krijgt in hun 
dagelijkse leven. Kortom, in het 
vierde weekend in augustus kun 
je heerlijk rondstruinen in wijde 
omgeving en om Tjerkje te cite-
ren: zo’n evenement opent deu-
ren en verlaagt drempels. Wat 
ook bijzonder is in deze samen-
werking is de diversiteit van de 
verschillende ondernemingen.
Wij versterken elkaar, hebben 
toch elk weer iets eigens en zor-
gen zo voor een completer aan-
bod voor de gasten. Wij houden 
van deze streek en hopen dat we 
anderen net zo enthousiast kun-
nen maken. Door de jeugd erbij 
te betrekken, hopen we hen ook 
de liefde voor deze omgeving en 
alles wat hier groeit en bloeit te 
leren.

Bloemenparadyske

Tot slot nog even over het Bloe-
menparadyske. De naam heeft 
te maken met de vele bloemen 
op hun erf. Daar is namelijk een  
grote pluktuin, waar u uw ei-

gen boeket kunt samenstellen. 
Toevallig zag ik op de site van 
de ANWB een item over de 
pluktuinen en daarbij wordt het 
Bloemenparadyske als enige in 
Friesland genoemd. Dat is toch 
een compliment én een bezoekje 
waard. Naast alle al genoemde 
activiteiten is er ook elke vier-
de zaterdag van de maand een 
streekmarkt, waar je natuurlijke 
producten uit deze streek kunt 
kopen. 

Kortom, laten we onze zintuigen 
prikkelen door meer te genieten 
van wat in onze omgeving groeit 
en bloeit, met dank aan het Bloe-
menparadyske, Op ‘e Stâl en  
Paviljoen MeM! 

In de Agenda (p. 2) kunt u zien 
wat de komende tijd wordt ge-
organiseerd! Zoals de Zomer-
avondwalk op 2 augustus!!
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INSPIRATIE
Anneke Paauw

Tjerkje van het Bloemenparadyske
Wij worden geïnspireerd door de Fryske Wâlden 

Onder leiding van Henk kijken wat er allemaal eetbaar is in de bermen en 

de tuinen op de route. Hier zijn kinderen van De Mienskip of excursie op de 

locatie Muzykpleats. (eigen foto)

Monika en Henk wonnen met hun project Slow Collective Landscape een 

aanmoedigingsprijs uit het Iepen Mienskipsfûns. (eigen foto)

Atsje van Muzykpleats/Paviljoen MeM. (foto: Jacob van Essen)

Bert en Tjerkje. (eigen foto)

Minibieb
Op De Lange Schoor 36 staat 
sinds het begin van de corona-
crisis (maart 2020) een minibieb 
te prijken. Eigenaresse Hermine 
Rütter liep er namelijk tegenaan 
dat ze geen boeken meer had 
om te lezen en wilde graag met 
buurtgenoten ruilen. Dat gaat 
inmiddels hartstikke goed. Ande-
re dorpsgenoten zijn natuurlijk 
ook welkom om te komen lenen 
of ruilen. Je vindt er thrillers en 
romans, maar ook kinderboeken 
en zelfs dvd’s!
Er staan er meer in Buitenpost. 
Laat het ons weten!

Wilma Tabak

Een pinhole camera. (eigen foto)



Het adres voor al uw reparatie 

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 17.00 uur.

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 

zomerbeurt! Tijdens de zomerbeurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere zomerbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Vul nu je zomergarderobe aan 

met de leukste

 

rokjes-jurkjes-short-shirts-tops

 

De keuze is reuze!
mail: modiquemode@hotmail.com
tel.: 0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

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

Kampioenselftal vv Buitenpost 2 (zondag) 1974/1975. Alle rijen van links naar rechts. 

Bovenste rij: Foppe de Vries (leider), Bert Brands, Gijs Dijkstra, Willem 

Hofstra, Andre Alberda, Bennie Bouma, Willem van der Bijl, Roel Groenbroek 

(geblesseerd).

Onderste rij: Wieberen Veenstra, Joeke Dorhout, Henk Pol, Heinze Helder, 

Hannie Hoekstra, Fokke Alma, Eerde de Bruin.

NOORS LEVEN

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

Vakantie

Nog even dan hebben we acht we-

ken zomervakantie. Dagen gevuld 

met uitslapen, zonnebaden, zwem-

men, eten uit eigen tuin, spelen met 

de konijnen en katten. Zon op ons 

gezicht en dansende blonde lokken 

in de zomerbuien. Vandaag werden 

we getrakteerd op een prachtig fe-

nomeen. We krijgen er elke zomer 

wel een keer mee te maken: hagel 

op een zonnige dag. ‘Have you ever 

seen the rain, on a Sunny day’ klinkt 

een prachtig lied in mijn hoofd. 

Mijn schoonvader, die een aantal 

jaren geleden plotseling overleed, 

stond eens te vissen aan de rand 

van een meer, vlak bij ons huis. De 

zonnestralen gleden over het wa-

ter toen hij compleet verrast werd 

door de regendruppels. Het was 

een prachtig gezicht: mijn schoon-

vader met een hoedje in de zon en 

de regen tegelijk. Ik heb er geen 

seconde over nagedacht en er een 

foto van geschoten. Die foto kwam 

vanmorgen ineens weer naar bo-

ven drijven in mijn gedachten. De 

ervaring als een dierbare herinne-

ring in ons hart opgeslagen. Een 

glimlach gleed over mijn gezicht. 

Mijn schoonvader hield niet zo 

van die regen. Zodra het begon te 

druppen tijdens een vismiddag ging 

hij steevast in de auto zitten. Toen 

niet. Ik mag graag denken dat hij 

misschien ook verrast werd door de 

schoonheid van de regen en de zon 

ineen. Vanmorgen werd ik verrast 

door de hagel. De zon scheen en ik 

stommelde slaapdronken naar bui-

ten om de dieren te voeren. Ineens 

stond ik opgesloten in de garage 

want de hagel kwam met bakken 

uit de lucht. De zonnestralen sche-

nen op de kleine diamantjes die op 

de grond vielen. In welk wonderlijk 

land wonen wij toch? Na wat gemij-

merd te hebben over het weer, de 

drukte van afgelopen tijd: moestuin 

vullen, dierenverblijven verbeteren 

en dieren fokken, familiebezoeken 

van de afgelopen jaren, kwam ik 

op de gedachte van vakantie. Wat 

zijn wij er aan toe. De kinderen ook. 

