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Open Monumentendag op 11 september,
Buitenpost staat centraal
In 1987 vond de eerste Open Monumentendag in Nederland plaats. Doelstelling was 
toen en is nog steeds een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bij-
zondere Nederlandse culturele erfgoed. Sinds een aantal jaren organiseert de Stich-
ting Oud-Achtkarspelen de Open Monumentendag in onze gemeente. Die besloot 
om dit jaar Buitenpost de volle aandacht te geven.

Met het thema Mijn monument is jouw 
monument vinden op 11 en 12 september 
de Nationale Open Monumentendagen 
2021 plaats. In ons dorp, net als op veel 
andere plaatsen, is er alleen op zaterdag 
11 september open dag. In samenwerking 
met Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
is op zaterdag 11 september van 10.00 tot 
17.00 uur een route te wandelen of te fiet-
sen in Buitenpost. Deze gaat langs de 12 
rijksmonumenten en andere monumen-
tale panden in ons dorp. Het is dezelfde 
route als de wandel-/fietsroute die voor 
het jubileum van PBB in 2020 is samenge-
steld. De route is ongeveer vier kilometer 
lang. Een begeleidend boekje geeft veel 
informatie. Al met al geeft het ook een in-
kijkje in de geschiedenis van Buitenpost.

Plaatselijk Belang doet ook een duit in het 
zakje. In It Koartling is er een door PBB 
georganiseerd historisch treffen. Deelne-
mers aan de route en geïnteresseerden 
kunnen daar films en foto’s over Oud-Bui-

tenpost zien. Verder kan historische in-
formatie over Buitenpost en omgeving 
worden gevonden. Een kopje koffie of 
thee biedt gezelligheid en de gelegenheid 
om met bestuursleden van de Stichting 
Oud-Achtkarspelen en PBB te praten. 
Naast It Koartling organiseert de Stichting 
Beheer van de Mariakerk een klein pro-
gramma voor haar bezoekers. Zo is er om 
10.30 uur en 14.00 uur een kleine rondlei-
ding met een gids door de kerk.

Ook enkele van de andere panden openen 
hun deuren en geven geïnteresseerden 
de gelegenheid om op privé-terrein en zo 
van dichtbij het gebouw te bekijken. Som-
mige van hen zijn ook bereid om vragen 
te beantwoorden. Het wandelrouteboek-
je is vanaf 10.00 uur zowel in It Koartling 
aan de Schoolstraat 31 als de Openbare 
Bibliotheek te verkrijgen. Daarbij ontvangt 
u extra informatie over de toegankelijk-
heid van de panden en het omliggende 
privé-terrein en de mogelijkheid om aan 

bewoners informa-
tie te vragen.

Op de middenpagi-
na’s van dit blad is 
een overzicht van de 
rijksmonumenten te 
vinden en een kaart-
je van de route.

Johan Kootstra

Aftellen tot de opening van De Kûpe
Zaterdag 4 september is de officiële opening van het nieuwe zwembad De Kûpe. Ruim een week eerder mochten 

gemeenteraadsleden en een kleine groep genodigden alvast een kijkje nemen. “Een zwembad is meer dan een bak 

water, het moet een belevenis zijn”, was daarbij het motto. En dat is niets teveel gezegd. (Zie ook p. 25)

(foto:  Johan Kootstra)

Website binnenbuitenpost.nl wordt
vernieuwd
De website binnenbuitenpost.nl werd 
ruim 15 jaar geleden in het leven geroe-
pen als aanvulling op dit blad. Het is een 
plek waar veel informatie over Buitenpost, 
Plaatselijk Belang en de Binnenste Buiten 
gevonden kan worden. De afgelopen ja-
ren zijn de Facebookpagina’s Binnen Bui-
tenpost en Bûtenpost en Lytsepost yn’t 
Ferline ontstaan. Zij hebben een deel van 
die rol overgenomen, maar de website 
blijft onmisbaar.

Ondertussen is binnenbuitenpost.nl hoog- 
nodig toe aan een update. Het uiterlijk 
van de site is de afgelopen tien jaar on-
veranderd gebleven. De tablet en de 
smartphone stellen andere eisen aan de 
leesbaarheid van internetteksten. En tal 
van nieuwe mogelijkheden vragen erom 
benut te worden. Het wachten was al lan-
gere tijd op een gunstige gelegenheid om 
dit op te pakken. Die werd gevonden in 
het aanbod van dorpsgenoot Tjeerd van 
der Veen om de website eens grondig on-
der handen te nemen. Als nieuwe Buiten-
poster maakte hij gebruik van de website 
om het dorp wat beter te leren kennen. 
Als internetdeskundige was de ouderwet-
se inrichting en uitstraling hem een doorn 
in het oog. Met zijn inzet wordt nu hard 
gewerkt aan verandering daarin.

Zelfs met de vaardigheden van Tjeerd en 
moderne technieken is het nog een groot 
karwei. De website bevat honderden fo-
to’s en verhalen over de geschiedenis van 
ons dorp. Verder staan er bijna 200 Bin-
nenste Buiten’s in het archief. En er is veel 
informatie over het bestuur van Plaatse-
lijk Belang en het maken van de Binnenste 
Buiten. Het overbrengen van al die gege-
vens is een klus die langere tijd in beslag 
gaat nemen.

Begin dit jaar gaf Plaatselijk Belang aan 
meer gebruik te willen maken van het in-
ternet om te proberen meer verbinding in 

ons dorp te brengen. Dit werd aangekon-
digd onder de naam Dorpscontact Buiten-
post. Het is nog steeds de vraag of dit idee 
op steun van de Gemeente Achtkarspelen 
kan rekenen. Met de herinrichting van het 
welzijnsbudget zou Dorpscontact moge-
lijk kunnen worden gemaakt. Of dat ge-
beuren gaat wordt de komende maanden 
duidelijk. De vernieuwing van de website 
binnenbuitenpost.nl is in ieder geval een 
eerste stap die door Plaatselijk Belang in 
die richting wordt gezet.

Johan Kootstra

Oproep Reünie Ulo
Ben jij geboren in 1946 of 1947 en heb 
je op de mulo/ulo aan de Irenestraat 
gezeten? Dan ben jij de persoon die wij 
zoeken! Lees meer op p. 19.

Deze aanblik van de website wordt verleden tijd.

Buitenposter
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Programma 2020-2021 
Uw en jouw cultuuraanbieder laat voor het aankomend “winterskoft” 
geen flyer bezorgen. Dit heeft uiteraard alles te maken met de onze-
kerheden, hopelijk vanaf nu niet meer van toepassing, rond het co-
ronavirus. Middels dit blad, affiches en de lokale en sociale media 
houden wij u op de hoogte. 

•	 Frisicana, Wilkens, Douwstra en Smit
 zondagmiddag 3 oktober 2021 (raadzaal gemeentehuis)

•	 Wat Soesto, Pier 21
 zondagmiddag 24 oktober 2021, The Point. Mocht dit vanwege wijzigende 

 coronaregels niet lukken, dan wordt er uitgeweken naar sporthal De Hout-

 moune. Deze voorstelling is uitverkocht.

•	 Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12
 zondagmiddag 12 december 2021, Mariakerk, Oude Havenstraat 1

•	 Jack Bottleneck 
 zondagmiddag 16 januari 2022, ’t Twaspan, Kerkstraat 34-40

•	 J&M Teater Echt Wier 
 zondagmiddag 30 januari 2022, The Point, Voorstraat 54

•	 Te Plak
 zondagmiddag 3 april 2022, Paviljoen MeM, Egypte 16A. Deze voorstelling is 

 uitverkocht.

Vanaf 15 september is het 
mogelijk om kaarten te ko-
pen voor de nog niet uit-
verkochte voorstellingen bij 
ons vaste voorverkoopadres 
Dropshop Liquorice.

Programma 2021-2022
Kristelyke plattelânsfroulju
Donderdag 9 september 
Start van ons seizoen met dhr. Johan Veenstra uit de Stellingwerven 
met humoristische heel herkenbare verhalen.

Woensdag 22 september
Rayonstart in de Lantearne in Surhuisterveen. Met een humoristisch 
muzikaal programma van Melle en Jelle; kosten € 7,50 en € 1,50 voor 
de meerijders.

Donderdag 14 oktober
Mevr. Glas uit Kootstertille komt vertellen over de wereld achter 112 
en de traumahelicopter.

Donderdag 11 november:
Mevr. Hilly Harms uit Jistrum vertelt over de armoede in de spitketen. 

Donderdag 9 december
Gezamenlijke kerstviering met de doopsgezinde zusterkring. Kosten 
€ 5,-.

Donderdag 6 januari 2022
10.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst

Donderdag 13 januari
De heer Jan van der Meer, vertelt over Als de dood je werk is.

Donderdag 10 februari
Jaarfeest met de Kleastersjongers.

Donderdag 10 maart
Ds. Mark Boersma uit Wapenveld komt vertellen over zijn werk als 
legerpredikant.

Donderdag 14 april
Slotbijeeenkomst met Anke en Akke over de dagopvang de Klimroas 
in basisschool De Lichtbron.

Mei
reisje

Alle middagen beginnen om 14.30 uur in de Schakel. Iedereen is wel-
kom. Voor meer informatie: 0511-542318.

Hinke van der West, voorzitter

Repair Café gaat 4 september weer open
We hebben er een jaar op moe-
ten wachten. Maar nu lijkt de 
kust toch veilig, om weer te 
starten met het Repair Café in it 
Koartling.
Want ook tijdens de corona-lock-
down zijn er vast spullen stuk 
gegaan, die best gerepareerd 
kunnen worden. We hopen dat u 
ze voor ons heeft bewaard. 
We wisten het natuurlijk al, maar 
we zijn door het recente IP-
CC-rapport weer hard op de fei-
ten gewezen: het moet anders! 
En het is misschien maar een 
kleine bijdrage om je spullen te 
laten maken, maar wel een be-
langrijke. Want daarmee word je 
deelgenoot van een beweging 
van inmiddels wereldwijd meer 
dan 2000 Repair Café’s. En daar 
worden niet alleen spullen gere-
pareerd, maar ook wordt er in-
vloed uitgeoefend bij regeringen 
en producenten om de spullen 

duurzamer te laten worden. 
Dus daarom gaan we door met 
het Repair Café onder ons mot-
to: Weggooien: Mooi niet! Iedere 

eerste zaterdag van de maand 
van 13.00 tot 16.00 uur, te begin-
nen op 4 september. Doe mee en 
kom langs in It Koartling.

Dag van het Fries levend erfgoed
Stichting Platform Friese Rassen 
en Gewassen wil een ‘Dag van 
het Fries levend erfgoed’ organi-
seren in Buitenpost. Bezoekers 
kunnen op deze dag meer te we-
ten komen over typisch Friese 
dieren-, planten- en fruitrassen. 
De stichting krijgt drieduizend 
euro provinciale subsidie voor 
het project. Er is nog geen da-
tum gepland.
Het Platform Friese Rassen en 

Gewassen werd in 2017 opge-
richt. Het wordt gevormd door 
organisaties die werken aan het 
in stand houden en toepassen 
van het Friese levend erfgoed. 
Dat zijn de Friese en met Fryslân 
verwante dierrassen, landbouw-
gewassen en fruitrassen en hou-
tige gewassen. 
Meer informatie:
https://www.frieserassenen-
gewassen.nl/

TIP

Bewaar altijd de aankoopbon en het garantiebewijs van 
nieuw aangeschafte apparatuur. U hebt minimaal 2 jaar 

garantie en soms geldt daarnaast ook ‘een minimaal 
redelijk te verwachten levensduur’.

Zaterdag 4 september van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b

Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speel-

goed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden! 

Wij proberen dan (samen met u) te repareren. 

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee 

met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

Wat Soesto 
(foto: Jan Bensliman)

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 30 augustus - 27 september

 
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? 

Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 35

4 september
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. Zie bericht 
elders op deze pagina.

WEEK 36

5 tot en met 11 september
Collecte KWF Kankerbestrijding

do 9 september
Verhalen van Johan Veenstra. 

Kristelyke plattelânsfroulju.
Plaats: De Schakel, 14.30 uur. 

Toegang: gratis. Gasten zijn 

welkom.

vr 10, za 11 en zo 12 september
Rondje Kunstzinnig. 

45 kunstenaars op 26 locaties 

exposeren hun werk. 

Zie pp. 16-17.

vr 10 september
Boekfeestboek. Feest foar 

lêzers én skriuwers mei 

live-muzyk en smoute ferhalen. 

Plaats: Paviljoen MeM, 20.00 
uur. Toegang: gratis. Reserve-
ren via www.paviljoenmem.nl
za 11 september
Voetbal Buitenpost-SDETO 

Twenterand. Een belangrijke 

wedstrijd tegen de directe 

concurrent uit Vriezenveen. 

Plaats: Sportpark De Swadde, 

14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl. 

verloting).

za 11 en zo 12 september
Open Monumentendag. 

Zie pp. 14-15.

WEEK 37

13 september-half december
Tentoonstelling Rob Blanken.

Plaats: Gemeentehuis, tijdens 
openingstijden. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 23.
do 16 september
Creatief Café. Kaarten ma-
ken, haken en breien voor de 
Spitkeet, bloemen maken voor 
een kunstproject en beeldhou-
wen. Uiteraard mag je eigen 
werk mee nemen om aan te 
werken of om te laten zien. 
Plaats: de Schakel, 13.30-16.00 
uur. Toegang: gratis, vrijwillige 
bijdrage.

WEEK 38

di 21 september
Iers volksverhaal. Verteld door 
mw. H. Harms. NVVH Vrouwen-
netwerk. Plaats: De Schakel, 
19.45 uur. Toegang: gratis.
wo 22 september
Ferlies yn Lockdown, een 
actueel, tragikomisch stuk met 
de welbekende humor uit de 
Fryske Wâlden. Over een man 
die de dood van zijn vrouw 
moet accepteren in een onzeke-
re wereld die geteisterd wordt 

door een pandemie. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: € 18,-. Reserveren via 
www.paviljoenmem.nl
za 25 september
Streekmarkt. De laatste van dit 
seizoen met kok Kees Mein-
derts van Herberg Smallinger-
land Rottevalle. Hij komt live 
koken met ingrediënten van de 
ondernemers van de streek-
markt. Plaats: Bloemenpara-

dyske (Paradyske 3), 11.00-15.00 

uur. Toegang: gratis. 

za 25 september
Voetbal Buitenpost-AZSV. Dit 

belooft een spannend duel te 

worden tegen de taaie tegen-

stander uit Aalten. 

Plaats: Sportpark De Swadde, 

14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl. 

verloting).

zo 26 september
Tusken lân en wetter. Muziek-
voorstelling van zangeres 
Janna van der Honing en 
multi-instrumentalist Herman 
Woltman. Plaats: Mariakerk. 
Toegang: € 10,-. Opgeven via 
mariakerkbuitenpost@gmail.
com.
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Op grote schaal zijn in de afgelo-
pen periode verkeers- en straat-
naamborden in Achtkarspelen 
ontvreemd. In maar liefst zeven 
van de elf dorpen mist de ge-
meente borden. Ook een twin-
tigtal afzetbakens is verdwenen, 
evenals info- en coronaborden. 
De borden werden gestolen in 
Augustinusga, Boelenslaan, Bui-
tenpost, Harkema, Kootstertille, 
Surhuisterveen en Twijzel. Voor 
de gemeente leverde de vervan-
ging van de borden en afzetba-
kens inmiddels een schadepost 
op van ruim drieduizend euro. 
De vermissingen deden zich 
voor in mei en juni. In juli is het 
weer afgenomen. De gemeente 
Achtkarspelen heeft inmiddels 
bij de politie aangifte gedaan. 

De gemeente Achtkarspelen 
heeft een subsidieregeling  
coronacompensatie voor de cul-
turele sector opengesteld. Voor 
de regeling heeft het Rijk ruim 
125.000 euro beschikbaar ge-
steld. Het is bestemd voor het in 
stand houden van de lokale en 
regionale culturele infrastructuur 
in de gemeente. Een subsidieaan-
vraag kan tot 30 september 2021 
worden ingediend. De subsidie 
wordt alleen verstrekt aan cultu-

rele organisaties zonder winst- 
oogmerk. De schade waarvoor 
compensatie kan worden aange-
vraagd moet ontstaan zijn in de 
periode 1 januari 2021 tot en met 
30 juni 2021. Veel instellingen 
konden tijdens de diverse lock-
downs geen inkomsten genere-
ren omdat theaters en concertza-
len gesloten waren. Tegelijkertijd 
liepen kosten voor bijvoorbeeld 
repetitieruimten en personeel 
door.