Na een schooljaar met onzekerheid 

en ja soms ook angsten, eindelijk 

vakantie. Samen erop uit met onze 

teepeetent, hangmatten en hen-

gels. Genieten met een grote G. Ik 

kan me zo voorstellen dat, als wij al 

toe zijn aan vakantie, jullie daar in 

het verre Nederland, daar helemaal 

aan toe zijn. Even rust van alles. 

Even een paar weken zo invullen 

als je zelf zou willen. Elk uur van de 

dag je eigen keuzes. Heerlijk. Nog 

even de laatste loodjes. Nog tien 

kuub hout uit het bos halen volgen-

de week. Nog even doorzetten. Nog 

even een dagje de laatste plantjes 

uitzetten in de tuin. Nog even de 

laatste bijenkast vullen met een 

nieuw volk. Nog even de kippen-

hokken inkalken en verschonen 

voor de komende weken. Nog even 

alle planten bemesten. Nog even 

naar school. Nog even het huis door 

met een emmer sop en een stof-

zuiger. Nog even jongens… even 

doorzetten! Maar dan…ahhhhhh 

man! Vakantie! Zomer! Zon en re-

gen, allemaal zegen! Ik wens jullie 

allemaal een geweldige vrolijke en 

liefdevolle zomer toe. Boven alles 

liefdevol! Dat kunnen we namelijk 

allemaal heel goed gebruiken na 

deze moeilijke periode. 

Warme groet vanuit Noorwegen!

Zwembad De Kûpe

Sloop zwembad

De sloop van het bestaande 
zwembad staat gepland voor 
maandag 12 juli en duurt vijf 
weken. Nutsvoorzieningen van 
het huidige bad moeten worden 
overgezet naar het nieuwe bad. 
Vanaf dat moment kan het be-
staande zwembad niet meer ge-
bruikt worden. 
Dat betekent dat er tijdelijk, tot 
het moment dat het nieuwe bad 
open gaat, geen zwemwater be-
schikbaar is. Deze overgangspe-
riode valt deels in een gebruik-
sluwe vakantie/zomerperiode 
voor het zwembad.

Opening nieuwe zwembad

We verwachten dat aannemer 
Friso Bouw eind juli het nieuwe 
zwembad kan opleveren. De vier 
weken die daarop volgen wor-
den gebruikt voor het testen en 
in gebruik stellen van machines 
en apparatuur. Ook moet het 
zwembadpersoneel worden in-
gewerkt in het nieuwe bad. 
Bij een voorspoedig verloop van 
de bouw- en sloopwerkzaamhe-
den kunnen begin september 

de eerste baantjes worden ge-
trokken in het nieuwe bad. Meer 
informatie over de opening van 
het zwembad volgt binnenkort.

Ontwerp buitenruimte

De ruimte die vrijkomt door de 
sloop van het bestaande zwem-
bad wordt gebruikt voor een 
parkeerplein en een ruim entree-

plein. Dit is nu nog een bouw-
plaats maar krijgt natuurlijk een 
metamorfose. Het ontwerp en 
de invulling van het groenplan 
kunt u bekijken op www.achtkar-
spelen.nl/zwembadbuitenpost. 
Na de sloop wordt een tijdelijke 
toegang naar het nieuwe zwem-
bad gerealiseerd totdat de civie-
le aannemer van de buitenruim-
te het definitieve ontwerp gaat 
uitvoeren. De verwachting is dat 
halverwege september hiermee 
kan worden gestart.

Nieuwe inrichting voor zuidelijk 

entreegebied Buitenpost

Het zuidelijk entreegebied rond-
om het nieuwe zwembad in 
Buitenpost wordt ook helemaal 
opnieuw ingericht. De herinrich-
ting van het gebied kan na de 
sloop van het huidige zwembad, 
in het derde kwartaal 2021, van 
start. Er komt een nieuw (multi-
functioneel) parkeerplein. Door 
de herinrichting wordt een visu-
ele verbinding gemaakt tussen 

het zwembad en de naastgele-
gen sporthal De Houtmoune. Zo 
ontstaat een functioneel inge-
richt vrijetijdsgebied. Het werk 
wordt gecombineerd met het 
opnieuw inrichten van de krui-
sing Kuipersweg – Bernhardlaan 
– Hoefslag en aansluitend werk-
zaamheden aan het riool en de 
herinrichting van De Vaart. De 
kruising wordt eenduidig inge-
richt en er komt een losse over-
steek voor fietsers.

gemeente Achtkarspelen

Het nieuwe zwembad is bijna klaar. (foto: gem. Achtkarspelen)

Het nieuwe bad is gevuld met water. 

(foto: Hielke Boorsma)

Plan voor de nieuwe inrichting van het buitengebied. (foto: gemeente Achtkarspelen)
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Kees Kooman

Hoedje van plezier

Terwijl u zat te kijken naar een van 

die saaie voetbalwedstrijden, mo-

gelijk met een oranje hoedje op 

of misschien wel gekleed in een 

van die andere uit China geïmpor-

teerde snuisterijen, genoot ik van 

schitterende topsport. Ik had een 

abonnement genomen dat mij in 

de gelegenheid bracht de zestien 

beste volleybal-landen tegen elkaar 

te zien ‘spelen’. Spel dekt de lading 

niet. Wat deze mensen presteren 

grenst aan kunst. Zij trainen dan 

ook minimaal een uur of vijf per dag. 

En wist u dat niet voetbal, maar vol-

leybal (verrekend naar het aantal 

beoefenaren) de grootste sport ter 

wereld is? 

Maar ja: u wordt verleid door de 

media die zeggen dat u wel moet 

kijken en desnoods maar in dat veel 

te krappe broekje, gratis en voor 

niets verkregen bij een kilo gehakt 

bij de Lidl. Verleid ook door de com-

mercie die voorschrijft wat u fijn en 

leuk moet vinden. En daar zit je dan 

(in dat veel te krappe broekje) op 

het puntje van de stoel dat steeds 

ongemakkelijker zit. Te kijken naar 

een wedstrijd waarin van de 90+ 

minuten ongeveer 85 minuten niets 

gebeurt. Niets dat het vermelden 

waard is. En u begint steeds meer 

te gapen, wel zo gemakkelijk om af 

en toe een handje pinda’s naar bin-

nen te werpen. Ook alle tijd om bier 

te schenken, het bier waaraan u dat 

vrolijke hoedje te danken hebt. 

Een hoedje, wees eerlijk: wel een 

beetje misplaatst vanwege die on-

metelijke saaiheid. Maar u houdt 

van voetbal, omdat u van voetbal 

houden moet. Alle ongemak heeft 

te maken, zo kunnen de beste psy-

chologen het heel goed uitleggen, 

met de wens ook te willen winnen. 