Via It Iepen Mienskipsfûns ver-
strekt de provincie Fryslân sub-
sidie aan 16 initiatieven in de 
regio Noordoost-Friesland. Een 
van die initiatieven is het Wâld-
pykpaad. Het is een route voor 
de echte Wâldpiken die buiten 
de paden willen wandelen, na-
melijk over de schouwpaden van 
het Egyptebos bij Buitenpost. 
Met dit project wil de stichting 
MeM jonge gezinnen, kinderen 
en bezoekers betrekken bij de 
omgeving. Via een wandelroute 
met opdrachten leren zij over de 
cultuur en het coulisselandschap 
met elzensingels en pingo’s. Met 
de subsidie van 2.818 euro wor-
den een routekaart, educatiema-
teriaal en een audiotour ontwik-
keld. 

Van de redactie
Zwembad De Kûpe

Dat de gemeente Achtkar-
spelen in Buitenpost in deze 
zware tijden nog een nieuw 
zwembad kan bouwen maakt 
niet alleen heel Buitenpost 
blij, maar ook wij van de re-
dactie zijn natuurlijk verheugd 
over zo’n parel in ons dorp. 
Energiezuinig en onder be-
heer van de gemeente belooft 
het jarenlang zwemplezier 
en gezonde beweging voor 
jong en oud. Zeker nu meni-
geen door het stilzitten tijdens 
de coronaperiode een extra 
pondje of wat heeft opgelo-
pen, biedt een dergelijke voor-
ziening de mogelijkheid die er 
weer vanaf te zwemmen of te 
aquajoggen. Het hoeft geen 
betoog dat zwemmen een  
gezonde geest in een gezond 
lichaam bevordert en het is 
dan ook te prijzen dat de ge-
meente dit nieuwe zwembad 
heeft weten te realiseren.

Ook voor de jeugd is het fijn 
hier zwemlessen te kunnen 
krijgen. Ons land is al water-
rijk maar heeft de laatste tijd 
gemerkt dat door klimaatver-
andering er nog meer water 
bij kan komen. Dat het een 
modern en energiezuinig bad 
is geworden betekent ook dat 
het minder bij zal dragen aan 
de klimaatverandering dan 
het oude bad.

Niet alleen zwemmen en les-
sen zijn mogelijk maar ook 
feestjes voor uw verjaardag, 
buurt, club of familie. Daarbij 
biedt het zwembad u uitge-
breide arrangementen van 
hapjes tot complete buffetten. 
Zelfs de BBQ kan worden in-
gezet voor uw partijtje. Mocht 
u informatie over het zwem-
bad, de zwemtijden en de 
lessen zoeken dan is er een 
website www.dekupe.nl waar 
u deze informatie kunt vinden. 
Uw vragen kunt u stellen op 
info@dekupe.nl.

Misschien ook een leuk idee 
voor de redactie om daar 
volgend jaar, bij het jaarlijkse 
uitje, de zwembroek aan te 
trekken.

COLOFON
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Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 20 september 2021 

De volgende editie verschijnt in de 

week van 27 september 2021.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

De komende tien jaar moeten er 800.000 huizen gebouwd worden 
in Nederland. Vindt u dat Buitenpost veel groter moet worden?
•	 Ja 
•	 Nee
•	 Maakt mij niet uit

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 15 september: 
•	 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:
Is de feestweek onmisbaar voor Buitenpost?

DE KWESTIE

We hebben 104 stemmen ontvangen.

Een greep uit de reacties:
Hoeft niet elk jaar; vroeger was het leuk, nu niet meer; brengt 
gezelligheid; ben dan vaak op vakantie; feestweek verbindt 
bewoners; te druk; reünie; meer creativiteit bij de organisatie 
gewenst.

61,5%23,1%

15,4%

maakt mij 

niet uit

nee, dat 

denk ik niet

ja, nou en of

Van de bestuurstafel
Augustus 2021

Ook voor het bestuur van PBB was het vakantie. Wij kunnen te-
rugkijken op een hele plezierige laatste vergadering in juni in ons 
buurthuis it Koartling. De laatste vergadering van het jaar konden 
wij weer eens fysiek met elkaar om de tafel en dat praat toch echt 
heel anders. 
Fijn om weer in it Koartling te zijn en hopelijk kunnen we die lijn 
doorzetten en is de dreiging voor het voortbestaan van ons mooie 
gebouw definitief van de baan.
De laatste vergadering was extra plezierig omdat er twee gasten 
waren aangeschoven die aangeven wellicht geïnteresseerd te zijn 
in deelname aan het bestuur. Daar zijn wij reuzeblij mee, zeker ge-
zien het feit dat onze penningmeester André van der Laaken na 
negen jaar heeft aangegeven het stokje te willen overdragen. 
Eind augustus nemen wij afscheid van André, zijn deskundigheid 
en heldere en kritisch meedenkende geluid zullen wij zeker gaan 
missen, maar André blijft hopelijk achter de schermen nog wel 
even actief, zeker als het gaat om de overdracht van belangrijke 
penningmeesterzaken. 
Bij de aanvang van het nieuwe jaar voor het bestuur horen wij vast 
of wij er inderdaad twee nieuwe bestuursleden bij hebben. Mocht 
ook u geïnteresseerd zijn in ons interessante werk kom dan ge-
rust een keer meevergaderen op de eerste dinsdagavond van de 
maand.

De zomerperiode heeft voor veel verrassingen gezorgd. Over-
stromingen door gigantisch veel regenwater heeft zoveel schade 
veroorzaakt dat er veel hulptroepen in actie kwamen in Limburg, 
België, Duitsland en Luxemburg. Daarnaast zijn de verwoestende 
branden in verschillende vakantielanden ook voor veel vakantie-
gangers een verdrietige ervaring geworden. Zelfs Achtkarspelen 
kreeg te maken met overstromingen door zware regenval. Stra-
ten liepen onder water, evenals kelders en kruipruimten. Het riool 
kreeg het water in die korte tijd niet weggewerkt. En zo haalde Bui-
tenpost het landelijke nieuws.

De deltavariant van Covid-19 houdt ons voorlopig nog bezig en 
zorgde voor het annuleren van onder andere het Concours Hippi-
que en de traditionele feestweek van Buitenpost. Jammer van alle 
voorbereidingen.

Tja en nu zit de vakantie er voor velen op en moet het school- en 
werkritme weer opgepakt worden. Hopelijk hebt u genoten van het 
loslaten van het ritme van alledag en was er ruimte voor andere 
zaken. 
Bij de start van de vakantie lijkt het of je een zee van tijd hebt, maar 
oei wat gaat het snel. Op mijn stapeltje ‘nu toch echt eens gaan 
doen’ vond ik weer dat mooie boekje met de cultuurhistorische 
wandelroute. Straten en panden waar je zomaar heel vaak voorbij 
komt maar die toch echt meer bijzonder zijn dan op het eerste oog 
gedacht. Heeft u de wandeling nog niet gelopen (4 km) dan is het 
een echte aanrader en het boekje met de route en de foto’s is op 
vele plekken gratis verkrijgbaar (de bibliotheek, het gemeentehuis, 
it Koartling, de Dropshop, Op ’e Stâl, de Kruidhof). En zijn uw da-
gen nu alweer gevuld, ook in de herfst is het een prachtige route.

Een hartelijke groet, namens het bestuur van PBB, 

Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB

Het is leuk om din-

gen niet te kunnen, 

want dan kun je 

iets nieuws leren

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!

Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en 
zien u graag weer in onze winkel!

Voor al uw boeken, tijdschriften, kantoorartikelen, 
wenskaarten, PostNL zaken, gift artikelen, pasfoto’s, 

loterij, hobby/verfspullen en nog veel meer...
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Vogelgriep treft Jan-Jaap en Jantine Beute
Zolang het mijn hobby is, blijf ik het doen 

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Heeft u ook het gevoel dat de wereld in een achtbaan is veranderd? 
Virussen treffen mens en dier en zelfs baby’s worden bedreigd met 
een virus. Tegelijkertijd zorgt de klimaatverandering voor natuur-
branden en wateroverlast. De watersnood in Limburg werd zelfs 
tot nationale ramp verklaard. Je zou bijna vergeten dat de familie 
Beute 14 december 2020 hun eigen ramp beleefde. Het pluimvee-
bedrijf werd getroffen door de vogelgriep en moest worden ge-
ruimd. Het was even landelijk nieuws, maar hoe is het na acht 
maanden met Jan-Jaap, Jantine en hun kinderen?

Een virus is een zeer klein organisme (kleiner dan een bacterie) dat 
zich niet zelfstandig kan voortplanten. Het wordt verspreid via de 
lucht, via voedsel of aanraking. Om zich te vermeerderen heeft het 
een levende gastheer nodig: lichaamscellen van mensen en dieren. 
Het virus maakt misbruik van de mogelijkheid van lichaamscellen 
om zichzelf te kopiëren. Binnen een dag is een virus gemakkelijk in 
staat om miljoenen kopieën van zichzelf te maken. (Bron: Zelfzorg)

Moederdierhouders
Vanaf het viaduct over het spoor 
bij Egypte kun je het pluimvee-
bedrijf goed zien liggen. De fa-
milie Beute is een echte kippen-
familie. “Op dit moment zijn 
er vier bedrijven in de familie. 
Naast de bedrijven van mijn 
broer, zus en onszelf, is onze 
oudste zoon net gestart met een 
onderneming”, vertelt Jan-Jaap 
die oorspronkelijk uit Ureterp 
komt. “In 1989 heb ik dit bedrijf 
aangekocht. Als je zo’n bedrijf 
koopt, kun je niet uitkiezen waar 
je woont. De plaats waar het 
staat moet je voor lief nemen. 
Maar het bevalt ons hier wel. Van 
alles wat hier stond, is nog één 
stal over. Het huis en de ande-
re vier stallen zijn opnieuw ge-
bouwd.” Zijn bruid Jantine verliet 
Waskemeer en ging in Buiten-
post als secretaresse aan het 
werk. Inmiddels is ze het maatje 
van Jan-Jaap en helpt ze mee in 
het bedrijf. Wat gebeurt er eigen-
lijk in de stallen? “Hier wonen 
ouderdieren van vleeskuikens”, 
legt Jan-Jaap uit. “We hebben 
25.000 hennen en 2000 hanen. 
En die zorgen voor broedeieren. 
Twee keer in de week worden 
die opgehaald en op de broede-
rij uitgebroed tot vleeskuikens. 
Die komen als kipfilet, poten 
of vleugels op je bord. Wij zijn 
dus moederdierhouders. Van de 
100 broedeieren komen er onge-
veer 85 kuikens uit. Nederland 
heeft een hele goed naam wat 
broedeieren betreft. We hebben 
jarenlang broedeieren geleverd 
aan Rusland, Jemen, Oman en 
Koeweit. We hebben nu gekozen 
voor binnenlandse broederijen. 
Want als ze in Rusland horen dat 
er hier vogelgriep heerst, sluiten 
ze automatisch de grenzen voor 
heel Nederland.”

Begin en eind
Op 14 december 2020 slaat 
het noodlot toe. “Ik schrok me 
wezenloos”, zegt Jan-Jaap. “Ik 

loop iedere dag door de stallen. 
’s Middags doe ik een rondje en is 
er nog niks aan de hand. Voor het 
slapen ga ik nog een keer kijken. 
In de eerste stal zie ik een dode 
kip. Dat kan gebeuren. Maar dan 
zie ik er veel meer liggen. In een 
tijdsbestek van zes uur liggen 
er overal dode kippen. Ik ben 
naar huis gevlogen en heb Jan-
tine van bed gehaald.” “Eigen-
lijk weet je het dan al wel”, on-
derbreekt Jantine. Jan-Jaap con-
troleert de andere stallen, maar 
daar is niks aan de hand. Hoe 
kan het virus toch binnen zijn ge-
komen in die ene stal? “Daar krij-
gen we geen antwoord op. Het 
blijft speculeren. We zijn een heel 

hygiënisch bedrijf. De kans dat je 
het krijgt is net zo groot als door 
de bliksem getroffen te worden. 
Het overkomt je, hoe triest ook.” 
’s Nachts komt de dierenarts. Hij 
vermoedt ook vogelgriep en licht 
de instanties in. “Hij kwam ’s mor-
gens terug met iemand van de 
gezondheidsdienst en de Neder-
landse Voedsel- en Warenautori-
teit en ik mocht niet meer in die 
stal komen”, vervolgt Jan-Jaap 
zijn verhaal. “Er werden bloed-
monsters afgenomen en naar 
het laboratorium gebracht. Zo-
lang er geen uitslag was, mocht 
ik de andere kippen gewoon 

voeren.” “Ik 
heb de eieren 
nog gewoon 
geraapt”, her-
innert Jantine 
zich nog. 
Voordat de 
uitslag offi-
cieel bekend 
is, wordt Jan-
Jaap gebeld 
dat de auto 
met stikstof al 
onderweg is 
naar Buiten-
post. “Ze wil-
den de slan-
gen alvast 
uitrollen om-

dat het vrijwel zeker voor 99% 
vogelgriep was. Maar dat wilde 
ik niet. Want als er vogelgriep 
geconstateerd is, neemt de rege-
ring alle dieren over. Pas als ze 
me met een handtekening kon-
den bevestigen dat het vogel-
griep was, mochten ze beginnen. 
Stel dat er uit die laatste procent 
zou blijken dat het toch iets an-
ders was. Om zes uur ’s avonds 
kwam het telefoontje dat het 
hoogpathogene vogelgriep was. 
Om middernacht waren alle 
27.000 dieren vergast. Toen ben 
ik met beide zonen wezen kijken. 
Dat was zo apart: één witte de-
ken en geen geluid. De volgen-
de dag om zeven uur kwam de 
ruimploeg. Ze vroegen of ik erbij 
wilde zijn. ‘Absoluut’, was mijn 
antwoord. ‘Het zijn mijn dieren. 
Ik ben met hen wat aangegaan 
en ik ga het ook met hen eindi-
gen’. Met de oudste zoon ben ik 
er de hele tijd bij geweest.” “Je 
wordt gewoon twee dagen ge-
leefd. Dan gaan de deuren veer-
tien dagen op slot en mag je niet 
meer op je bedrijf komen”, vat 
Jantine het drama samen.

Passie
Wat doet dat met je? Kun je met 
een kip wel een band hebben? 
“Het doet wel zeer”, zegt Jan- 
Jaap met nadruk. ”Absoluut. Het 
doet vreselijk zeer. En ik heb ook 
vreselijk gehuild. Nu je me er-
naar vraagt, kan ik zo weer.” “We 
huilen niet zo snel”, neemt Janti-
ne het gesprek over. “Maar het 
is je bedrijf, het is je leven. Het 
is zijn passie. Het is zo erg om 
te zien dat gezonde dieren die je 
hebt verzorgd, gewoon geruimd 
worden.” De ruiming had diepe 
impact op het hele gezin. “We 
hebben geen personeel. De kin-
deren helpen ook mee, we doen 

het als gezin met z’n allen.” Er 
bestaat geen verzekering voor 
vogelgriep. “Je wordt gecom-
penseerd door de overheid, 
maar dat dekt de kosten niet. 
Gelukkig hadden we nog een 
potje, maar dat is aardig geslon-
ken.” Vanaf 30 december werden 
de stallen uitgemest en ontsmet 
en kon het bedrijf op 18 februari 
herstarten.
Normaliter is de pers er als de 
kippen bij als er een uitbraak van 
vogelgriep is. De familie Beute 
wordt niet lastiggevallen. “Om 
zes uur kwam het bericht dat het 
definitief vogelgriep was, om ze-
ven uur was de persconferentie 
dat Nederland in lockdown ging. 
Misschien is dat ons ‘geluk’ ge-
weest dat het niet uitgebreid in 
de pers is geweest. We hebben 
niemand gesproken, we zijn niet 
gebeld door de krant. Ook reac-
ties van dierenactivisten blijven 
achterwege. “Alleen maar mede-
leven. We hebben steun gehad 
vanuit de gekste hoeken, van 
mensen van wie je het helemaal 
niet verwacht had. Dat deed ons 
wel wat. Zelfs de burgemeester 
is hier een paar keer geweest”, 
illustreert Jan-Jaap. 