U verplaatst zich in de spits of mis-

schien wel de doelman die u heel 

graag had willen zijn, maar waar-

toe om de een of andere reden zich 

nooit de kans heeft voorgedaan. 

Deze omissie is onrechtvaardig, 

maar nu doet zich de kans voor om 

een soort van plaatsvervangende 

roem te vergaren. Als Nederland 

wint, wint u ook. 

En ik keek inmiddels, waarschijnlijk 

als enige inwoner van de gemeente 

Achtkarspelen naar misschien wel 

de mooiste olympische sport met 

de hele wereldtop bijeen in het Itali-

aanse Rimini. Vrouwen en mannen. 

Weet u misschien het antwoord op 

de vraag die mij ’s nachts wakker 

houdt waarom die term (mannen 

en vrouwen) volkomen vanzelf-

sprekend is bij voetbal, terwijl bij de 

meeste andere teamsporten sprake 

is van ‘dames en heren.’ Ik snap dat 

niet, maar u misschien wel. 

Aan het vermogen om af te zien 

(daar in Rimini) kan die rare dis-

criminatie (want dat is het) beslist 

niet liggen. De vrouwen en man-

nen spelen zonder klagen drie da-

gen achtereen een wedstrijd die 

gemakkelijk drie uur in beslag kan 

nemen. Kom daar eens mee bij die 

goedbetaalde jongetjes en meis-

jes uit het profvoetbal. Die moeten 

RUSTEN tussen die slaapverwek-

kende vertoningen in. Ik wens u 

veel kijkplezier!

www.keeskooman.nl 

MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

De tsjerke - de kerk
In prachtig gesicht yn it flakke Fryske lân,
in tsjerke mei it doarp der om hinne boud.

Koartlyn is de Mariatsjerke fan Bûtenpost eigendom
wurden fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. (SAFT)
De tsjerke kin hierd wurde foar kulturele aktiviteiten.
Mear ynformaasje op www.aldefrysketsjerken.nl

Hy is altyd de hûn yn tsjerke.

Hij is altijd de verschoppeling.

Men moat wolris in do oer de tsjerke fleane litte.

Je moet wel eens wat van je rechten laten schieten.

Tsjerke en toer moatte midden yn ’t doarp bliuwe.

Je moet de zaken wel in de goede verhouding zien.

It kin better fan de toer as fan de tsjerke.

Wie veel heeft kan meer betalen dan wie weinig heeft.

Alde tsjerken hawwe tsjustere glêsfinsters.

Oude mensen kunnen niet meer zo scherp zien.

Pake en beppe ha yn krappe tiden fan ‘e tsjerke iten.

Opa en oma kregen in hun armoe een toelage van de kerk.

ZEG HET MAAR Ingezonden brief

Met buitengewone interesse uw voorgenomen plan(nen) in de BiBu-
post gelezen. Het stuk land tussen de ijsbaan en de tennisbaan is blijk-
baar opnieuw in trek als bouwgrond. Maar: daar staat onze molen!. 
Om goed te kunnen functioneren heeft de molen wind nodig. Hoe-
wel de omgeving al ruim van obstakels (die de wind tegenhouden) is 
voorzien, kan hij nog wel draaien. Echter, als uw voorgenomen plan-
nen doorgaan, raakt De Mûnts het laatste stuk vrije windvang prak-
tisch helemaal kwijt, waardoor draaien niet meer mogelijk zal zijn. 
Heeft u dit probleem wel in beeld?
Een molen beschermen, terwijl zijn omgeving vogelvrij is, heeft na-
tuurlijk geen zin. De molen eenzelfde aantal meters verhogen als de 
te bouwen huizen, zou een optie kunnen zijn, al gaat hij er dan natuur-
lijk anders uitzien. Opnieuw verplaatsen naar een betere plaats (vér 
buiten het dorp) kan natuurlijk ook.
Een stilstaande molen is een dode molen. Erg slordig om hier niet 
serieus bij stil te staan. Woningbouw op deze plaats, zonder de molen 
in de planvorming mee te nemen, is zonder meer de doodsteek voor 
de molen.

Fred Ralten, molenaar

Assistentie uit de kast op de
Swadde Ikker
"We hebben duizend nieuwe werkers op de tuin erbij...", vertelde de 
voorzitter van amateur-tuindersvereniging De Swadde Ikker, Sietse 
Postma. Na een vragende blik vulde hij aan: "... voor het eerst staat 
er bij ons een bijenkast. En het hoort er echt bij!". Al wordt er door de 
leden op de perceeltjes tuingrond hard gewerkt, zonder de hulp van 
deze insecten wordt er geen vrucht gedragen.

De bijenkast op de Swadde Ikker. (foto: Sietse Postma)

OPNIEUW wil verder uitbreiden
Met het tekenen van een intentie-
overeenkomst voor uitbreiding 
spreken wethouder Harjan Brui-
ning namens gemeente Acht-
karspelen en de eigenaren van 
het circulaire bedrijf OPNIEUW 
de wens uit om het bedrijf in en 
voor Buitenpost te (be)houden. 
“Wij zijn van mening dat Buiten-
post en daarmee Achtkarspelen 
goed bij ons past. De grond aan-
grenzend aan ons perceel zou 
daarvoor perfect zijn. Met de op-
tie tot uitbreiding met 10.000 m2 

kunnen we zowel op korte-, mid-
dellange- als lange termijn de 
toekomstige groei van ons con-
cept ondersteunen met de juiste 
infrastructuur”, aldus Douwe Jan 
Boersma van OPNIEUW.
Vanwege de grote groei van de 
afgelopen jaren en de verwachte 
toekomstige groei wil OPNIEUW 
gaan uitbreiden door de grond 
aangrenzend aan het bedrijf te 
kopen. Gemeente Achtkarspe-
len is eigenaar van de grond 
en wil medewerking verlenen. 
Wethouder Bruining: ”Ik ben blij 
dat wij op deze manier kunnen 
meewerken aan de groei van 
één van de toonaangevende cir-
culaire bedrijven in Friesland én 
Nederland". De gewenste grond 
ligt tussen het huidige bedrijf en 
zonnepark Sinnegreide(foto: Johan Kootstra)

(foto: Annemieke Altena)

RAAD DE LOCATIE
Annemieke Altena

Waar is dit?

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

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 
bij  The Read Shop (Nijenstein 7) vóór zaterdag 14 augustus.

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

Oplossing en prijswinnaar worden
bekend gemaakt in het volgende
nummer.

De oplossing van de woordzoeker in het meinummer was: 
Lekker en gezond genieten. 
Er waren 28 goede inzendingen. Daaruit is Gea van der Meulen als 
prijswinnaar getrokken. Gefeliciteerd!



BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

Slagman 
gerechtsdeurwaarders en juristen
Vele passanten in de Kerkstraat is het al 
opgevallen, het pand van nummer 39 
is weer in gebruik en op de voorkant 
prijken de letters van een nieuw kan-
toor van deurwaarder Slagman. 
Ik hoor u denken: die zitten toch aan 
de Kuipersweg? Inderdaad, maar sinds 
kort is er een prachtig kantoor gemaakt 
in het voormalige pand van Fritech. 
Hiermee is weer een lege plaats opge-
vuld in de Kerkstraat. En wel door een 
laagdrempelig kantoor met vriendelijke 
medewerkers die u hartelijk te woord 
staan aan het loket. Kantoor Slagman 
heeft hoogwaardige deskundigheid en 

ervaring in huis. Hierdoor en hiermee 
zijn ze in staat uw opdrachten perfect 
uit te voeren. In totaal staan er vijftien 
medewerkers voor u paraat. Alle werk-
dagen van 9.00 tot 16.00 uur hebben 
wij een team van vakkundige mede-
werkers voor u klaar staan voor vragen 
en juridisch advies omtrent onbetaalde 
facturen, geschillen met betrekking tot 
huur(achterstand), contracten, alge-
mene voorwaarden. Voor elk bedrijf in 
heel Nederland, overheidsinstellingen 
en ook als zzp-er bent u welkom voor 
uw vragen en opdrachten.

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

Eettuin

Schoolstraat 29 B

9285 NE Buitenpost

0511 541 253

06 151 955 65

info@eettuin.nl 

www.eettuin.nl

| Eettuin

drinken | eten | catering

Verwen al uw zintuigen bij Eettuin op De Kruidhof 

Genieten van heerlijke gerechten bereid van verse, biologische 

streekproducten en ingrediënten 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 smakelijke beleving. 

De Eettuin bevindt zich naast de ingang van De Kruidhof met 

uitzicht op de kleurrijke botanische tuin. U kunt gratis parkeren bij 

het treinstation van Buitenpost, op loopafstand van De Kruidhof. 

Van dinsdag t/m zondag kunt u in de Eettuin terecht voor een 

goede kop koie en lekkere lunchgerechten. Bij speciale dieet-

wensen 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 tot 100 personen. Kom kortom genieten 

van smaakvolle streekgerechten met een prachtig uitzicht op de  

thematuinen van De Kruidhof. 

U bent van harte welkom!

We begroeten ‘De Eettuin’ als nieuwe adverteerder.
Een nieuw voorjaar, een nieuw geluid en een nieuwe uitbater. 

Een leuk terras is ook aanwezig en een prima keuken zal u verrassen.
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Met bramenexpert Karst Meijer naar het
Bramenparadijs
Dit jaar start de jaarlijkse Bramenbloei-excursie van Brommels! op 

zondag 4 juli bij Paviljoen MeM in Buitenpost. Bramenexpert en 

botanist Karst Meijer uit Wolvega neemt geïnteresseerden mee in 

de wereld van de braam. De bramenvruchten zijn er nog niet, maar 

de struiken bloeien volop. Karst laat zien welke bramensoorten er 

groeien. Een echte ontdekkingstocht, want elke jaar vindt hij wel 

10 tot 15 bramensoorten, sommige zeer zeldzaam en soms zelfs 

onbekende soorten! Ontvangst is om 14.00 uur. De excursie start 

om 14.30 en eindigt met een rondleiding langs de bramencollec-

tie van De Kruidhof. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli bij Stichting 

Wrâldfrucht via info@waldpyk.com. Deelname is gratis.

Paviljoen MeM (Egypte 16a) is 
gelegen in de tuin van de Mu-
zykpleats, een locatie tussen de 
landerijen midden in een strook 
bebost gebied. Langs de bosran-
den en de houtwallen en elzen-
singels gaat Karst op zoek naar 
bloeiende bramenplanten. Karst 
kan soorten herkennen aan de 
bladeren, takken, bloesems of 
zelfs de doorns. Een prachtige 
natuurwandeling midden in de 

Noardlike Fryske Wâlden.

Bramencollectie De Kruidhof

De ontvangst is om 14.00 uur bij 
MeM en om 14.30 gaat Karst met 
het gezelschap op pad. De bra-
mentocht eindigt rond 16.00 uur 
bij De Kruidhof. De excursie valt 
mooi samen met de aanleg van 
een bramencollectietuin in De 
Kruidhof waar Karst dit jaar druk 
mee bezig is. In deze tuin groeien 

straks zo’n 70 bramensoorten en 
deze wordt daarmee de grootste 
collectietuin van bramensoorten 
in Europa. De excursie sluit af 
met een rondleiding in deze tuin 
in aanleg. De opening van de 
tuin vindt plaats in 2022.

Bramenparadijs

De bosrijke omgeving nabij het 
erf van Paviljoen MeM is om-
gedoopt tot Bramenparadijs. Bij 
aanvang opent Karst dit para-
dijs. “Hier vind je veel bramen. 
Prachtig om dit samen met Karst 
te ontdekken. Ook voor mij, want 
ik ben reuze benieuwd welke 
bramensoorten hier nu groeien”, 
vertelt Atsje Lettinga van Pavil-
joen MeM. Bij het Paviljoen vin-
den concerten, evenementen en 
cursussen plaats op gebied van 
muziek, theater en cultuur. 

Zoektocht naar bramensoorten

Rond zijn 20e levensjaar raakte 
de nu 57-jarige Karst verslin-
gerd aan de wereld van de flora.
Hij heeft zich gespecialiseerd in 
bramen- en paardenbloemen, 
waarvoor hij de hele wereld over 
reist. In zijn Herbaricum Frisicum 
in Wolvega heeft hij een verza-
meling van meer dan 150.000 
gedroogde plantensoorten op-
gebouwd, de grootste particu-
liere verzameling van Europa. 
Er bestaan zo’n 200 bramen-
soorten in Nederland, maar elke 
bloei-excursie is Karst weer even 
enthousiast in de hoop weer 

nieuwe of zeldzame soorten te 
vinden.

Wâldpykfestijn Brommels! 

Elk jaar vindt het Wâldpykbra-
menfestijn Brommels! plaats op 
de vierde zaterdag en zondag 
van augustus. Dit jaar is dat op 
28 en 29 augustus. Traditiege-
trouw is de bloei-excursie het 
eerste wapenfeit in het kader 
van Brommels! De activiteiten 
van het bramenfestijn dragen 
het thema ‘Natuerlik Ferskaat’ 
(biodiversiteit) met aandacht 
voor het nationaal landschap De 
Noardlike Fryske Wâlden. 