De vogelgriep raakt niet alleen 
het eigen bedrijf. “Er gold al 

sinds oktober een landelijke op-
hokplicht. Wij zaten bovendien in 
het tien kilometergebied van een 
kippenbedrijf in Lutjegast waar 
vogelgriep heerste. Binnen die 
grens is een vervoersverbod van 

kracht. Op 11 december mocht 
Lutjegast weer open en stonden 
onze eieren klaar om opgehaald 
te worden. Maar toen brak de 
vogelgriep bij ons uit. Daardoor 
kwam Lutjegast ook weer in onze 
tien kilometerzone.” “Ook al kun 
je er niks aan doen, het geeft wel 
het gevoel alsof het onze schuld 
is”, zegt Jantine.

Werkplezier
Tijdens het interview klinkt op 
gezette tijden het rinkelen van de 
bel van de spoorwegovergang 
die naar de woning leidt. Even 
daarna zoeft er een trein voor-
bij. Twee keer per uur kruisen de 
stoptreinen tussen Leeuwarden 
en Groningen elkaar. Daarnaast 
rijden er twee sneltreinen, waar-
van er één stopt in Buitenpost. 
Die andere vliegt hier met hoge 
snelheid voorbij. “Totaal geen 
last van”, zegt Jan-Jaap. “Behal-
ve als hij een tijdje niet rijdt, dan 
denk je: hé, er is geen trein”, is 
Jantine’s ervaring. “Ik stuur wel 
eens kinderen weg die op het 
spoor spelen. Die snelle trein 
stopt ook niet voor schooljeugd 
die tussen de spoorbomen door 
fietst. Daar mogen ze op de scho-
len wel aandacht aan geven.”
De drie kinderen van Jan-Jaap 
en Jantine hoeven inmiddels 

niet meer voor het spoor ge-
waarschuwd te worden. Door 
het leven op een druk bedrijf 
waar twee ouders 24/7 wer-
ken, werden ze vroeg zelfstan-
dig. En ze zijn sportief. Behalve 
Hans en Harm was ook hun zus 
Margrythe actief bij de Blauw-
kes. Ze is als talentvolle keepster 
door deze krant in 2012 als ‘sport-
kop’ geportretteerd. “Ze werd 
gescout door de KNVB en werd 
keepster bij Cambuur. Dat stop-
te ineens toen Cambuur ophield 
met vrouwenvoetbal. Nu woont 
en voetbalt ze in Winsum. Harm 
voetbalt in het derde en Hans zit 
bij de selectie van Buitenpost.”

De toekomst zien Jantine en Jan-
Jaap hoopvol tegemoet. “We 
zitten hier nog wel een tijdje. 
Hoe lang weet je niet, maar we 
doen het met plezier. Ik heb altijd 
gezegd: zolang het mijn hobby 
is, blijf ik het doen; als het werk 
wordt, houd ik ermee op.” 

“De kans op vogelgriep is net zo groot als een blikseminslag.”

Jantine pakt de eieren in. (eigen foto)

Trotse moederdierhouder. (eigen foto)

Pluimveebedrijf Beute. 
(eigen foto)

    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 30 Aug. t/m  04 Sept. 2021

€ 5.502 voor

Ca. 10 min. in de oven.

Baquette met kip in piri pirisaus

PIRI PIRI SLOFFEN

Lekker & Gemakkelijk

€5.50500 gram 

per portie

kant en klaar, lekker Ite.

Snijbonenschotel
met Gehaktbal

MEAL DEAL

€8.50samen

500 gram + 4 stuks

lekker gekruid.

H.o.H GEHAKT + 
BOOMSTAMMETJES

DUO VOORDEEL

€1.50Per stuk

Elke 4e GRATIS

100% Runderburger.

SHOARMABURGER

VOORDEELPAKKER!

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

Smakelijk voordeel

 Looptijd: juli/augustus 2021



7De Binnenste Buitenpost - augustus 2021 VRIJWILLIGERS

Marieke Jelsma
Ljeppersklub Buitenpost en de Noardlike Fryske Wâlden

VRIJWILLIGERS

Bote de Haan

Fierljeppen is een Fries woord en betekent ver springen. De sport 
fierljeppen wordt in het Nederlands polsstokverspringen ge-
noemd. Buiten Friesland wordt er ook in verenigingsverband met 
een polsstok ver gesprongen. In de provincie Utrecht zijn maar 
liefst vijf verenigingen, in Friesland vijf. In de provincie Groningen 
is er slechts één, alleen in het naburige Grijpskerk doet men aan 
deze behendigheidssport. Buitenpost heeft ook een ljeppersklub. 
De vereniging heeft een springschans op het sportpark de Swadde 
en houdt daar de wedstrijden.

De BinnensteBuitenpost sprak 
met een van de twee voorzitters 
van de Ljeppersklub. Sinds twee 
jaar is het een duobaan, nadat de 
vorige voorzitter er mee stopte. 
Een van de twee is een jongeda-
me: Marieke Jelsma en zij woont 
in Burgum. De andere voorzitter 
is Ette Frits Veenstra, maar hij 
was niet beschikbaar voor een 
interview omdat hij van een wel-
verdiende vakantie genoot. Een 
interview met hem volgt later. 
Uw reporter reisde af naar Bur-
gum en bezocht Marieke en dit is 
haar verhaal.

Van proefles naar wedstrijd
“In 2006 toen ik nog op de ba-
sisschool zat werd er op een 
dag High five for sport georga-
niseerd. De leerlingen kregen de 
keuze uit drie sporten en ik koos 
voor fierljeppen. Hoewel ik in 
Sumar opgroeide had ik nog 

nooit van deze sport gehoord, 
maar ik werd gelijk enthousi-
ast en meldde mij aan als lid bij 
Ljeppersklub Burgum. Ik deed 
eerst een paar proeflessen, want 
je moet wel accepteren dat je 
met een plons in het water te-
rechtkomt wanneer de polsstok 
plotseling zijwaarts gaat in plaats 
van vooruit. Toen mijn ouders 
drie jaar later naar Twijzel ver-
huisden werd ik lid van Ljeppers-
klub Buitenpost. In 2015 werd ik 
bestuurslid van de ljeppersklub. 
Ik deed ook mee aan wedstrijd 
springen en dat ging best goed. 
Tweemaal deed ik mee aan de 
Fryske Kampioenschappen. In 
2016 hield ik het fierljeppen voor 
gezien omdat ik last kreeg van 
mijn rug. Ik bleef wel lid van de 
club. 
Op dit moment ben ik naast part-
time voorzitter ook coach en trai-
ner. Ik heb het nu drukker dan 
voorheen, een- á tweemaal per 
week training verzorgen, elke 
week wel een aantal van onze 
ljeppers coachen en dat allemaal 
naast mijn werk.”

Belangstelling
Marieke heeft nooit in Buiten-
post gewoond, maar ze ging er 
wel naar het Lauwers College. 
Het bleef niet alleen bij fierljep-
pen, ook het boerenbedrijf van 
haar vader heeft haar belangstel-
ling. Graag helpt ze mee en ze 
wil graag het bedrijf te zijner tijd 
voortzetten. “Het boerenbloed 
zit als het ware in mijn aderen. 
Ik heb een broertje en een zus, 
maar die hebben geen belang-
stelling voor de boerderij,” ver-
telt Marieke. 
Na het mbo deed ze het hbo. Op 
dit moment werkt ze vier dagen 
per week als docent aan Hogere 
Landbouwschool waar ze prak-
tijkles geeft.

Foto’s
En dan was er nog die Ameri-
kaanse fotograaf uit Oregon, die 
de hele wereld rondreist op zoek 
naar vreemde sporten. Tijdens 
een wedstrijd verscheen hij in 
Buitenpost en maakte foto’s. “Ik 
zal eens contact met hem opne-
men”, zegt Marieke. “Ik heb zijn 
e-mailadres en ben benieuwd 
wat hij met de foto’s gedaan 
heeft.”

Noardlike Fryske Wâlden
Tijdens het afscheid nemen ver-
telt Marieke dat ze naast alle 
bezigheden ook nog bestuurs-
lid is van de Vereniging Noard-
like Fryske Wâlden. Dat is inte-
ressant en het interview wordt 
voortgezet. Marieke vertelt dat 
de vereniging is gevestigd in 
de voormalige Rabobank aan 
de Kuipersweg. Het gebouw is 
nu bekend onder de naam: Ken-
nis- en Innovatiehuis Noordoost 
Fryslân. Hierin is het kantoor ge-
vestigd van de Noardlike Frys-
ke Wâlden. Marieke is lid van 
het Algemeen Bestuur en ook 
van het bestuur van de afdeling 
Achtkarspelen. “Voor Buitenpos-
ters die het nog niet weten, men 
woont in een uniek gebied. De 
noordoosthoek van Fryslân heeft 
duizenden kilometers aan elzen-
singels en houtwallen. De hout-
wallen zijn vroeger door mensen 
gemaakt om daarmee hun land 
te markeren. Op de wallen groei-
en bomen en struiken. Ook zijn 
er hier in de omgeving honder-

den pingo’s, die zijn ontstaan in 
de ijstijd. Er groeien en leven 
bijzondere planten en dieren 
en daarom werd onze regio be-
noemd tot Nationaal Landschap. 
Bijna 800 boeren en particulieren 
onderhouden dit prachtige land-
schap door aan natuurbeheer 

te doen. Ze snoeien regelmatig 
de bomen en struiken en kap-
pen waar nodig. Ook zorgt men 
voor goede weide- en vogelge-
bieden en voor het onderhoud 
van sloten. Dit is uiteraard niet 
kosteloos en de onkosten wor-
den vergoed. Het doel van de 
vereniging is dat het historische 
landschap behouden blijft voor 
de toekomst,”vertelt Marieke die 
hiermee een korte samenvatting 
geeft van het werk en doel van 
de Vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden. 

Bent u na het lezen geïnteres-
seerd geraakt dan kunt u een 
digitaal bezoek brengen aan de 
website van de vereniging:
www.noardlikefryskewalden.nl.
Ljeppersklub Buitenpost heeft 
een facebookpagina met infor-
matie voor mensen die er meer 
over willen weten:
https://nl-nl.facebook.com/ljep-
persklubbuitenpost/

Redacteur gezocht
Deze krant wordt al jaren met 
veel plezier gemaakt door een 
gevarieerde groep redactiele-
den. Om de werkzaamheden 
wat meer te kunnen spreiden 
is de redactie op zoek naar een 
nieuw redactielid dat mee wil 
helpen na te denken over de 
inhoud van de krant, de binnen-
komende bijdragen te redige-
ren en zelf artikelen te schrijven. 
Een goede beheersing van het 
Nederlands is gewenst. We ma-
ken geen literatuur, maar schrij-
ven naar beste kunnen stukjes 
in gewoon Nederlands.

Maar het werken in de redac-
tie houdt meer in dan alleen 
‘het stukjes maken’. Zo zoeken 
we ook mensen die andere be-

langrijke taken wil-
len doen. Want een 
belangrijk onderdeel 
van het werk is het 
meedenken over on-
derwerpen voor arti-
kelen, het melden van 
nieuwtjes en contac-
ten opdoen en onder-
houden. We willen de 
jongeren in het dorp 
meer bij de krant be-
trekken.
Daarnaast zijn we volop bezig 
met de ontwikkeling van de 
krant en is er alle ruimte om cre-
atief mee te denken hoe we de 
krant mooier, beter en toegan-
kelijker kunnen maken. We ver-
gaderen twee keer per maand 
op maandagavond. 

Lijkt het je leuk om de redactie 
van de Binnenste Buitenpost te 
versterken? 

Mail ons: 
bibupost@gmail.com

De redactie

Houtwal met pad in de Fryske Wâlden. (foto: Noardlike Fryske Wâlden)(foto: itdreamlan.nl)

?

Marieke Jelsma. (foto: Anneke de Haan)

Speelgoedbank op Stelten sluit 
haar deuren
Op 31 december 2021 sluit 
Speelgoedbank op Stelten voor-
goed haar deuren. De Speel-
goedbank wordt steeds minder 
bezocht door gezinnen die op of 
onder de armoedegrens leven. 
Hierdoor wordt het werk van 
de oprichters en de vrijwilligers 
overbodig. Tot en met december 
zullen nog steeds de reguliere 
uitgiftes plaatsvinden, alsook de 
Sinterklaasuitgiftes.
Het sluiten van de Speelgoed-
bank betekent dat ook dat de 2e 
kans speelgoedwinkel ophoudt 
te bestaan. Deze winkel was er 
om het goede doel – de Speel-
goedbank – te steunen. Vanaf 
1 september is het dan ook niet 
meer mogelijk om speelgoed 

in te brengen. De winkel blijft 
voorlopig open op de tijden die 
u van ons gewend bent, want we 
hebben nog een flinke voorraad 
speelgoed dat nog wel een twee-
de kans verdient.
Voor informatie verwijzen we u 
naar onze website: www.speel-
goedbankopstelten.nl en onze 
Facebookpagina: https://www.
facebook.com/speelgoedbank-
buitenpost.
Heeft u vragen, dan horen we 
die graag via de mail: speelgoed-
bankopstelten@gmail.com
Tot slot willen we iedereen be-
danken voor het vertrouwen 
in de afgelopen zes jaar. We 
hebben heel veel kinderen van 
speelgoed mogen voorzien.



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

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

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

ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN 

• Telefonische ondersteuning wanneer u wenst
• Uw klant krijgt een ‘medewerker’ te spreken
• Flexibel inzetbaar
• Ervaren en deskundig
• Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels
• Eigen kantoor en geavanceerde telefooncentrale
• Nieuwe klanten? Conntact kan voor u werven!
• (Herhaal)afspraken? Conntact maakt deze snel!
• Off erte naar order? Laat Conntact nabellen!

Interesse of een vraag? Neem vrijblijvend contact 

op om uw wensen te bespreken.

Conny Oldenhuis

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

Garnalen

De gemeente Termunten (bij Delf-

zijl) was mijn eerste werkkring. 

Tot deze gemeente behoorde on-

der andere het dorp Termunterzijl. 

Dat was al heel lang een bekende 

vissersplaats. De vangst van gar-

nalen voerde de boventoon. De 

Lauwerszee, de voorganger van 

het Lauwersmeer, de Waddenzee, 

de Dollard, maar ook de Noordzee 

fungeerden als een onuitputtelijke 

bron van inkomsten voor de vissers 

met hun daarvoor ingerichte boten. 

Deze tak van bedrijvigheid was zo 

omvangrijk dat er jaarlijks zelfs een 

vlaggetjesdag werd gehouden. Dat 

trok publiek met vele vis- en garna-

lenliefhebbers. Deze feestelijke ge-

beurtenis was een uitstekende re-

clame. Het visrestaurant Landman 

in Termunten vaart er nog dage-

lijks prinsheerlijk bij. Termunterzijl 

kende uiteraard een professionele 

visafslag. Dat was een veiling die 

bemiddelde in de verkoop van ge-

vangen vis aan de handelaar. De 

afslager begon met een hoge start-

prijs en liet deze langzaam zakken, 

totdat een handelaar akkoord ging 

en de partij vis of garnalen voor 

die prijs kocht. Een veilingklok gaf 

voor alle duidelijkheid de (zakken-

de) prijs aan. De vereniging van 

zeevissers werd aldaar de ‘zilver-

vloot’ genoemd. Daar kun je allerlei 

associaties bij bedenken, maar de 

clou voor deze benaming zat vooral 

in het feit dat de toenmalige bur-

gemeester ‘zijn’ vissers een goed 

hart toedroeg. Hij stak veel tijd en 

energie in de instandhouding en 

uitbreiding van deze vissersvloot 

en wist door het lospeuteren van 

subsidies in politiek Den Haag me-

nige visser financieel tegemoet 

te komen. Vandaar die zilvervloot. 