Kijk voor meer informatie op 
www.brommelsfestijn.nl.

Het Postcoderoosproject van de Energiecoöperatie
Dat het postcoderoosproject in Buitenpost een succes is, daar twij-

felen deelnemers niet meer aan. Maar dat alles over rozen liep kan 

ook niet worden gezegd. Nu, per 1 april 2021, zijn er voor de nieu-

we projecten heldere afspraken en zal het lopen als een tierelier. 

Aan het woord is Cor Giezen, lid van het bestuur van de ECB, de 

Energiecoöperatie Buitenpost waar het postcoderoos project on-

der valt.

Het postcoderoosproject is een 
overeenkomst waarbij deelne-
mers afspreken met elkaar een 
dak vol zonnepanelen te leggen 
om daar gezamenlijk de voorde-
len van te genieten. Er zijn twee 
soorten deelnemers. Er zijn er 
die de volle prijs van de zonne-
panelen betalen en daarmee de 
voordelen vanaf dag één naar 
zich toe krijgen en er zijn er die 
de zonnepanelen voor ongeveer 
eenderde bekostigen en de aflos-
sing van die ‘lening’ met de op-
brengsten verrekenen. Beide zijn 
hartelijk welkom bij een postco-
deroosproject, zodat iedereen in 
principe mee kan doen.

Administratief lastig bij het post-
coderoosproject oude stijl is, dat 
deelnemers dit moeten verreke-
nen met hun eigen energieleve-
rancier. En die leveranciers, er 

zijn er tientallen, gaan allemaal 
verschillend om met deze rege-
ling. Bij nieuwe projecten is dit 
nu voorbij.

Sinds 1 april 2021 zijn de regels 
dus eenvoudiger. De opbrengst 
voor 2021 is nu € 0,146 per kilo-
wattuur. Bij de vorig jaar behaal-
de opbrengst van 65 Megawatt 
betekent dit dus 9490 euro voor 
dat jaar. Dat dit per jaar kan ver-
schillen mag duidelijk zijn met de 
vergelijking van het voorjaar vo-
rig jaar en dit jaar. Na aftrekking 
van de kosten zoals verzekering, 
onderhoud en dakvergoeding is 
de rest van het geld voor de deel-
nemers. Dat komt neer op onge-
veer € 0,11 per kilowatt. Dat is 
dus de leuke som van 7150 euro. 

Nu is er een vaste vergoeding. 
Gedeeltelijk een marktprijs en 

gedeeltelijk subsidie. In de zomer 
levert de opgewekte elektriciteit, 
met al die zonneparken die volop 
energie leveren, minder geld op. 
Er is tenslotte genoeg energie. 
Nu wordt de opbrengst met sub-
sidie in 2021 opgehoogd tot die 
€ 0,146. Dat maakt deelname aan 
een postcoderoosproject simpel 
en eenvoudig. Het bedrag wordt 
direct aan de Energiecoöperatie 
uitbetaald die het weer naar rato 
onder deelnemers verdeeld. 

Natuurlijk wil de Energie Coö-
peratie Buitenpost (ECB) meer. 
Meer postcoderoosprojecten in 
het dorp. Als u een dak weet dat 
zich ervoor leent dan houdt de 
ECB zich aanbevolen. Want een 
transitie naar niet-fossiele ener-
gie is hard en dwingend nodig. 
Iedereen kan meedoen, maar 
het is met name bedoeld voor 
mensen die zelf geen zonnepa-

nelen willen of kunnen leggen 
op hun dak. Wilt u deelnemen 
aan zo’n project, uw geld levert 
flink wat meer in een postcode- 
roosproject dan bij de bank, dan 
kunt u zich melden. Uw investe-
ring rendeert. 

De dakeigenaar krijgt naast een 
‘dakvergoeding’ ook de zonne-
panelen na 15 jaar in zijn bezit. 
Ze produceren dan voor hem ex-
clusief nog zeker 10 jaar. Kortom 
grijp uw kans als deelnemer of 
als dakbezitter. Er moet natuur-
lijk wel een flink aantal panelen 
op kunnen liggen want hoe gro-
ter het dak, hoe voordeliger de 
installatie dus hoe lager de deel-
name kosten. 

Aanmelden kan via de mail:
ecbuitenpost@gmail.com 
onder vermelding van naam, 
adres en emailadres.

Opbrengst van het Postcoderoos-project in Buitenpost, sinds de start van de 

productie..

Karst Meijer. (foto: Hielke Boorsma)

’Binne en Boaite zijn terug. 
Tien jaar ouder, een beetje 
wijzer en net zo kritisch.

Publyksyngong

Met een peinzende blik kijkt Binne 

naar het nieuwe bord voor het ge-

meentehuis. “Mooi bord”, stelt hij 

vast. Boaite trekt kritisch aan zijn 

sigaartje. Kennelijk brandt er ook 

een vraag op zijn lippen en hij kijkt 

Binne onderzoekend aan: “Heb jij 

Fries leren lezen op school?”. Deze 

schudt ontkennend zijn hoofd: “Na-

tuurlijk niet, Fries mocht helemaal 

niet in de klas”, en met een spotten-

de klank in zijn stem: “Bescháááfd 

Nederlands, hè, anders niet”. Boai-

te knikt: “Zo was het. Mooi dat het 

nu anders kan”. Binne vult opgeto-

gen aan: “Stukje respect voor de ei-

gen taal en cultuur! Dat is toch wel 

vooruitgang vind ik”.

Maar Boaite kijkt nog steeds be-

denkelijk en dat ontgaat Binne 

niet. “Vertel op, wat zit je dwars”, 

dringt hij aan. Boaite lacht: “Nou, 

om met de deur in huis te vallen. 

Mijn kleindochter uit Amsterdam 

was dit  weekend bij ons. We liepen 

hier langs en zagen het bord. Baby-

lonia is een nieuwsgierige meid en 

ze bleef er voor staan. “Mooi bord, 

wat staat er op?”, vroeg ze. “Ingang 

voor het publiek”, antwoordde ik en 

ter verduidelijking, ”In het Fries”. 

“Ok”, zei ze, “Zoiets hebben we ook 

op school, maar dan met ‘public 

entrance’ er op”. Dat ging mij de 

pet weer te boven. “Dat betekent 

hetzelfde als publieksingang, maar 

dan in het Engels”, vertaalde ze 

en vertelde verder: “Nederlands is 

bij ons op school ‘old-school’. Dat 

betekent ouderwets. We praten nu 

zoveel mogelijk in het Engels in de 

klas. De taal van de toekomst zegt 

onze meester”.