Vooral de aanschaf van een nieuwe 

boot hakte erin. Eén van die vissers 

was de burgemeester zo dankbaar 

dat hij zijn nieuwe boot naar hem 

vernoemde. Dat kun je toch wel een 

hele speciale vorm van vereeuwi-

ging noemen. Met name de garna-

lenvangst viel destijds op een zoda-

nige manier op bij het ministerie van 

Landbouw en Visserij dat men er 

wetenschappers op los wilde laten 

om het verschil uit te zoeken tussen 

een vrouwtjes- en een mannetjes-

garnaal. Dat was namelijk niet be-

kend en dus met het blote oog niet 

te zien. Dat onderzoek moest hon-

derdduizend gulden kosten. Er werd 

een inspraakavond georganiseerd 

en praktisch alle betrokken vissers 

kwamen daar op af. De haven van 

Termunterzijl werd ook gebruikt 

door vissers uit andere plaatsen, 

zoals Urk, Zierikzee en Volendam. 

Een grote Urker pikbroek met een 

stem als een kanon kreeg het woord. 

Hij vroeg zich in gemoede af hoe 

men het in die zogenaamde knappe 

koppen in de zin had gekregen om 

voor het onvoorstelbaar hoge be-

drag van 100.000 gulden uit te zoe-

ken hoe je het verschil zou kunnen 

zien tussen een vrouwtjes- en een 

mannetjesgarnaal. Allemaal grote 

onzin en kapitaalverspilling. Wat 

kan ons dat verschil nu schelen, als 

die garnalen het zelf maar weten…

Eens per twee maanden gaan we op bezoek bij een van de vele 
hoekhuizen die Buitenpost kent. Deze maand is dat bij mevrouw 
Slagter die op de Julianalaan 11 woont. 

Haar man is enkele jaren gele-
den overleden, maar zij is in het 
huis blijven wonen. Ze groeide 
op in de boerderij aan het be-
gin van It Paradyske, meteen 
rechts als je over het bruggetje
fietst. 

Mevrouw Slagter heeft vele hob-
by’s. Zo werkt ze graag in de tuin 
en heeft ze sinds een poosje het 
schilderen ontdekt. Ze hoopt 
in september weer deel te ne-
men aan de schilderscursus in It 
Koartling.

Wanneer hebben jullie dit huis 
gekocht?
“Mijn man en ik kochten dit huis 
in 1979. We wilden het heel graag 
hebben, maar eigenlijk konden 
we het niet betalen, dus in eerste 
instantie lieten we het voor wat 
het was. Maar na drie maanden 
hebben we geïnformeerd of het 
huis nog steeds te koop stond en 
toen hebben we het toch maar 
gekocht. Achteraf waren we er 
heel erg blij mee dat we ervoor 
zijn gegaan. Onze zoons waren 
destijds 15 en 17 jaar.”

Hebben jullie veel aan het huis 
gedaan toen jullie hier kwamen 
wonen?
“We hebben een heleboel ge-
klust. Mijn man had twee rechter 
handen, dus die kon heel veel 
zelf. Zo heeft hij aan de binnen-

kant het een en ander veran-
derd en hebben we er een stuk 
bijgebouwd. Ik hielp waar ik kon 
en onze twee zoons hielpen een 
beetje mee. 
Ook de tuin hebben we zelf 
aangelegd. De tuin was hele-
maal begroeid als een soort 
bos tot vlakbij het huis. Nu is 
het een royale tuin met veel 
bloemen.” 

Wat weet u over de geschiedenis 
van dit huis? 
“De woning is gebouwd door 
de familie Renalda, ik geloof in 
1963. Het was het eerste huis aan 
deze kant van de straat. De oude 
huizen hier tegenover stonden 
er al wel. Wij hebben het over-
gekocht van deze familie en een 
dochter van hun woont hier nog 
in de straat.” 

Wat is uw lievelingsplek in het 
dorp? 
“Hier thuis, vooral in de tuin. Ik 
word ieder jaar begroet door de 
ooievaars, die ik vanaf de tuin 
kan zien zitten op het nest. Het 
is hier heerlijk rustig. Ik heb veel 
complimenten gekregen over de 
mooie plek.” 

Hoe is het contact met uw buurt-
genoten? 
“Heel goed. Ik heb met alle bu-
ren goed contact en drink er re-
gelmatig koffie. De buurvrouw 
van hiernaast is helaas een aan-
tal maanden geleden overleden. 
Zij woonde al 40 jaar naast mij 
en was een goede vriendin. Nu 
kom ik nog regelmatig op bezoek 
bij haar man.”

Is er iets in deze buurt wat u zou 
willen veranderen?
“De stoep voor mijn huis langs 
mag wel opnieuw bestraat wor-
den. Het is er nu heel hobbelig. 
Ook is er een heleboel onkruid 
en daar heb ik last van, omdat 
het overwaait naar mijn tuin. Er 
is al heel lang niks aan dat stukje 
gedaan en dat vind ik erg verve-
lend. 
Voor de rest ben ik erg tevreden.”

Wilt u hier nog lang blijven 
wonen? 
“Zolang ik hier kan blijven wo-
nen, wil ik hier niet weg. Als het 
door omstandigheden niet meer 
anders kan, dan is het zo, maar 
tot het zover is blijf ik hier met 
plezier wonen.”

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
Wilma Tabak

IWB, zijn ze nog actief, gebeurt er nog wat?
Een jaar geleden vroegen wij als 
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost 
(IWB) naar de woonwensen van 
alle Buitenposters. Het kaartje bij 
de enquête liet zien waar in onze 
ogen bouwmogelijkheden zijn. 
Dankzij de reacties van veel Bui-
tenposters konden we onze mis-
sie proberen te concretiseren. Zo 
veel plekjes in ons dorp, waar in 
onze ogen en die van de Buiten-
posters gebouwd kan worden. 
Waarom gebeurt het dan niet? 
Of het past niet in het bestem-
mingsplan, of het duurt door ar-
cheologische vondsten langer, of 
er is niet voldoende contingent, 
of …

Wij, IWB, zijn meer van hoe kan 
het wel! Zo kunnen we nu vertel-
len, dat de gemeente meewerkt 
aan het realiseren van rond de 
30 woningen op het kassencom-
plex. Wat ons betreft een be-
langrijk succes. Hiermee hopen 
we dat de woningmarkt in Bui-
tenpost op een natuurlijke wijze 

weer in beweging komt. Moge-
lijkheden voor starters en ook 
voor doorstromers. 

Zijn we dan klaar met onze mis-
sie? Nee, nog lang niet. Ouderen 
die een te groot huis willen ver-
wisselen voor een appartement 
kunnen daar in Buitenpost ook 
nog steeds niet gemakkelijk in 
slagen. De ‘lytse hûskes’ moe-
ten een goede plek krijgen. We 
blijven actief om te bevorderen 
dat de in kaart gebrachte locaties 
benut worden voor woningbouw 
(gjin geskikte grûn ferkwânselje). 
Pas als dat gelukt is, heeft de ge-
meente voldaan aan haar woon-
visie 2020-2025 voor Buitenpost. 
Daarin staat: eigen inwoners 
vasthouden en aantrekkelijk 
voor forensen.
Met andere woorden: 
Wach bliuwe en oanhâlde as 
storein.

Hieke Postma

(kaart: Annemieke Altena)

Het Huis op de Hoek van deze maand: Julianalaan 11. (foto: Wilma Tabak)

Genieten vanuit de tuin, met uitzicht op het ooievaarsnest.. (foto: Wilma Tabak)

Keurlo
ane

Herbrandastr.

De S
pil

D
e

P
ensteen B

ernhardlaan 

Voorzoom 
M

ole
nerf 

Zegge A
c

h
t o

a
n

De

Lange

Zeilen

de Diken

De Hoefslag

Ruite
rstra

at

Barra
ge

Concourslaan

De Ring

P
arcours

Molenstra
at

Troelstralaan

H
albertsm

astraat 

Mejontsmastra
at

S
cheltingastr.

D
e Ring

Sc h oor 

Kalmoes

W
ol

legras Zwane-

bl
oe

m

P
ijlk

r ui d  

Waterlelie
 

De
 Achtkant 

KruiradDe Vijzel
Akkelei

B
alsem

H
im

ellof

Ried

B
erberkrûd Tú

nm
elt

Kra

ns w
i e

r 

K
uipersw

eg

Irenestraat

Joh.

Fr
is

os
tr.

Oude Havenstr.

Beatrix
stra

at

Kerkstraat

Vaart

S
chool-

Lutkepost

Parklaan

Eringalaan

Lauw
ersm

eerw
eg

Bûte
nom

R
oggeblom

Kornelle

Edisonstraat

N
ew

tonstraat

Oost

West

Egypte

Stationsstraat

Jeltingalaan

Einsteinstra
at

Voorstraat

Sportpark
De Swadde

Poelru
it

W
ie

k
Va

ngD
e

D
e

Ju
lia

na

D
e

R
oede

D
e

straat

M
arconistr.

W
attstr.

Franklinstr.

laan

Bern
hard

laan

1

2

3

4 

5 

6 

7 

8

9 

Mogelĳke nieuwbouwlocatie



Marconistraat 3

9285 WG  

Buitenpost

0511-541440 

B
E
S
T
E
L
: 
W

W
W

.H
O

M
IN

C
O

.N
L

MINCO
B O U W M AT E R I A L E N 

ISO

LATIE
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

Toch liever op save spelen, kies voor 

          DE HAAN BOUWBEDRIJF 

UW BOUWER UIT  BUITENPOST SINDS 2003

EMAIL: INFO@DEHAAN-BOUWBEDRIJF.NL

WWW.DEHAAN-BOUWBEDRIJF.NL
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Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in BuitenpostVERKEER(D)?

Dat was wel even schrikken, een mail-

tje van de BiBupost of ik ook nog een 

column ging schrijven. Deze laatste 

twee maanden zijn omgevlogen, het 

lijkt wel of iedereen een rijbewijs wil 

gaan halen na de laatste lockdown. 

Helaas is de capaciteit bij het CBR 

beperkt en duurt het allemaal langer. 

Dat geeft mij mooi tijd om deze column 

te typen. Het onderwerp had ik al be-

dacht vóór de vakantiestop. De vreem-

de ‘uitstulpingen’ op de Bernhardlaan.

Wie mag er eerst. Bij de grotere 

variant (foto 1) is het meestal wel dui-

delijk. Hier wordt meestal door beide 

bestuurders door gereden. De klei-

nere variant (foto 2) zorgt voor meer 

problemen. Sommige bestuurders 

lijken te denken dat het een obstakel 

is waar degene die het obstakel aan 

zijn kant heeft voor moet stoppen. Een 

logische gedachte. De wegbeheerder 

heeft echter maar één doel voor ogen 

met dergelijke constructies: de snel-

heid verlagen en daardoor de kans op 

een ongeval verkleinen. Wie er dus 

eerst mag? Samen lossen we het wel 

op door soms een beetje te geven en 

andere keren wat te nemen. 

Voor de vakantie kwam er een vraag 

binnen of ik eens aandacht wilde 

besteden aan op de rijbaan lopende 

voetgangers. Hier kan ik heel kort in 

zijn: dit mag niet en kan erg ongezond 

zijn. Vooral niet doen. De automobilist 

is vaak aansprakelijk bij een aanrijding 

met een zwakkere verkeersdeelne-

mer, dus kijk uit voor dergelijke ‘weg-

piraten-te-voet’.

NIEUWS

Bûtenpostmer Feart wordt in 
september uitgebaggerd
Wetterskip Fryslân gaat in september een gedeelte van de Bûtenpost-
mer Feart in Buitenpost uitbaggeren. Het gaat om het deel vanaf de 
Bernhardlaan tot de (fiets)brug. De weggehaalde bagger wordt afge-
voerd met vrachtauto’s naar een erkend stort. Wetterkip Fryslân be-
heert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Bûtenpostmer Feart. 
De wateraanvoer en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om 
de inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper ma-
ken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de 
waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora 
en fauna.

 (foto: Johan Kootstra)  (foto: Johan Kootstra)

In de steek
gelaten
Kijk daar sta ik dan. Stank voor 
dank. Natuurlijk ben ik gewend 
om met vuilnis om te gaan en 
heb ook geen moeite met de 
rotzooi die deze wereld produ-
ceert. U moest eens weten wat 
ze allemaal in mijn buik hebben 
gestopt in al die jaren en nooit 
heb ik geklaagd. Altijd mijn klep 
gehouden als dat moest en hem 
opengedaan als dat gevraagd 
werd. En dat ruim 16 jaar lang. 
Keurig en discreet. Zoals elke 
vuilcontainer zich zou moeten 
gedragen. Behulpzaam, altijd ter 
plekke en beschikbaar. Dus aan 
mij kan het niet liggen dat ik hier 
vereenzaamd sta.

Nu al twee jaar zonder reden af-
gedankt. Niet geleegd maar ook 
niet opgehaald. Af en toe word 
ik omgeschopt door jeugdig 
baldadig jongenstuig maar ook 
weer rechtop gezet door aardi-
ge, begripvolle mensen. Maar 
niemand vraagt mij wat ik wil. 
Wil ik dit wel? Ik kan u zeggen: 
‘Dit wil ik niet!’. Dit is geen leven. 
Je hoort nergens bij en niemand 
bekommert zich om mij. Ik wil 
nog best wel werken. Mijn pen-
sioen kan heus nog wel wachten 
en zoals gezegd ik doe het graag. 
Maar als ik niet geleegd wordt 
en niemand bekommert zich om 
mij dan voel ik mij hier voor Piet 
Snot staan. Haal me dan maar 
op en breng me naar mijn an-
dere afgedankte collega’s. Dan 
kunnen we elkaar sterke verha-
len vertellen over ons leven en 
wat mensen allemaal in onze 
buik gestopt hebben. Ik heb nog 
wel wat sterke verhalen over de 
dames die mij gebruikt hebben. 
Daar zullen mijn collega’s wel 
van opkijken.

De van Gansewinkel vuilnisbak

Opritmarkt op 25 september
Mist u de markten van Buiten-
post ook? Dan is er goed nieuws! 
Zaterdag 25 september is er van 
10.00-16.00 uur een opritmarkt. 
Toevallig valt het samen met 
Nationale Burendag. Extra leuk 
om eens bij de buren te snuffe-
len of ze iets te koop hebben naar 
uw smaak. Door het hele dorp 
zullen mensen hun oprit vullen 
met allerlei koopwaar. Voor ieder 
is er wat wils te vinden. Irma Krol 
is de initiatiefnemer van deze 
markt. Op 3 juli organiseerde ze 
ook al een opritmarkt in het dorp 
en daar deden ruim 60 verschil-
lende adressen aan mee. 

Bij Irma (Hoefslag 22) kunt u op 
de dag zelf terecht voor een rou-
tekaart. Ook kunt u de komende 
tijd met haar contact opnemen 
voor opgave en meer informatie: 
tel. 06 1272 7565.

Wilma Tabak

Toch archeologisch vervolg-
onderzoek Van den Brug-locatie
Naar aanleiding van de opgeleverde rapportage blijkt dat er toch 
verdere ontgravingen voor archeologisch onderzoek gedaan moeten 
worden op de locatie aan de Voorstraat 63. Begin dit jaar werd be-
kend dat er op het terrein een middeleeuws terpje was aangetrof-
fen. Nu wordt onderzocht wat dit betekent voor de ontwikkeling van 
het bouwterrein. In oktober wordt daarover meer bekend. De afge-
vaardigden van zorginstelling Sprank worden gedurende het proces 
steeds hierover op de hoogte gehouden. Zij zijn een van de beoogde 
toekomstige gebruikers van de grond. Zowel deze gesprekken als die 
met de klankbordgroep van Sprank verlopen goed.

Nieuwe oud-metaal-actie voor de 
Dierenweide
De Dierenweide Buitenpost kan 
uw steun nog steeds gebruiken. 
Voor voer voor de dieren en aan-
passing van de behuizing. Uw 
hulp zal zeker gewaardeerd wor-
den door de vrijwilligers maar 
natuurlijk, in zoverre mogelijk, 
ook door alle dieren van de 
Dierenweide. Die kunnen weer 
de buikjes vol eten en slapen op 
een stromatras.

Natuurlijk kunnen de vrijwil-
ligers uw steun gebruiken en 
dat hoeft niet altijd materieel te 
zijn. Waardering voor hun werk 
wordt altijd op prijs gesteld maar 
ook het laten genieten door uw 
kinderen of kleinkinderen van de 
dieren levert veel plezier op bij 
de vrijwilligers net als hun eigen 
omgang met de dieren.

Maar zonder materiële steun kan 
de Dierenweide niet bestaan. 
Voor voer en stro maar ook voor 
verbetering en aanpassing van 
het terrein en de dierenverblij-
ven is geld nodig. 
Uw eventuele bijdrage kunt 
u storten op bankrekening-
nummer: 
NL61 RBRB 0778140016
ten name van Stichting Dieren-
weide Buitenpost

Ook wordt er regelmatig een 
oud-metaal actie gehouden 
waarbij u uw oude metaal kunt 
laten ophalen door de vrijwilli-
gers van de Dierenweide. Zij ma-
ken dat oude metaal te gelde bij 
de metaalhandelaar. Dat levert 
vaak verrassend hoge bedragen 
op. 
Van de opbrengst van de 
vorige oud-metaal-actie in maart 
is de ruimte voor de alpaca’s be-
tegeld. Daarnaast is ook het gaas 
van het hek rondom ingegraven, 
een arbeidsintensieve klus die 
nu voltooid is. Door het ingraven 
van het hekwerk kunnen straks 
de konijnen loslopen en kunnen 
de kinderen en de toeschouwers 
op de eerste rang in Haersma-
hiem genieten van deze door-
gaans levendige diertjes. Ieder-
een die metaal heeft ingeleverd 
wordt hiervoor hartelijk bedankt.

De volgende oud-metaal-actie 
vindt plaats in de herfstvakan-
tie. U kunt uw oude metaal al-
vast opzij zetten. Op deze manier 
helpt u de Dierenweide in stand 
te houden.. 

Frits Bouwens

(foto: Hielke Boorsma)

(foto: Frits Bouwens)

De Dierenweide bij Haersmahiem. (foto: Frits Bouwens)

hoek Bernhardlaan - Gele Lis hoek Bernhardlaan - Zwanebloem

1 2



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

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

De nieuwe collectie stroomt 

binnen

 

Kom gauw langs

 

Het passen kan beginnen!!!
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De 34-jarige Buitenpost Heleen de Haas heeft haar eigen dres-
suurstal op het West. Hier traint ze zowel eigen paarden, als ook 
die van andere mensen. Het trainen gebeurt op verschillende 
niveau’s, van het tot zadelmak maken tot het hoogste niveau grand 
prix. Maar trainen is niet het enige wat ze doet. Ze fokt namelijk 
ook veulens. Als ze een jaar of drie zijn, kijkt ze of deze paarden 
wat zijn voor de toekomst, om ook dressuur mee te rijden. Op dit 
moment staan er dertien paarden en twee veulens op stal.

Dressuurlessen
In de avond geeft Heleen les aan 
wedstrijdruiters. Dit doet ze vier 
à vijf keer per week binnen een 
tijdsbestek van drie tot vier uur. 
De ruiters zijn van alle leeftijden, 
van kinderen tot volwassenen. 
Hoewel ze weinig kinderen les 
geeft, vindt ze dat wel een hele 
leuke doelgroep. Kinderen gaan 
meestal op clubles en de les-
sen van Heleen zijn een-op-een. 
“Kinderen hebben nog echt de 
pure liefde voor hun paard of 

pony. Volwassenen zijn vaak 
heel prestatiegericht en schie-
ten het doel om hun paard ook 
lief te hebben weleens voorbij.’’ 
Verder vindt ze het psychische 
aspect van lesgeven erg interes-
sant zoals het omgaan met angst 
en prestatiedruk. In het verleden 
heeft ze clubles gegeven bij de 
Postruiters, de rijvereniging van 
Buitenpost. Dit gebeurde bij 
Annette de Boer-Idema, die in 
dezelfde straat woont. Als kind 
zat ze zelf ook op les bij de rij-

vereniging. Ze begon daar op 
haar elfde. “Je zou het niet den-
ken, maar eigenlijk was ik eerst 
best wel bang, maar uiteindelijk 
kwam het goed.” 

Opleiding
Als kind wilde Heleen honden-
trimster worden. Ze heeft stage 
gelopen bij AnneMarie van Krim-
pen, wat ze super leuk vond, tot-
dat er een keer een hond was 
die ze eng vond. Toen besloot ze 
dat honden trimmen toch niet 
aan haar besteed was. Van haar 
ouders moest ze gewoon gaan 
studeren, want die zagen het op 
dat moment niet zitten dat hun 
dochter de paardenwereld in zou 
gaan. Dus volgde ze aan het AOC 
in Buitenpost een 2-jarige oplei-
ding dierenhouderij waar ze haar 
diploma voor behaalde. Daarna 
volgde ze ook nog een oplei-
ding paardenhouderij. “Er zat 
een deel trekker rijden bij en dat 
vond ik maar niks. Ik was natuur-
lijk puber, dus ik zei dat ga ik echt 
niet doen. Toen zei die man, dan 
krijg je je diploma niet, waarop 
ik zei, ik kan het ook wel zonder 
diploma, dus ik kreeg mijn diplo-
ma niet. Wel heb ik nog een cur-
sus gevolgd voor het lesgeven 
die ik heb gehaald”.

Van hobby naar werk
Haar eigen stal opzetten is eigen-
lijk vanzelf gegaan. Het begon 
ermee dat een vriend van haar 
pake, Jelle Pilat, een pony had ge-
kocht voor zijn kleinzoons, maar 

die wilden liever voetballen. “Hij 
heeft mij waarschijnlijk een keer 
zien rijden en toen vroeg hij aan 
mijn pake of ik niet op zijn pony 
wilde rijden. Dat ging niet altijd 
even goed, maar ik heb veel hulp 
gehad van Jelle’s nichtje, Rennie 
Dijkstra.” Langzaam maar zeker 
volgden er meer paarden om te 
rijden en kwamen er ook meer 
paarden thuis op stal te staan. 
“Toen zagen mijn ouders in dat 
het best wel goed ging met wat 
ik aan het doen was en heb ik 
uiteindelijk mijn bedrijf officieel 
laten inschrijven bij de KvK”.

Fries Kampioenschap
Natuurlijk doet Heleen zelf ook 
aan wedstrijden mee. Deze zijn 
meestal om de week, al kon ze 
door corona zo’n negen à tien 

maanden niet op concours. In 
juni deed ze mee aan de voor-
selectie voor de Friese Kampi-
oenschappen met vier paarden 
en drie ervan gingen door naar 
de Kampioenschappen. “Het 
paard dat niet door was, had ik 
vooral mee voor de ervaring. 
Daarvan had ik al niet verwacht 
dat hij door zou gaan.” Begin juli 
waren de Kampioenschappen en 
helaas redde ze de finale net niet. 
Twee van de paarden werden 
11e en een paard werd 13e. De 
eerste tien mochten door naar de 
finale, dus Heleen haar paarden 
vielen helaas net buiten de boot. 
Wel heeft ze genoten van die dag 
en wie weet heeft ze de volgende 
keer meer succes. 

De stal van Heleen de Haas. (foto: Wilma Tabak)

Heleen de Haas met een van haar paarden. (foto: Wilma Tabak)

Het bridgeseizoen is weer begonnen!
Op dinsdag 14 september start 
Bridge Club Buitenpost weer 
met de clubcompetitie. Wekelijks 
wordt er dan gespeeld op dins-
dagochtend (9.10 uur) en don-
derdagavond (19.30 uur) in The 
Point aan de Voorstraat.

Bridgeclub Buitenpost
Bridgeclub Buitenpost is een 
moderne club. Er is de afgelopen 
jaren dan ook fors geïnvesteerd 
in spelmateriaal en technologie, 
waardoor de uitslagen en het 
spelverloop al direct na afloop 
van een speelochtend of -avond 
bekend zijn. Ook kunnen de 
leden hun resultaten later nog 
eens uitgebreid op de website 
van de club bekijken om te zien 
of een bepaald spel misschien 
nóg beter gespeeld had kunnen 
worden. Hoezo zou bridge niet 
van deze tijd zijn?

Eenmaal aan de bridgetafel wil-
len we vanzelfsprekend allemaal 
graag winnen, maar het allerbe-

langrijkste doel is dat we er alle-
maal plezier in hebben. Daarbij 
zijn we het van harte eens met 
het aloude gezegde ‘hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd’. Dus 
ook als u al kunt bridgen, maar 

misschien nog op zoek bent naar 
een gezellige club, dan bent u bij 
ons van harte welkom. Als club 
streven we naar het aanbieden 
van en deelnemen aan een ge-
zellig, relaxed, respectvol en so-
ciaal moment van ontspannen 
inspanning.

Zou bridge ook iets voor u zijn?
Tja, wij denken uiteraard van 
wel, maar het is net als met het 
eten van haring en spruitjes: je 
moet het eerst proberen en dan 
leren waarderen. Om u over die 
drempel heen te helpen heb-
ben we dit jaar een aantrekke-
lijk aanbod. Want dit najaar start 

er weer een beginnerscursus 
onder deskundige leiding van 
onze voorzitter en bridgedocente 
Gerrie Hiddema. En het aller-
mooist is dat u in oktober vier 
avonden lang gratis kunt ‘proe-
ven’ van het spel dat absoluut 
naar meer smaakt.
Vier keer een woensdagavond 
gratis kennismaken met onze 
prachtige denksport en pas daar-
na beslist u of u daadwerkelijk de 
cursus voor beginners gaat vol-
gen, die naar verwachting begin 
november start. Wel is het nood-
zakelijk om u hiervoor vooraf op 
te geven bij Gerrie Hiddema. 
Wilt u eerst meer informatie over 
deze unieke kans dan kunt u haar 
altijd bellen (06-16318126) of 
mailen (bridgeclubbuitenpost@
gmail.com of persoonlijk: 
gerrie@hiddema.nl).

Hopelijk tot ziens!

Jan Hiddema

Per handbike langs de Fryske
Tsjerken
Toen de Elfstedentocht voor fiet-
sers dit jaar weer niet doorging 
kwam IJsbrandus van Popta op 
het idee om een tocht te maken 
langs de 54 kerken van de Stich-
ting Alde Fryske Tsjerken. Omdat 

hij geboren is met een lichamelij-
ke afwijking en vanaf zijn tiende 
al niet meer kan lopen, legt hij 
het traject af op zijn handbike. 
Bij de Mariakerk werd IJsbran-
dus op 15 augustus opgewacht 
door leden van de Plaatselijke 
Commissie. Bijzonder was dat hij 
met fiets en al de kerk in kon. Dat 
lukt bij veel van de kleine kerken 
niet. In dat geval blijft het bewijs 
van zijn bezoek beperkt tot een 
selfie voor het gebouw maar in 
Buitenpost kon hij samen met 
het orgel op de foto.
Inmiddels heeft de handbiker 
ook het traject langs de elf Friese 
steden in één dag afgelegd. “Het 
was een zware tocht waarbij ik 
heel wat pleisters in mijn handen 
heb moeten plakken, maar als je 
iets echt wilt dan lukt het ook”, 
aldus Van Popta. 

Rinze Fokkema

Reisje langs de Rijn
De broers Ruben en Aaron Boekhout fietsten samen 
met Frank van Kammen en Rutger de Poel in elf 
dagen ruim 1300 km vanaf het Tomameer, de bron 
van de Rijn, in Zwitserland naar Buitenpost. Een 
deel van de tocht fietste Bryan Koops ook mee. 
Onder politiebegeleiding kwamen ze aan bij de 
Rohelsterweg, waar familie en vrienden hen op-

wachtten.

Dressuurstal Heleen de Haas
 

SPORTKOPPEN
Wilma Tabak

(foto’s en tekst: Hielke Boorsma)

IJsbrandus van Popta op de fiets in 

de Mariakerk. (foto: Hielke Boorsma)
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Rijksmonument

Rijksmonument, 
zaterdag 11 en 
zondag 12 september geopend

Geen rijksmonument, 
wel monumentaal

Buitenpost heeft vergeleken met 
sommige andere dorpen in onze ge-
meente een rijk bezit aan fraaie pan-
den. Haar functie als hoofdplaats 
van Achtkarspelen heeft daar zeker 
mee te maken. De Open Monumen-
tendag op 11 september is een goed 
moment om daar kennis mee te ma-
ken. Hieronder staan de twaalf Rijks-
monumenten afgebeeld. Daarnaast 
nog enkele andere voorbeelden van 
gebouwen die misschien even goed 
voor die titel in aanmerking zouden 
kunnen komen.
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1

20
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boerderĳ
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foto’s, gedicht,
molensteen

monumentale
bomen

Juliana en Bernhard-
monument

Richting spoorwegovergang staat het in 1936 
in architectonische interbellumstijl gebouw-
de herenhuis Stationsstraat 21. Opdracht-
gever was gemeentesecretaris H.J. Fernhout. In 
1969 werd het uitgebreid met de tandartspraktijk 
van J. Jansma. Door de unieke bouwstijl uit de 
jaren dertig van de vorige eeuw (Amsterdamse 
School) is dit herenhuis als rijksmonument aan-
   gewezen.

3

Dit rijksmonumentale herenhuis (Stations-
straat 19) met aangebouwd koetshuis werd in 
1862 gebouwd als artsenwoning door de eerste 
huisarts van het dorp Sytze Greidanus. De woning 
is een zogenaamde rentenierswoning. Het koet-
shuis heeft een zadeldak met decoratieve wind-
veer en houten spits boven aan de top van punt-
gevels. Bekende Buitenposter huisartsen zoals 
Ph. Koning en Harry Venema hadden hier later 
hun praktijk. 

3
jaren twintig

Dit statige herenhuis werd in 
1877 gebouwd door de ren-
tenierende herenboer Jacob 
Kuipers. De villa had een grote schuur, een koet-
shuis en een boomgaard. In 1937 werd het ge-
kocht door burgemeester Pier Eringa, die het als 
woonhuis gebruikte. Twintig jaar later, in 1959, 
werd het verkocht aan de gemeente waarna het, 
na een verbouwing, in 1961 als ‘huis der ge-
meente’ dienst deed. Links vooraan staat Antje 
   Kuipers-Siccama met haar hond op de oprit.

2
ca. 1905

Deze markante villa 
(Voorstraat 49) is rond 
1910 gebouwd door 
architect J.C. Velding 
in zogenaamde Art Nouveau stijl op de plek van 
een afgebroken boerderij. In de villa, Nieuw-Her-
branda geheten, werden vier wooneenheden 
voor ouden van dagen en een regentenkamer 
voor de Wiersma-Reitsma Stichting onderge-
bracht. De woning werd daarna gebruikt als bur-
   gemeesters-, notaris- en deurwaarderswoning. 

ca. 1915
72019

Dit rijk gedecoreerde 
woonhuis met koets-
huis is rond 1907 
gebouwd als artsen-
praktijk door gemeente-architect A. Velding, 
in opdracht van huisarts Dijkhuis. Het is opge-
trokken in de toenmalige populaire chaletstijl. 
De laatste arts die er woonde was dokter Van 
Helden. Dit rijksmonument wordt nu alleen als 
woonhuis gebruikt.

ca. 19508

De voormalige remise 
van een onbekende 
spoorwegmaatschap-
pij, achter woonhuis 
Kuipersweg 54, werd 
in 1867 in Leeuwarden 
gebouwd. Begin jaren 

twintig van de vorige eeuw raakte het daar over-
bodig. Door de gebruikte systeembouw kon de 
remise in 1926 worden gedemonteerd en per 
schip via de Buitenpostervaart naar hier worden
verplaatst. Daarna was het lang in gebruik door 
brandstoffenhandel Kees Jansen. In 1973 wer-
   den de dakpannen vervangen door golfplaten.

ca. 195011

Op de hoek van Voor-
straat en De Schep-
perstraat staat het 
woonhuis van een 
voormalige boerderij 
uit 1875 (op de foto 
rechts). In de 19e eeuw werd het door architect 
A. Velding verbouwd tot vrijstaande woning voor 
zichzelf met een naastgelegen architectenkan-
toor. Het kantoor werd opgetrokken van materi-
alen uit de afgebroken schuur. Van de hangbrug 
die naar de entree van de woning leidde zijn in 
de gevel naast de deur nog sporen te zien. 

ca. 1915

9
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P

Dit monumentale pand met 
de zes pilaren aan de linker-
zijde (ook bekend als GerBo- 
zalen, genoemd naar de ei-
genaren Gerrit Noordhof en 

Binne Zijlstra) werd in 1826 gebouwd als griete-
nijhuis van de grietenij (nu gemeente) Achtkar-
spelen. Ook werd hier rechtgesproken. In 1893 
werd het post- en telegraafkantoor er gevestigd. 
Op het dak is de mast zichtbaar voor de tele- 
   graaf- en telefoonlijnen.

ca. 1910

18

De pastorie van de 
Hervormde kerk aan 
de Voorstraat. Op de-
zelfde plaats stond 

een eerdere pastorie uit circa 1727. Die werd in 
1786 afgebroken, waarna er een nieuwe pasto-
rie werd gebouwd. Deze werd in 1893 ingrijpend 
verbouwd door timmerman J. Bulthuis. In 2019 
volgde een restauratie. Het pand is nu in gebruik    
   als bedrijfspand en woonhuis.

ca. 1935

17

De Roskam is waarschijnlijk , na de Mariakerk, het oudste ge-
bouw in ons dorp. Op het kruispunt van belangrijke verbin-
dingswegen werden vermoedleijk halverwege de 17e eeuw 
de fundamenten gelegd. Het heeft een rijke historie als loge-
ment en restaurant. Verschillende koetsdiensten, sommige 
met postdienst, maakten van De Roskam gebruik als rust- en 
wisselplaats. Na 1832 werd de herberg ook postdistributie-
kantoor. In het dorpsleven van Buitenpost heeft De Roskam 
lang een belangrijke rol gespeeld. Tegenwoordig is het een 
appartementencomplex.