Help de bezorger de vakantie 

door

De vakantietijd breekt aan. 
Voor velen betekent dat even 
uit de dagelijkse sleur, en mis-
schien op pad. Of u verder 
weg gaat of liever dicht bij 
huis blijft, één ding is zeker: u 
kunt tijdelijk niet dagelijks uw 
brievenbus legen. 
Postbodes, kranten- en folder-
bezorgers werken in die tijd 
wel. Zij hebben dan soms de 
grootste moeite hun stukken 
te bezorgen in soms overvolle 
brievenbussen. 

Zorgt u ervoor dat uw bus re-
gelmatig geleegd wordt?

Hartelijk dank namens alle 
bezorgers uit Buitenpost

Een bramenexcursie met Karst Meijer in 2020. (foto: Jakob Hanenburg)
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www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u 

de verkoop van uw woning zelf doen, 

of helemaal uit handen geven.

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

Totaalpakket

Het complete pakket
van nu, met de

courtage van toen!

0,96%

Selspakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling

Opstellen koopcontract

€ 995
(inclusief btw)(inclusief btw)

Openingstijden

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

Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00

It Grientewinkeltsje 

Kerkstraat Buitenpost

Groente Fruit

Nieuwe oogst aardappelen Rauwkosten/salades
Schulp sappen Zuivel van Zuco
DÎJK Bier Luxe Nootjes
Ontbijtgranen Fruitmanden/Cadeautjes
Chocoladespecialist Borrelhapjes
 

En binnenkort de exclusieve wijnen van Frisign Wijn!
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Inburgeringslessen in It Koartling gestopt
Al vele jaren verzorgde Vluchte-
lingenwerk Noord-Nederland in-
burgeringslessen in It Koartling. 
Drie ochtenden per week werd 
er aan een klas, die bestond uit 
mensen van verschillende nati-
onaliteit, lesgegeven. De hoofd-
moot van de lessen bestond uit 
het Nederlands leren, maar af-
hankelijk van de tijd van het jaar 
werden ook koningsdag, doden-
herdenking, de paardenmarkt of 
andere zaken behandeld. 

De Russisch-Nederlandse Sasha 
van Dorssen was de laatste ja-
ren de docent en zij werd bijge-
staan door een aantal vrijwil-
ligers (klassenassistentes). Na 
een klassikale start ging men in 
kleinere niveaugroepjes verder 
onder leiding van klassenassis-
tentes. Het laatste jaar moest dat 
zelfs online vanwege corona. 

Aan dat alles is nu een einde ge-
komen. Door terugloop van het 
aantal cursisten werd de groep 
te klein en zijn de cursisten nu 
verdeeld over andere locaties.

Dat Sasha voor alle niveaus 
een afwisselend programma 
kon samenstellen en dat dat 
erg gewaardeerd werd, bleek 
wel tijdens het afscheid. Bij de 
laatste les waren de regioteam-
leider van Vluchtelingenwerk 
Noord-Nederland Foke Dijkstra 
en meerdere klassenassisten-
tes aanwezig. Vanwege de co-
rona-maatregelen werd het af-
scheid buiten in de tuin van een 
van de assistentes gehouden. 
Een gelegenheidskoor van leer-
lingen, klassenassistentes en 
begeleiders zong Sasha toe. De 
melodie van een oud carnavals-
lied over Olga, die verliefd werd 

op een Rus langs de Wolga, was 
gebruikt om een nieuwe tekst 
op te schrijven. “Ai ai Sasha, 
je moet nu van ons weg en dat 
is reuze pech”. Het was maar 
goed dat het lied Sasha maar 
drie coupletten had, want had 
het langer geduurd dan waren 
de zakdoeken waarmee tijdens 
het lied de docente werd uitge-
zwaaid nodig geweest om hier 
en daar een traantje weg te poet-
sen. Ook de vrijwilligers werden 
door Vluchtelingenwerk bedankt 
voor hun inzet. 

Jammer voor de cursisten uit de 
regio dat de locatie Buitenpost 
tot het verleden behoort en jam-
mer voor It Koartling dat zij een 
vaste gebruiker zijn kwijtgeraakt.

Op de foto geheel links Sasha van Dorssen, in het midden Foke Dijkstra 

teamleider Vluchtelingenwerk en verder begeleiders, klassenassistentes en 

cursisten. (eigen foto)

We zijn weer open!
Vanaf 5 juni mocht It Koartling 
de deuren weer voor iedereen 
openzetten. We zijn enorm blij 
dat de activiteiten langzaamaan 
weer kunnen opstarten. Natuur-
lijk gaat niet alles tegelijk van 
start. Voor diverse activiteiten, 
bijvoorbeeld het cursuswerk, is 

het al het einde van het seizoen 
en deze beginnen dan ook na de 
zomer.
Houd de website en de Face-
book pagina’s van It Koartling 
en de Jeugd Activiteiten Buiten-
post goed in de gaten om op de 
hoogte te zijn van de activiteiten.

KinderBINGO groot succes!
Het regende prijzen bij de Kinder-
BINGO op vrijdagavond 4 juni! 
Kinderen van de basisschool 
groepen 6 tot en met 8 konden 
er even goed voor gaan zitten. 
De jeugdsoos was tot de laatste 
stoel bezet. Verhitte gezichtjes 
luisterden met volle aandacht 
naar alle nummertjes die wer-
den opgenoemd. Bijna Bingo, 
nee toch nog niet, misschien nu, 
JAAA, BINGOOOO! Tot op het 
laatst was het spannend wie met 
het roze badeendje naar huis zou 
gaan. 
De KinderBINGO, een activiteit 
die zeker wegens groot succes 
wordt herhaald!

Vrijwilligers gezocht!
It Koartling draait op vrijwilligers. Van bestuurslid tot gastvrouw- of 
heer: samen zorgen zij ervoor dat er van alles is te doen, dat iedereen 
zich welkom voelt en dat alles goed loopt. 
De vrijwilligers zijn stuk voor stuk betrokken mensen, die weten hoe 
belangrijk een voorziening zoals It Koartling voor de gemeenschap is.

Sociaal-cultureel centrum It 
Koartling is een vrijwilligersor-
ganisatie met hart voor de sa-
menleving. Samen vormen we 
een gemeenschap van vrijwilli-
gers met maar één doel: een plek 
waar naar elkaar wordt omgeke-
ken en waar iedereen ertoe doet. 
Dat proberen we te doen door 
sociaal cultureel werk en nau-
we samenwerking met andere 
maatschappelijke organisaties. 