Rond 1850 werd de ka-
pitale villa Nijenstein 
aan de Voorstraat als 
woning gebouwd. In 
1861 was er een kost-
school voor jongens in 
gevestigd. Van 1870 tot 

1889 kreeg het opnieuw een woonbestemming 
totdat de gemeente Achtkarspelen het in 1892 
overnam. Ruim tachtig jaar was het gemeente-
huis. Na de nieuwbouw van het gemeentehuis in 
1976 diende het tot 2000 als muziekschool. Sinds 
2006 af is er een restaurant gevestigd. 

14

De Mariakerk, het oudste gebouw 
van Buitenpost. De Romaanse to-
ren van de Mariakerk stamt uit 
circa 1200. Tot tweemaal toe werd 
de toren door brand verwoest en 
herbouwd (in 1594 en 1956). De 
aangebouwde kerk stamt uit de 
15e eeuw en brandde tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog af toen er 
Spaanse soldaten zaten inge-
kwartierd. De later herbouwde 
kerk werd wit gepleisterd aan de 
buitenzijde. De kerk kreeg daar-
door de naam Âlde Wite. In 1976 
werd de witte pleisterlaag aan de 
buitenkant verwijderd. De kerk 
herbergt een aantal unieke rouw-
borden van adellijke families die 
voorheen in Buitenpost woon-
achtig waren en in de kerk begra-
ven liggen.

jaren vijftig

13

De voormalige mare-
chausseekazerne die in 
1927 werd gebouwd in 
opdracht van het Depar-
tement van Oorlog. De legering van de brigade 
was bedoeld om de orde in de heidedorpen te 
bewaren. De kazerne bestond oorspronkelijk uit 
een kantoor met cellen en drie wooneenheden. 
Achter de kazerne werden paardenstallen ge-
bouwd. In 1961 werd een gedeelte verbouwd tot 
politiebureau. In 1963 werden in de voormalige 
stallen twee cellen gebouwd waarvan de getra-
liede vensters nog aanwezig zijn. 

22

ca. 1927

Buitenpost kende begin 20e 
eeuw twee molens, een ko-
renmolen en een houtzaag-
molen. Beide molens zijn 
verdwenen. Om dit gemis goed te maken is in 
1958 een afgebroken poldermolen uit 1870 uit 
het Groninger Oosterhoogebrug aangekocht. De 
molen kreeg de naam De Mûnts (= monnik; van-
wege de gelijkenis met een monnik met kap). In 
het rieten dek van de molen is het wapen van 
Achtkarspelen
   te zien.

21

ca. 1970

Boerderij Haersma State (West 2) is in 1834 ge-
bouwd op de fundamenten van een voorganger 
uit 1640. De boerderij hoorde bij de Haersma- 
state ertegenover. Het is een zogenaamde stelp-
boerderij met een onderkelderd woongedeelte, 
een bordestrap, omlijste ingang en gracht. De 
oprijlaan, vroeger met grote eikenbomen, loopt 
langs de boerderij en had oorspronkelijk een 
verbinding met het landgoed Fogelsangh State  
te Veenklooster. De oprijlaan loopt langs een 
weiland, waarop een ooievaarsnest staat. Ook 
achter de boerderij bevindt zich een ooievaars- 
   nest op een silo.

23 1938

ca. 1980

(kaart: Annemieke Altena)



16 RONDJE KUNSTZINNIG 10, 1

In het weekend van 10, 11 en 12 september kan, nadat deze  
vorig jaar vanwege corona was afgelast, weer de Kunstroute Rond-

je Kunstzinnig in de gemeente Achtkarspelen gevolgd worden. Vijf-
enveertig kunstenaars op vijfentwintig locaties laten hun recente 
werk zien na een jaar van stilstand in de cultuursector. 
Het thema ligt voor de hand. Verstilling. Het tot stilstand komen 
van de samenleving door de pandemie, die vooral voor de cultuur-
sector enorme gevolgen heeft gehad en nog heeft. Waar mensen 
samenkomen ontstaat cultuur. Waar dat samenkomen onmogelijk 
wordt of wordt afgeraden is de cultuur dus het haasje.

Aan dit rondje doen ook Buiten-
poster kunstenaars mee. In dit 
artikel worden ze extra in het 
licht gezet en krijgt u een over-
zicht waar ze te vinden zijn tij-
dens het Rondje Kunstzinnig.

Gerke Procee
Gerke Procee geboren in 1993 
en is in 2020 afgestudeerd voor 
Autonome Beeldende Kunst aan 
de Academie Minerva te Gronin-
gen. Hij is een kunstenaar met 
een achtergrond in bouwtech-
niek die door middel van onder-
dompeling in het filosofische 
doolhof van het griezelige – 'un-
heimliche' en archetypen – veel 
van zijn diepste angsten en fan-
tasieën is gaan herkennen. Zijn 

stripboek over het personage 
G3D nodigt je uit om deel te ne-
men aan het begin van zijn reis. 
Een creatieve explosie waarin 
hij onderzoek doet naar de nooit 
ontwikkelde creaties die hij daar-
na gaat vastleggen op fysiek en 
digitaal canvas.
Exposeert op 
Achtkant 42, Buitenpost

Anja Kuipers
Anja is sinds 2007 met keramiek 
bezig. Na bijna 25 jaar in het 
onderwijs gewerkt te hebben 
mocht zij zich in 2015 volledig 
aan haar hobby wijden. Haar in-
spiratiebron is de natuur en de 
mens. Het geloof, het Christen 
zijn, speelt ook daarin een grote 

rol. Met beelden de andere mens 
kunnen raken door het zichtbaar 
maken van het verhaal erin dát 
is elke keer weer een mooie uit-
daging.
Haar motto is LEEF, LACH EN 
HEB LIEF…. Dit omvat voor haar 
hét leven. Het is de manier van 
hoe je in het leven staat én hoe 
je zonder oordeel met de ander 
kunt omgaan. 
Exposeert op 
Scheltingastraat 26, Buitenpost

Hilleke Scheper
Zo lang zij zich kan herinneren is 
ze al bezig met tekenen en schil-
deren. Als kind vond ze kleuren 
al heel mooi en was ze ook vaak 
bezig met plakkaatverf met pen-
seel of vingers. De laatste jaren 
heeft ze veel nieuwe schilderijen 
gemaakt. Sinds 2013 gebruikt 
ze vooral acrylverf en schildert 
ze zowel abstract als realistisch, 
enkele kleuren of heel kleurrijk. 
Haar schilderkunst is vooral 
voortgekomen uit liefde voor de 
natuur. Bloemen en bladeren, 
hetgeen zich uit in de organi-
sche vormen van de abstracten. 

Gerke Procee  p

Anja Kuipers  t

Hettie Combs  t

Hilleke Scheper  t

Lees het inter-
view met Hilleke 
op p. 21.

De nummers in de kaart verwijzen naar alle deelnemende kunstenaars:
https://keunstkrite.nl/rondje-kunstzinnig-2020/kunstroute/

Voor meer informatie zie:
https://keunstkrite.nl/
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Dit jaar is ze begonnen met het 
beschilderen van ronde pane-
len met onder andere bloemen,  
vogels en insecten.
Exposeert in de Mariakerk, Oude 
Havenstraat 1, Buitenpost

Hetty Combs
Voor Hetty Combs (Zeist, 1962) 
is bezig zijn met kunst en cul-
tuur een levensbehoefte. Op de 
middelbare school deed zij eind-
examen in Tekenen en Kunstge-
schiedenis (1980). Daarna volgde 
ze af en aan lessen bij De Blauwe 
Stoep in Leeuwarden, het SKW 
in Buitenpost, Kollum en het 
Grafisch Atelier in Groningen. 
Ook studeerde ze Cultuurweten-
schappen aan de Open Universi-
teit en verdiepte zich uitvoerig in 
algemene kunstgeschiedenis en 
kunstfilosofie. Naast haar werk 
in de zorg besloot ze in 2017 
om alsnog de kunstacademie te 
gaan doen. In juli 2021 rondde ze 
op haar 58ste haar 2e master af 
aan De Foudgumse School voor 
moderne schilderkunst. Hetty 
studeerde af op het onderwerp 
Portret.
Hetty Combs geeft teken- en 
schilderles in Dokkum en Bui-
tenpost. Ze is tevens oprichter 
van de Kunstclub 70+ en is als 
bestuurslid actief bij Stichting De 
Groen Kunst en Cultuur Dokkum 
en Stichting Modderacademie.
Exposeert in de Petruskerk, 
Tsjerkebuorren 15, Twijzel

Houdrie Slofstra
Houdrie Slofstra heeft op haar 
53e ontdekt dat ze veel plezier 
heeft in het schilderen van kleur-
rijke schilderijen met acrylverf. 
Ze is gestart met schilderlessen 
in It Koartling in Buitenpost. De 
eerste jaren heeft ze les gehad 
van Corina Blom. Daarna heeft ze 
enkele lessen gevolgd bij Hetty  
Combs.
Haar inspiratie haalt ze uit de 
natuur, doorleefde gezichten, de 
bloemen in de borders van haar 
mooie tuin, de reizen naar Scan-
dinavië en Azië. 
In 2019 deed ze voor het eerst 
mee aan Rondje Kunstzinnig.
Eén van haar laatste grote wer-
ken maakte ze in het najaar van 
2020; een beeld van een peinzen-
de vrouw in de tuin.
Ze hoopt dat u geniet van haar 
schilderijen! 
Exposeert op Jeltingalaan 69, 
Buitenpost

Folly Spoelstra
Atelier de Heakiep by Folly is zeer 
landelijk, schilderachtig gelegen, 
op de grens tussen de provincies 

Friesland en Groningen. Het ate-
lier hebben zij en haar partner in 
2017 gebouwd, met als doel de 
kunst dichter bij de mensen te 
brengen.
Haar afbeeldingen gaan uit van 
een klassieke benadering waarbij 
compositie, vorm, licht, techniek 
en kleurgebruik belangrijk zijn. 
De onderwerpen kunnen maat-
schappelijk betrokken zijn. Maar 
ook herleid uit de natuur of het 
dagelijks leven. Verder gebruikt 
zij een mix van materialen om 
tot een beeld te komen. Kortom 
als inspiratiebron laat zij zich lei-
den door een eigen gecreëerde 
materialen- en belevingswereld.
Haar motto is: Als je alles geeft, 
kan je niets verliezen.
Exposeert op 
Trekweg 14, Buitenpost

Suzan Bosch
Suzan onderzoekt al haar hele 
leven de kunst van ruimte ma-
ken voor bezieling en bezinning. 
Na een loopbaan als opleider 
en organisatiepsycholoog heeft 
zij haar roeping gevonden in de 
combinatie van kunst en sociale 
vernieuwing: als transitie kunste-
naar helpt zij mensen hun eigen 
natuurlijke vorm te (her)vinden 
via de kracht van kunst.
Zij komt het beste uit de verf als 
zij onthaastende projecten mag 
ontwerpen voor en met gemeen-
schappen die op zoek zijn naar 
ontmoeting en nieuwe aandacht 
voor elkaar. Daarnaast maakt 
zij kunstwerken van natuurlijke 
materialen uit de omgeving van 
haar opdrachtgevers, verzorgt 
op de natuur geïnspireerde craft-
fulness dagen, creatieve loop-
baantrajecten en retraites. In 
haar atelier maakt zij tijd door te 
spelen met ambachtelijke werk-
processen als papierscheppen, 
vilten, ecoprinten en inkt maken.
Exposeert op 
West 31, Buitenpost

Thea Kroese
Thea Kroese is inmiddels de 50 
voorbij en sinds december 2018 
weer woonachtig in Buitenpost 
na bijna 30 jaar in Franeker te 
hebben gewoond. 
Vilten is voor haar de veelzijdig-
heid in het creëren van mooie en 
unieke werkstukken. Zij kan zich 
helemaal uitleven in de prachti-
ge wollen lokken en gekleurde 
wol en zijde. Door gebruik van 
(zelf)gekleurde wol en zijde, di-
verse wolsoorten, vezels en tech-
nieken wordt elk werk uniek. In 
vorm, kleur, structuur en gevoel. 
Van kleding in transparant vilt, 
ultra-zacht met de fijnste wol, 

of een wandkleed met de ruige 
natuurlijke schapenlokken, tot 
structuren in een driedimensio-
naal object. Bijna alles is moge-
lijk met vilt. Dat maakt het vilten 
zo veelzijdig.
Samen met andere natuurlijke 
vezels zoals zijde, viscose, lin-
nen of bamboe vervilt zij de wol 
tot wandkleden, kleding, tassen, 
sierobjecten en woonaccessoi-
res. Inspiratie haalt zij vaak uit 
de natuur. Een vorm van een 
bloem, een patroon in gesteente 
of de kleuren van een zonson-
dergang zijn in haar werk terug 
te vinden. Maar vooral water in 
al haar gradaties in kleuren, vor-
men en beweging is een onein-
dige bron van inspiratie. 
Met de handen in de wol en het 
werken naar een uniek werkstuk 
is wat zij het allerliefste doet. 
Haar passie deelt zij graag met 
anderen. Op handwerkmarkten 
verkoopt zij haar werk en zij geeft 
ook workshops aan huis. 
Exposeert op 
De Spil 2, Buitenpost

Roel Timmermans
Zijn voorliefde gaat uit naar oude 
steden en prenten daarvan. Hij 
vond zijn eerste inspiratie bij on-
der andere 17e-eeuws werk van 
Verstraeten, Visscher en Merian.
Inmiddels heeft hij een ruim  
oeuvre van tekeningen en  
etsen. Al tekenende verplaatst hij 
zichzelf naar die tijd. Zijn laatste 
werk bestaat uit pentekeningen 
van monumentale gebouwen en 
eigentijdse stadsgezichten.
Exposeert op De Buwepleats, 
It Kleasterbreed 4a, Drogeham

Hinke Klijnstra
Bezig zijn met textiel loopt als 
een rode draad door haar leven.
Als kind was ze al vaak bezig 
met handwerkjes. Ze koos de 
opleiding docent textiele werk-
vormen. Later kwam het weven 
op haar pad. Door aan te slui-
ten bij de groep Weefdesign kon 
Hinke zich ontwikkelen in kunst-
zinnige richting. Een van deze 
weefopdrachten is ‘Verstilling’ 
geworden. Veel is stilgevallen 
de afgelopen periode. Het le-
ven ingekaderd en begrensd. En 
onzichtbaar voor de buitenwe-
reld. Dit weefsel in de techniek 
dubbelweven bevat holtes met 
daarin kleurige stukjes vilt. Het 
oppervlak is wat hobbelig en 
kleurig in veel tinten. Maar ook 
strak begrensd Hoe langer ik 
hiermee bezig was, hoe meer het 
‘Verstilling’ voor mij werd.
Exposeert in de Mariakerk, Oude 
Havenstraat 1, Buitenpost

Roel Timmermans  p Hinke Klijnstra  p

Houdrie Slofstra  p
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Reunie mulo/ulo
Ben jij geboren in 1946 of 1947 en heb je op de mulo/ulo aan de Ire-
nestraat gezeten? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Wij zijn bezig 
met het organiseren van een reünie en zouden het erg fijn vinden als 
jij hier ook bij aanwezig wilt/kunt zijn.

Wij hebben er zin in en zijn enthousiast aan het voorbereiden. Zodra 
we het een beetje rond hebben horen jullie meer. Lijkt het jou ook 
leuk en ben je ook enthousiast geworden? Laat het ons dan weten 
en stuur je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) door of 
neem contact met ons op. 
Ben je niet geboren in 1946/47, maar denk je wel bij ons in de klas 
gezeten te hebben, neem dan ook gerust contact met ons op. Mocht 
dit bericht niet voor jou bestemd zijn, maar ken je wel iemand die 
hiervoor in aanmerking komt, wilt je het die persoon dan laten we-
ten? Geef dit bericht zoveel mogelijk door. Wij hopen op veel reacties.

Anton Rottiné,
arottine@hotmail.com
06 313 45 338 
of
Tiny de Bruin (Tineke Dijkstra), Tinybuitenpost@outlook.com 
06 50465751.

SCHOOL

COLUMN

Kees Kooman

Coupe dame blanche

Sport is als die coupe dame blanche, 

gemaakt van warme chocola, verse 

slagroom en (biologisch) room-

ijs: je moet het niet te vaak eten. 

En zo waren daar de Olympische 

Spelen, nu niet eenmaal in de vier 

maar in de vijf jaar. Wat heeft u, als 

u uit soort protest tegen corona on-

verhoopt niet hebt gekeken, gemist 

aan even voorbeeldige als fantasti-

sche beeldvorming! Hier is een uit-

roepteken dat zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen op zijn plaats.

Van Peter Winnen, voormalig tame-

lijk bekend wielrenner en columnist 

vernam ik zijn problemen, veroor-

zaakt door verzadiging vanwege 

alweer een Grote Ronde, dit keer de 

Ronde van Spanje. Hoeveel saaie 

etappes met een finish, gemaakt 

voor de echte sprinters, kan een 

mens verdragen? 

Voorjaarsklassiekers, de Tour, de 

Giro, nu de Vuelta, de Olympische 

Spelen en ik geloof na Europese 

ook nog wereldkampioenschappen 

op komst. Nog meer reclame voor 

Jumbo, want zo hoorde ik tijdens de 

Spelen van Tokyo tot mijn ontstel-

tenis reppen over teamprestaties 

namens de grootgrutter in plaats 

van de gebruikelijke nationale 

olympische kwalificaties.

Ik herinner me de argwanende blik-

ken van de hoofdredacteur die over 

de schouders van de leerling-sport-

journalist (die ik ooit was) heenkeek 

om maar te checken of ik geen 

sponsornamen gebruikte in mijn 

stukjes. Streng verboden. Hooguit 

mocht je verwijzen naar de nering 

van de geldschieter die toen niet 

gebaat was bij ‘zo vaak en zo veel 

mogelijk’. Sponsors waren nog in 

dienst van de sporters, niet anders-

om. Kom daar maar eens mee aan 

bij onze snelste landgenoot (op vier 

wielen) en het giftige drankje dat hij 

vertegenwoordigt.

Nog langer geleden durfden journa-

listen Koning Voetbal te mishagen, 

door te schrijven dat Fanny Blan-

kers-Koen (in 1948 winnares van 

vier gouden olympische medailles 

in Londen) het als spits veel beter 

zou hebben gedaan dan de spelers 

van het snel uitgeschakelde voet-

balelftal. Wie zou het in zijn hoofd 

halen om Sifan Hassan (2 x goud 

en 1 x brons in Tokyo op de atletiek-

baan) symbolisch op te stellen in 

het armzalige damesteam, leeuwin-

nen die welpjes bleken.

Maar dan de fantastische beelden 

die u dus mogelijkerwijs hebt ge-

mist, even exquis als de coupe die 

zich eens per vier of vijf jaar laat 

eten! Ik moet daarbij aantekenen 

dat het voor mij de eerste keer was 

om zonder journalistieke verplich-

tingen te kunnen kijken naar Olym-

pische Spelen. Zo zag ik de dans 

tussen twee hoogspringers, een 

Italiaan en een Qatarees aan het 

einde van een zinderende finale. 

Waarom? Dat ga ik niet verklappen, 

had u zelf maar moeten kijken. 

Tijdens de eindsprint van de ma-

rathon, u weet wel: 42 kilometer 

hardlopen, en dit keer onder afgrij-

selijke weersomstandigheden, zag 

je de aanmoediging van een Neder-

landse atleet in de poging zijn trai-

ningsmaat mee te slepen naar het 

erepodium. Met alle risico van dien. 

En die vallende atleet dan op de 4 x 

400 meter en toch zilver? Ik kijk nu al 

uit naar Parijs, 2024. 

De ulo in 1956.

DE SCHOOLFOTO

Schoolfoto groep 5 van de Flambouw, schooljaar 1989-1990. 

Bovenste rij: Roelina Zijlstra, Jelle van Zomeren, Pieter Messchendorp, 

Wiemer Renkema, Eelco Brouwer, Jelle van der Beek, Tjeerd Rusticus, Alinda 

IJsinga, meester Marten Herrema

Tweede rij van boven: Ido Gerard Kempenaar, Miranda Wobbes, Tabienke 

Renkema, Magda Tillema, Anke Risselada, Folkje Veenstra, Ritske Nijboer, Henk 

van der Velde, Maaike Meindertsma

Tweede rij van onder: Klaas Pier Mulder, Martijn Drahn, Henk Kazimier, 

Bernke Papenburg, Sanne Harmsma, Janneke Tamminga, Debby Coehoorn, 

Hilde van der Laan, Bram Miedema

Onderste rij: .Nynke Bosma, Nynke Kroodsma, Greetje Veenstra, Jelly van 
der Kloet, Simone Hoekstra, David de Vink, Luuk Wouda

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

MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN

Jantsje Oost

Augustus, rispmoanne 
(oogstmaand )
De simmer is oer it hichtepunt hinne, de natuer kleuret 
him mei fruchten.

No sil bliken dwaan wat alle wurk opbringe sil.

Dy’t rispje wol moat op ’e tiid siedzje.
Wie niet zaait zal ook niet oogsten

De risping leannet it wurk.
De oogst is de beloning voor alle inspanning.

Dy’t ier sieddet, sil ier rispje.
Wie vroeg zaait, zal vroeg oogsten.

Men rispet wat men siedde hat
De oogst is afhankelijk van wat je zaait

As it op ‘e jonge sieddingen reint, dan reint it dukaten
Als het op de jonge inzaaiïng regent, is er hoop op een rijke oogst



Maak kennis met Taekwon-do in Buitenpost
Sinds januari 2020 worden er taekwon-do trainingen gegeven op  
de zaterdagochtend bij trainingscentrum Safe & Fit aan de  
Einsteinstraat 6.

John Ytsma: “We zijn met een klein groepje begonnen, maar zijn 
afgelopen anderhalf jaar, ondanks corona, behoorlijk gegroeid in 
aantal leden. We verwelkomen nu elke zaterdag vanaf 10.00 uur 
leden die in een gemoedelijke sfeer willen trainen”.

In deze tijd met al haar geweld en intimidatie biedt Taekwon-do een 
prachtig effectief wapen om jezelf te verdedigen. Op de training 
ontwikkel je zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, 
coördinatie en zelfverdediging. Taekwon-do wordt gezien als 

een kunst van zelfverdediging (Art of Defence), die niet alleen is 
weggelegd voor de sterken onder ons, maar voor iedereen of je nu 
jong, oud, man, vrouw, groot of klein bent.

In verband met de toenemende belangstelling is er besloten om 
een extra trainingsmogelijkheid op de donderdagavond aan te 
bieden. Deze avond van 19.30 - 20.30 uur zal in het teken staan van 
een thema, bijvoorbeeld: conditie, sparring, techniek, breektesten, 
gesprongen trappen, draaitrappen of zelfverdediging.

Wil je Taekwon-do een keer proberen, dan kan dat. De eerste vier 
lessen zijn gratis. Op deze manier kun je zonder dat je kosten maakt 
kijken of  Taekwon-do iets voor je is.

Trainingstijden:

Donderdag 19.30 - 20.30 uur
Zaterdag 10.00 - 11.30 uur

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Voor meer informatie over onze 
vereniging of wil je je alvast 
aanmelden voor een proefles? 
Dan kun je terecht op onze web-
site:

www.artofdefence.nl 

of neem contact op met 
John Ytsma
tel. 06-22916308

WOORDZOEKER
Wilma Tabak

Oplossingen – bij voor-
keur op een kaartje – in-
leveren in de kopijbus bij 
The Read Shop vóór za-
terdag 18 september.

De prijs, van 10 euro 
wordt ter beschikking ge-
steld door De Binnenste 
Buitenpost. 

De oplossing van de puzzel 
in het juninummer was: 
Dropshop Liquorice
Er waren 25 goede inzen-
dingen. 

Winnaar van een Twaspan 
snacktegoed ter waarde van 
10 euro is: 
Antje Hania
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Deze keer ben ik op bezoek bij Hilleke Scheper in de ‘Molenhof’ aan 
de Molenstraat en als ik in de hal naar haar appartement loop kom 
ik langs veel van haar werk. De bewoners treffen het maar met een 
amateur-kunstenaar in hun midden…

Hoe het begon…
Hilleke schildert dus en gevraagd 
naar hoe het ooit begon blijkt dat 
het gaat zoals met velen die ik 
geïnterviewd heb: als kind is ze 
al veel bezig met verf, krijt en 
knutselen. Eenmaal volwassen 
is er een fase waarin andere  
zaken voorrang krijgen, maar op 
een gegeven moment, zo in de 
zeventiger jaren komt het toch 
weer boven. 
In die periode wordt er ook veel 
geëxperimenteerd met allerlei 
hobby’s en zo begint Hilleke met 
Hindelooper schilderkunst. We 
herinneren ons het allemaal vast 
nog wel: de melkbussen, naai-
dozen, emmers enzovoort die 
allemaal op de bekende manier 
werden opgefleurd in de daar-
voor bestemde kleuren. Maar 
bij deze hobby moet je toch aan 
bepaalde richtlijnen voldoen en 
daar raakt ze op ‘uitgekeken’. 
Uit een soort nieuwsgierigheid 
schildert ze een woudhuisje dat 
bij haar in de buurt staat. Dat 
lukt wonderwel en dus schildert 
ze nog een huisje. Vanaf die tijd 
heeft het schildervirus haar te 
pakken en ze begint realistische 
schilderijen te maken. Ze stapt 
over van olieverf naar acrylverf 
en blijft dat tot op de dag van 
vandaag gebruiken

Inspiratie 
Hilleke vindt zichzelf een auto-
didact, ze heeft zich ooit korte 
tijd bij een schilderclubje aan-
gesloten, maar ontwikkelt zich 
op haar eigen manier. Bijzonder 
dat er ook verschillende stijlen 
te zien zijn: nadat ze eerst vooral 
realistisch schildert, begint ze uit 
een soort nieuwsgierigheid met 
haar vingers en een paletmes te 
verven en zo ontstaan abstracte 
schilderijen. 

Hilleke: “Wat mij vooral inspi-
reert is de natuur, de kleuren en 
de organische vormen. Ik houd 
van kleur, maak meestal geen 
plannen vooraf, ik begin gewoon 
en zie wel welke kant het uitgaat. 
Maar soms bedenk ik wél iets, 
denk bijvoorbeeld, dat ik witte 
bloemen wil schilderen. Een an-
dere keer word ik geïnspireerd 
door een gebeurtenis, zoals bij-
voorbeeld die winter dat het zó 
ijzelde (1987, het leek toen of de 
natuur in glas was verpakt). Vo-
rig jaar heb ik een schilderij mo-

gen maken voor een echtpaar bij 
mij in de flat van een vakantiefo-
to met een bootje er naast. Het 
perspectief is zo mooi dat het 
bootje beweegt als je heen en 
weer loopt.”

Dit jaar ben ik begonnen te schil-
deren op ronde panelen wat weer  
hele andere resultaten geeft. En 
ja, zo is er altijd wel iets, wat voor 
mij weer aanleiding is om de 
kwast ter hand te nemen. En ge-
lukkig vinden de medebewoners 
het prima, dat ik het hier in de 
hal heb gehangen, want ja, waar 

moet ik al dat werk bewaren?” 

Exposeren
Bij Kunst in de Kerk hing dit jaar 
ook werk van Hilleke en binnen-
kort exposeert ze in de Mariakerk 

tijdens het ‘Rondje Kunstzinnig’ 
op 10, 11 en 12 september. Ze 
hoopt dat er dan ook wat werk 
verkocht wordt, zodat er weer 
ruimte is voor nieuwe werken. 

U bent daar uiteraard van harte 
welkom…
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Anneke Paauw

Hilleke Scheper schildert
Ik hou van kleur en eigenlijk ‘griem ik mar wat oan’

Rozenknoppen in ijzel, olieverf op canvas. (eigen foto)

Het Friese team in actie. (foto: Hielke Boorsma)

Bloemenpotpourri in acrylverf . (eigen foto)

Witte bloemen acrylverf op paneel. (eigen foto)

Het NK Maaien met de zeis wordt 
sinds enkele jaren eind augustus 
georganiseerd. Onder veel be-
langstelling van het publiek strij-
den verschillende teams om de 
eer én de gouden strekel. Dit jaar 
vond het kampioenschap plaats 
op 28 augustus in Buitenpost, op 
een perceel bij Egypte 30. 
Bij de heren ging de eindstrijd 
tussen teams uit Groningen, 
Friesland en Drenthe. Het Friese 
team, bestaand uit Wobbe Anne 
Veenstra, zijn vader Albert en zijn 
oom Sipke (zie foto), werd win-
naar. Bij de dames ging de gou-
den strekel naar Groningen.

NK Maaien met de zeis



YOGA IN BUITENPOST
HUMANO

Kennismaken met yoga op zaterdag 4 september
Graag aanmelden voor een les:

Critical Alignment Yoga (10.00 en 14.00 uur)
Yin Yoga (11.00 en 15.00 uur)

Maandag 19.00 uur Critical Alignment yoga
Van rugklacht naar rugkracht, yogahoudingen die de 
rug flexibel en sterk maken.

Maandag 20.30 uur Yin Yoga
Principes van mindfulness vormen de rode draad, veel 
aandacht voor de ademhaling. 

10 lessen vanaf 6 september, € 95,-
Alle yogamaterialen zijn aanwezig. Eigen handdoek 
voor op de mat meenemen! 
Kleine groep. Veel persoonlijke aandacht.

Woensdag 19.30 uur Yoga proeverij
5 lessen vanaf 8 september voor beginners, € 45,-
Hatha, yin, ademhalingstechniek. 
Veel uitleg en begeleiding.

Opgeven of vragen:

Martin Struik
Waling Dykstrastraat 4
bellen of appen:
06 5040 9987 
e-mail: info@humano.nu

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

Verwen al uw zintuigen bij Eettuin op De Kruidhof

Wilt u genieten van heerlijke 

gerechten bereid van verse, bio-

logische streekproducten en in-

grediënten afkomstig uit de bota-

nische tuin van De Kruidhof? Kom 

dan naar de Eettuin in Buitenpost! 

U kunt gratis parkeren bij het trein-

station van Buitenpost, op loopaf-

stand van De Kruidhof. Van dinsdag 

t/m zondag kunt u in de Eettuin 

terecht voor een goede kop koie 

en lekkere lunchgerechten. Voor 

groepen kunnen we arrangemen-

ten op maat voor u samenstellen. 

Bent u op zoek naar een vergader-

ruimte 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!