It Koartling heeft een algemeen 
karakter en stelt zich in dienst 
van de totale plaatselijke ge-
meenschap. Om dit allemaal in 
stand kunnen houden, zijn we 
altijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigers!
Lijkt dit jou leuk, dan nodigen 
wij je van harte uit om contact 
met ons op te nemen via: info@
itkoartling.nl. Wij vertellen je er 
graag meer over!

Gezocht: tuin-
vrijwilligers!
Zoals je hier kunt lezen, vrijwil-
ligers zijn van 
harte welkom 
bij It Koart-
ling. Wij zijn 
nu ook speci-
fiek op zoek 
naar tuinvrij-
willigers! Ben 
jij graag bui-
ten bezig? 

Lijkt het jou leuk om 
samen met een club-
je tuinvrijwilligers 
een dagdeel per 
week de tuin van It 
Koartling te onder-
houden? Samen het 
onkruid wieden, de 
tuin aanharken en 

de stoepen ve-
gen? En daarna 
onder het genot 
van een bakje kof-
fie of thee even 
genieten van het 
resultaat?

Enthousiast?
Laat het ons weten. 

Je kunt een berichtje sturen naar: 
info@itkoartling.nl.

HET BESTUUR VAN

IT KOARTLING

WENST IEDEREEN

EEN FIJNE ZOMER!

 

Ook zin om te schilderen?? 
 

Kom bij onze gezellige groep, 
er zijn weer plekken vrij! 

 
We schilderen “vrij”, maar hebben ook 
geregeld een gastdocent, die ons weer  

nieuwe dingen leert. 
 

Neem gerust en vrijblijvend contact op met 
 

Jetty Heringa - 06 44918932 
 



Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547

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.

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280
www.wiersma-autos.nl /wiersma.autos

Onze 
werkzaamheden

• Onderhoud

• Reparatie

• APK

• In en verkoop

• Aircoservice

• Koplamprenovatie

• Hybride en EV.
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Orchideeën spreken veel mensen aan. Voor zover het gaat om onze 

wilde orchideeën is het meestal niet om hun bijzondere schoon-

heid. Die hebben ze wel, maar dan moet je ze toch van heel dichtbij 

en met aandacht bekijken. Maar als dat het criterium zou zijn, dan 

winnen de meeste grassen het van de orchideeën. Er speelt iets 

anders mee: orchideeën hebben de roep van grote zeldzaamheid, 

en zeldzaam-zijn is een knuffelfactor. Die roep is voor de meeste 

orchideeënsoorten terecht, maar twee soorten zijn hier in het dorp 

vrij gewone planten die je veelvuldig kunt aantreffen. Dat zijn de 

brede wespenorchis en de rietorchis. Over die laatste gaat dit stuk-

je. Als deze krant uitkomt, zijn ze op hun hoogtepunt of daar net 

overheen.

Tot aan de twintigste eeuw was 
de rietorchis een talrijke ver-
schijning in onze omgeving. 
De vermaarde plantenkenner 
D.T.E. van der Ploeg heeft ’s op-
gemerkt dat als je naar de pro-
ductiecijfers van de in 1900 op-
gerichte zuivelfabriek ‘De Twee 
Provinciën’ in Gerkesklooster 
keek, je een omgekeerde lijn zag 
met de teloorgang van de soort 
tussen Grijpskerk en Burgum: 
hoe meer productie hoe minder 
orchideeën. Het dieptepunt voor 
de rietorchis werd wel bereikt in 
de jaren zeventig-tachtig. De in-
tensivering van de veeteelt was 
de grote oorzaak, maar hoe dan?

Planten hebben geen ‘bloeds-
omloop’ maar een opstijgende 
sapstroom. De motor daarvan is 
verdamping. In plantencellen zit 
vocht: water met een bepaalde 
hoeveelheid ‘zouten’ (ik gebruik 
even een niet helemaal correcte 
verzamelnaam). Als aan de op-
pervlakte van de bladen water 
verdampt uit de buitenste cel-
laag dan neemt de concentra-

tie zouten daarin toe. Daardoor 
trekken deze cellen weer water 
uit naastliggende cellen aan, die 
op hun beurt een groter zouten-
gehalte krijgen, en zo voort. Het 
resultaat is een opstijgende sap-
stroom vanuit de wortels naar de 
hogere plantendelen.
Orchideeën zijn gespecialiseerd 
in groei onder voedselarme om-
standigheden. Vergeleken met 
andere planten hebben ze heel 
lage zoutenconcentraties in hun 
plantensap. Rond 1910 maakte 
kunstmest een grote opgang en 
toen boeren de grasproductie er-
mee gingen ophogen, bleek dat 
rampzalig voor ‘armoedesoor-
ten’ met een lage zoutenconcen-
tratie in hun sap. De kunstmest 
konden ze niet opnemen, inte-
gendeel de kunstmest onttrok 
door hoge zoutenconcentratie 
juist het sap aan de planten, die 
daardoor acuut dood gingen. 
De in die tijd ook toenemende 
ontwatering van het boerenland 
was een tweede, geleidelijker 
botanische ramp. De drastische 
verlaging van het waterpeil in de 

Bûtenpostmer 
Feart (± 1980) 
heeft een enor-
me opdonder 
gegeven aan 
de orchideeën-
populatie van 
de Rohelster-
mieden bijvoor-
beeld. Voor mijn 
generatie van de 
naoorlogse ba-
byboomers wa-
ren orchideeën 
dus inderdaad 
zeldzaamheden.

Hoewel we nog 
problemen ge-
noeg hebben, 
is er veel ten 
goede gekeerd. 
Onze rietorchis-
sen hebben een 
enorme come-
back gemaakt. 

Ze zijn niet alleen teruggekeerd 
in de Mieden (kunstmest taboe, 
waterpeilen weer omhoog ge-
bracht), maar wie geen kunst-
mest in z’n tuin gebruikt en vol-
doende vochthoudende grond 
heeft, krijgt onvermijdelijk riet-
orchissen als ‘onkruid’. In mijn 
tuin zijn het er tientallen. Dat 
heeft weer met een andere ei-
genschap van orchideeën te ma-
ken: ze hebben stoffijn zaad dat 
zich makkelijk met de wind ver-
spreidt. Leuke anekdote terzijde. 
In een atheneum 4-klas geeft de 
methode een spellingoefening 
met daarin de woorden ‘stof-
fijn’ en ‘orchideeën’. Zeg ik: ‘Dat 
is wel leuk om te weten, orchi-
deeënzaad is zó stoffijn, er gaan 
makkelijk een miljoen zaadjes op 
een theelepel.‘ Waarop een jon-
gen ad rem reageert: ‘Kunst, kan 
ik ook.’

Dat de rietorchissen weer zo al-
gemeen geworden zijn, maakt ze 
niet minder bijzonder. De soort 

is een zogenaamde ‘endeem’. 
Dat wil zeggen dat hij één, we-
reldwijd gezien klein versprei-
dingsgebied heeft waarbuiten 
hij niet voorkomt. Rietorchissen 
komen alleen voor langs de (rui-
me) boorden van de Noordzee. 
Nederland en Engeland (het 
deel van het Verenigd Koninkrijk) 
vormen de kern van dat areaal. 
Wij hebben dus een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor deze 
soort. Vergelijkbaar met de grut-
to voor wie we de kansen nog 
niet weten te keren. En ecolo-
gisch gezien is dat een heel be-
langrijk gegeven: biodiversiteit 
is pas robuust als ze gepaard 
gaat met voldoende biomassali-
teit. Lage aantallen zijn voor elke 
populatie een riskante factor. 

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

De rietorchis TUINBELEVEN

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

Rozenmaand

Alhoewel we iets later dan normaal 

kunnen genieten van de uitbundige 

bloei is en blijft juni de rozenmaand. 

Aan de roos is door de eeuwen heen 

volop symboliek toegekend. We den-

ken tegenwoordig bij rozen direct 

aan de gekweekte vormen die we bij 

een goede bloemist kunnen kopen, 

de centifolia, of wel de honderdbla-

dige roos, een gecompliceerde roos 

in zijn opbouw en bloeiwijze. Met de 

basis van de vijf kroonbladeren. Als 

we kijken naar hoe rozen worden 

uitgebeeld in de geschiedenis, dan is 

dit meestal de centifolia, de hageroos 

met vijf bloembladen, strikt geschei-

den door de spitse kelkbladen op de 

vijf punten en met een opvallend grote 

bloembodem. Wij kennen deze roos 

als de roze hondsroos, de witte heg-

geroos en bijvoorbeeld als de prach-

tige bloedrode egelantier. In Duitsland 

wordt in de heraldiek nogal eens van 

Lippische Rose gesproken terwijl de 

Britten spreken van de Tudor roos. 

Maar het gaat steeds om dezelfde 

vorm. Hier vinden wij het beeld van de 

regelmatige vijfhoek en daarmee dat 

van de vijfpuntige ster, het symbool 

van de volmaakte vorm.

Is dat de reden dat rozen zo populair 

zijn? Of is het de geur van de centifolia 

die gebruikt wordt om het bekende 

rozenwater te destilleren? Of is het 

de combinatie van geur, vorm en de 

doornen die iets zeggen van: “blijf 

van mij af”? De Noardlike Fryske 

Wâlden heeft het voordeel dat er 

volop rozen staan in de houtwallen. 

In samenwerking met Staatbosbe-

heer heeft De Kruidhof hier eerder 

een prachtig kweekprogrammma op 

gezet om botanische soorten als de 

harige viltroos veilig te stellen voor 

natuur in onze regio. Maar ook ge-

woon binnen de bebouwde kom zijn 

er volop rozen te vinden in Buitenpost. 

Botanische soorten bloeien vaak lang 

en geven rozenbottels in veler kleuren 

en vormen. Een roos is een roos met 

haar onmiskenbare stekels. Alhoewel 

“doornroosje” suggereert dat een 

roos een doorn heeft is dit plantkun-

dig gezien niet waar. Een roos heeft 

stekels omdat de vaten van de stekels 

niet direct met de plant verbonden zijn. 

Je kunt de stekels er zo afbreken. Dat 

is bij een meidoorn bijvoorbeeld veel 

moeilijker. Dat is een heuse doorn. 

De rozenfamilie is groot en kent zeker 

3000 verschillende soorten. Een hele 

bekende soort vanuit de familie is de 

aardbei en de appel. Als je goed kijkt 

dan zie je de vijf kroonbladeren terug 

die ook te zien zijn in de centifolia, 

het symbool van de volmaakte vorm. 

Laat je bedwelmen door de geuren en 

kleuren van de roos en ga juist in juni 

eens naar het rosarium, de rozentuin 

van De Kruidhof.

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Kenmerkend beeld van rietorchissen in nat schraalland, Twijzelermieden 2019. 

Decennia lang verdreven door kunstmest en ontwatering, maar nu weer terug.

(foto: Jakob Hanenburg)

Verspreidingskaart van de rietorchis op km2-niveau. Elke 

stip is een vierkante kilometer. Orchideeënzaad is overal, 

waar de juiste omstandigheden zijn (nat en voldoende 

schraal grasland) duikt de rietorchis weer op.

(bron: NDFF-Verspreidingsatlas)

Rietorchis houdt zelfs een plaats 

bezet op mijn tuinbank. De exem-

plaren op de foto hebben gevlekte 

bladen, maar gevlekt of niet, ze vor-

men een en dezelfde soort: Dacty-

lorhiza praetermissa.

(foto: Gertie Papenburg)

Rietorchis is een ‘endeem’ van de 

(ruime) Noordzeekusten. Nederland 

en Engeland vormen de kern van dit 

areaal.Buiten de rode cirkel komt hij 

nergens ter wereld wild voor.

(bron: eigen productie)

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra

Botanische roos. (eigen foto)



www.kapenga.nl

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

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

COLLECTIES
& WOONTRENDS

Op zoek naar wooninspiratie 
of ideeën voor het inrichten 
van je huis? Bij Kapenga 
Wonen hebben we een grote 
collectie aan meubelen in alle 
denkbare stijlen. Wij blijven 
je daarom graag inspireren 
met de nieuwste collecties 
en woontrends. Kom langs 
in één van onze winkels of 
bezoek de website!

bij Kapenga Wonen

Eetafel Taranto
Mozaiek, 240x100 cm

€ 999,-

Eetkamerstoel 
Mento
Zonder arm in leder

€ 299,-
Met arm, stof/leder combi
en skatewielen

€ 349,-

Hoekbank Portila
In vele opstellingen leverbaar. 
In zowel stof als leder.

€ 1.599,-

Bijzettafel Somani
Set van twee
H45x130x70 cm
H40x55x95 cm

€ 699,-

3-Zits Sontino
In stof Mustard

€ 999,-
In vele uitvoerigen en kleuren 
leverbaar.

Eetkamerstoel Jernio
In drie kleuren stof

€ 139,95

Wandlanp Neva
H43 cm

€ 51,50

Fauteuil Camora
In velours stof

€ 1.099,-
In verschillende opties en 
kleuren stof en leder

Hocker Camora
In velours stof

€ 299,-

Opbergkast Captona
184x80x43 cm

€ 749,-

Naar eigen 
wens samen 
te stellen!

NIEUW
& TRENDY