Schoolstraat 29 B

9285 NE Buitenpost

06 151 955 65

info@eettuin.nl 

www.eettuin.nl

| Eettuin

Sinds enige tijd is 
er gelukkig weer 
een donker gat in 
het winkelbestand 
aan de Kerkstraat 
gevuld.
Talant, een stichting 
met oog voor 
mensen met een 
beperking, heeft 
een keurige winkel 
geopend waar 
spullen worden ver-
kocht die door de 
werknemers zelf 
zijn gemaakt in het 
achter en naast 
gelegen atelier.

In totaal werken er 22 personen, de een nog bedrevener dan de ander in hout, 
metaal, wol enzovoort. Zeker een bezoekje waard.
De openingstijden zijn ma t/m vr. van 10.00-12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.



23De Binnenste Buitenpost - augustus 2021 CULTUUR

Plaatselijke commissie actief in
Mariakerk
“In het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn de Plaatse-
lijke Commissies onmisbaar. Zij werken eraan mee dat een kerk- 
gebouw van de stichting een zinvol en verantwoord gebruik krijgt. 
De Plaatselijke Commissies bemensen de kerken bij openstellingen 
en organiseren concerten, optredens of voorstellingen. Daarnaast 
zijn de commissieleden het dagelijks ‘oog en oor’ van de stichting 
rondom het monumentale gebouw”.

Harmke Postma, Peter de Poel, 
Sjaan Senter, Rinze Fokkema 
en Jan Willem Zwart zijn op dit 
moment de personen die zich, 
ieder vanuit een geheel eigen 
expertise en motivatie, inzetten 
in de plaatselijke commissie  
Mariakerk. De eerste bijeenkom-
sten zijn vooral gericht op het 
verdelen van de taken en het 
uitzetten van de grote lijnen. Met 
respect voor de geschiedenis, 
de kerk en de omgeving, maar 
met de ambitie van activiteiten 
die passen bij de rol die de kerk 
in het dorp in gaat nemen. Er 
wordt momenteel druk gewerkt 
aan een breed aanbod voor en 
door het dorp voor het komende 
seizoen. Bestaande en vaste eve-
nementen die al plaatsvonden in 
de Mariakerk zoals kerkdiensten, 

rouw- en trouwdiensten, houden 
een vaste plek in het program-
ma. 

Op 11 en 12 september is de Ma-
riakerk open in verband met de 
landelijke Open Monumenten-
dag. 
Op 26 september is de voorstel-
ling Tusken lân en wetter ge-
pland. Dit is de muziekvoorstel-
ling van zangeres Janna van der 
Honing en multi-instrumentalist 
Herman Woltman. De voorstel-
ling is geïnspireerd op schilde-
rijen van Friese landschappen 
van kunstenaar Jentsje Popma, 
die dit jaar zijn 100e verjaardag 
viert. Daarnaast zijn er ook nog 
Tsjerkepaad-dagen op zaterdag-
middagen, de laatste op 4 sep-
tember. 
Bovendien worden er voorbe-
reidingen getroffen om in de zo-
merperiode de kerkdeur overdag 
open te zetten, zodat zij die dat 
willen de kerk kunnen bezoeken 
of een stiltemoment kunnen er-
varen.
De commissie staat open voor 
vragen en opmerkingen, het 
aandragen van initiatieven of om 
mee te helpen bij activiteiten, en 
is te bereiken via mariakerkbui-
tenpost@gmail.com of door een 
commissielid persoonlijk te be-
naderen. 

Jan Willem Zwart

Tentoonstelling Rob Blanken in gemeentehuis
Tegelijkertijd met de opening van de Kunstroute ‘Rondje Kunst- 
zinnig’ in de gemeente Achtkarspelen opent Max de Haan, wethou-
der Cultuur op 10 september ook een nieuwe tentoonstelling in het 
gemeentehuis van fotograaf Rob Blanken uit Feanwâlden.

Rob is natuurfotograaf en maakt 
zich net als menig ander ern-
stig zorgen over de toestand 
van onze natuur en de Aarde. In 
deze tentoonstelling genaamd 
Mars spreekt hij zich uit over de 
kleurenrijkdom van de Aarde te-
gelijkertijd verwijzend naar de 
Rode Planeet in ons zonnestel-
sel waarvan vermoed wordt dat 
daar mogelijk eens leven was. 
Op Mars was water en er is ook 
een atmosfeer aanwezig. Die at-
mosfeer is erg ijl, maar is in het 
verleden dikker geweest. Onder 
andere door uitstoot van CO2 en 
methaan is die atmosfeer aange-
tast en is leven daar inmiddels 
onmogelijk. Onlangs bewezen 
de Amerikanen nog met hun mil-
jarden kostende project dat het 
mogelijk is een voertuigje, Per-
severance, daarheen te brengen 
en een drone in de atmosfeer te 
laten vliegen. Nu is het doods en 
stil op Mars. Zal ook de Aarde 
eens dit lot beschoren zijn? En is 

dat dan onze eigen schuld?

De kleurrijke foto’s die hij ver-
toont en die vernoemd zijn naar 
geografische plekken op Mars 
zijn natuurlijk niet daar genomen. 
Dat is gebeurd in Drenthe waar 
kwelwater van de Hondsrug el-
ders in laaggelegen gebieden 
opborrelt. Dit water is zuurstof- 
arm en metaalhoudend. Zodra 
dit water boven de grond komt 
en zuurstof uit de lucht opneemt, 
ontstaan ijzeroxiden waardoor 
het water rood kleurt. Bovendien 
is daar een bijzondere bacterie 
aanwezig, de Leptothrix disco-
phora, die de in het kwelwater 
aanwezige metalen zoals ijzer en 
mangaan ook oxideert en zo ont-
staat er op het wateroppervlak 
een zeer dunne maar kleurrijke 
laag die hij fotografeert. 

Sterk vergroot levert dat prach-
tige hallucinerende beelden op 
met een enorme kleurenrijkdom, 

waarvan je je afvraagt hoe dat 
mogelijk is. Ze lijken op vanuit 
de lucht genomen landschaps-
foto’s tot vanuit de ruimte ge-
maakte beelden van het aardop-
pervlak. Maar ook op foto’s van 
organische celstructuren. Be-
denk dan ook dat Rob de foto’s 
gemaakt heeft met een enorme 
scherpte en dat geen enkele foto 
in het echt meer beslaat dan een 
oppervlakte van hooguit enkele 
vierkante centimeters. Niet al-
leen technisch een enorme pres-
tatie maar het levert ook esthe-
tisch prachtige beelden op.
Neem een kijkje in het gemeen-
tehuis en verwonder je over die 
fenomenale kleurenrijkdom van 
een gewoon alledaags natuurlijk 
verschijnsel. Maar voel ook de 
waarschuwing die Rob laat ho-
ren met deze foto’s.

Frits Bouwens

De tentoonstelling is te zien  
tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis, tot half  
december.

Bij MeM thuis
Een golf van enthousiasme en 
passie overspoelt mij als ik met 
Atsje Lettinga praat. En dan is ze 
ook nog leuk! Atsje leidt samen 
met haar man Sander Stienstra 
de Muzykpleats en Paviljoen 

MeM. Al twaalf jaar zit ze inmid-
dels in Egypte. Daar organiseert 
ze van alles op het gebied van 
muziek, cultuur en kunst. Met 
heel veel enthousiasme en een 
grote groep vrijwilligers die haar 
bijstaat op het een hectare grote 
terrein waar getrouwd, gekam-
peerd en gefeest kan worden. Er 
is ook plaats voor campers, die 
haar goed weten te vinden. “Ie-
dereen is welkom en we probe-
ren de prijzen zo laag mogelijk te 
houden”. 

Atsje werkt samen met ande-
re ondernemers die bezig zijn 
van Buitenpost een aantrekke-
lijke plaats te maken, zoals de 
Buitenmarkt, Op ’e Stal en het 
Bloemenparadyske. Ze zoekt 
meer contact met de Buiten-
poster middenstand want Atsje 
gaat graag de samenwerking 
aan. Ze zit vol met ideeën en kan 
haar enthousiasme nauwelijks 
bedwingen. Zij en haar Sander 
zijn ook heel succesvol in de ac-
tiviteiten die ze organiseren. Af-
gelopen vrijdag had ze nog een 
Nepalees huwelijk en werd er via 
een livestream verbinding ge-
maakt met de moeder en zuster 
in Nepal, zodat die ook het feest 
konden bijwonen. Er zijn veel 
groepen die van hun diensten 
en plek gebruik maken. Groepen 
die bijvoorbeeld Biodanza doen 
maar ook is er een manifestatie 

voor het Friese boek. Of je nu 
met vijftig man bent of met acht 
om een intiem familiefeest te or-
ganiseren, Atsje maakt het mo-
gelijk met behulp van haar crew. 

Naast de werkzaamheden daar is 
ze ook nog werkzaam als hapto-
noom en Sander werkt als ICT-er. 
Alhoewel de tijd die ze daaraan 
kunnen besteden maar beperkt 
is, vinden beide het toch belang-
rijk dat werk te doen.

Het is een bosrijke vriendelijke 
maar ook kleurrijke plek waar 
het goed toeven is. Je voelt je 
snel thuis bij de no-nonsense 
aanpak van Atsje. Ook dat lees 
je in alle reviews die over MeM 
en de Muzykpleats verschijnen. 
Talloze reacties geven haar vijf 
sterren en iedereen prijst de  

gemoedelijkheid. Het is ook 
een inventief stel. Alles wordt  
gebruikt op het terrein en overal 
zie je grote kleurrijke breisels van 
de breigroep. Als je daar bent 
word je vanzelf vrolijk. Je kunt er 
vrij binnenlopen. Als de vlag uit-
hangt zijn ze thuis voor een kop 
thee of een overheerlijke maal-
tijd. Ga er langs en geniet van 
zoveel moois. Een wandeling of 
fietstocht in Egypte kan prima 
worden afgesloten op het terras.

Frits Bouwens

Een van de fleurige breisels op het 

terrein. (foto: Frits Bouwens)

 (foto: Frits Bouwens)

Het terras wacht uitnodigend op bezoekers. (foto: Frits Bouwens)



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 

Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd!

Uiteraard hebben wij (biologische) groenten en fruit, huisgemaakte rauwkosten 
en nieuwe oogst aardappelen…

Maar we zijn veel meer dan een groentewinkel. Zo hebben wij 
•	 de wijnen van Terroirs du Vertige,
•	 de bieren van DÎJK Bier en ‘Buitenpost bier’ van DAVO 
•	 de 100% sappen en krachtsappen van Schulp
•	 de biologische Yoghurt van de Jersey Molkerij 
•	 de zuivel van Zuco uit Surhuisterveen 
•	 de biologische Blauwe Bessen uit Twijzel

We hebben meer dan 60 soorten chocolade en diverse soorten luxe nootjes.

En binnenkort kunt u de beste olijven en tapas gewoon in Buitenpost halen.

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

Stenen paradijsjes

Tussen de buien door stuurt de  

augustuszon een flinke dosis warmte 

de woning in. “Toch te mooi om binnen 

te zitten”, constateert Binne, naar bui-

ten kijkend. Samen met Boaite zoekt 

hij in de tuin beschutting onder de gro-

te armen van een appelboom. “Rust”, 

stelt deze daarna vastberaden. Lange 

tijd kraakt alleen het bankje tot de 

stilte wijkt voor een zoemende mug. 

Cirkelend om het glanzende hoofd van 

Boaite zoekt het een landingsplaats. 

Binne grinnikt en grapt: “Er zitten twee 

vliegen op een kaal hoofd. Zegt de ene 

tegen de andere: “Weet je nog, hier 

speelden wij vroeger verstoppertje.” 

Boaite glimlacht toegeeflijk: “Kun je 

ons voorstellen zonder onze tuin? Met 

alles wat er met én zonder toestem-

ming groeit, bloeit, kruipt en vliegt?”

Het insect schrikt plotseling op.  

Samen met een luidkeels protesteren-

de groep mezen uit de naastgelegen 

tuin vlucht het voor de knetterende uit-

halen van een kettingzaag. Tussen het 

luidruchtig kraken van boomstammen 

door roept een enthousiaste stem: 

“Daar komt de zithoek met parasol- 

hemel” en “hier maken we ruimte 

voor de barbecue” en zorgelijk: “zou-

den we genoeg tegels besteld heb-

ben?”. Het gezicht van Binne gaat 

over van ontspanning naar ergernis. 

“Nieuwe buren”, meldt hij aan Boaite, 

“en ze waren o-zo-blij met hun grote 

tuin vertelden ze me laatst, want dat 

bood mogelijkheden”. Grimmig gromt 

hij verder: ”Van groen naar steen dus. 

Ooit van biodiversiteit en klimaatver-

andering gehoord?”.

De grimas op Boaite’s gezicht verraadt 

dat hij diep nadenkt. In tegenstelling 

tot Boaite leest hij wel eens een boek 

en zijn geheugen is onverminderd 

 

scherp. Met een diepzinnige blik 

draagt hij voor: “Een leven zonder  

dromen is als een tuin zonder bloe-

men! En, euh, andersom ook natuur-

lijk!”. De stemverheffing leek voor de 

buren bedoeld. “Gertraude Beese, 

Duits dichter”, voegt hij Binne tevre-

den toe. “Nooit van gehoord, maar 

mooi gezegd”, knikt deze. Ook Binne 

raakt in gepeins verzonken en tenslot-

te licht zijn gezicht op: “Ik ken er ook 

een! Van Pipo de Clown, van de kin-

derserie op tv”, en met een stemmige 

gelaatsuitdrukking: “Dag vogels, dag 

bloemen, en euh, dag mensen”. 

Dringende oproep: 
bestuursleden gezocht
It Koartling, al bijna 50 jaar een begrip in Buitenpost en omstreken, 
richt zich op het sociaal cultureel werk in de volle breedte van het 
werkveld en streeft naar een gevarieerd aanbod aan sociaal-culturele 
activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.
Wij organiseren om die reden sociaal-culturele activiteiten voor kin-
deren, jongeren, volwassenen en ouderen, en bieden huisvesting aan 
soortgelijke activiteiten van anderen. Al deze activiteiten hebben een 
sociale, culturele en educatieve functie, voor zowel individuen als 
groepen.
Met onze activiteiten willen wij een gerichte bijdrage leveren aan de 
versterking van het gevoel van saamhorigheid, de vergroting van het 
onderlinge respect, de stimulering van de bereidheid om je voor an-
deren in te zetten en tenslotte de bevordering van de samenhang van 
de samenleving als geheel.
Alle activiteiten worden bovendien zó georganiseerd dat iedereen 
daaraan kan deelnemen.
Met onze vrijwilligers zorgen we daar met elkaar voor. Voor het zor-
gen voor de juiste randvoorwaarden kent It Koartling een stichtings-
bestuur. Dat klinkt formeel, maar soms moeten er formele zaken 
geregeld worden, zoals financiën, beheer en duidelijke beslissingen 
zoals hoe om te gaan met Corona.
Binnen het bestuur zijn op dit moment verschillende vacatures, die 
hoognodig vervuld moeten worden. Sociale betrokkenheid, ambitie 
en (in aanleg) bestuurlijke kwaliteiten zijn enkele voorwaarden om 
binnen het bestuur te kunnen functioneren.
De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de stichting 
goed functioneert. Het bestuur vergadert één keer per maand en 
tussendoor is zo nodig afstemming via de mail of bestuursapp. Het 
bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Er zijn op dit moment drie 
vacatures.

Vacatures
Bestuurslid Jeugd& Jongeren-
werk
Ons huidig bestuurslid  
Jeugd& Jongerenwerk zwaait  
aan het einde van dit jaar af en wil heel graag het stok-
je doorgeven. Met heel veel inzet en plezier zorgt dit be-
stuurslid, samen met de werkgroep Jeugdactiviteiten, voor  
een gevarieerd activiteitenprogramma voor de jeugd. Maandelijks 
vindt er een activiteit of evenement plaats. Kijk maar eens op deze 
pagina naar het programma van dit najaarsseizoen. Wil jij het stokje 
overnemen?

Bestuurslid Ouderenwerk
Begin vorig jaar is geprobeerd het Ouderenwerk weer van de grond 
te krijgen. Corona heeft echter roet in het eten gegooid en de op-
start is helaas gestrand. Daarom een hernieuwde oproep. Zie jij jezelf 
als bestuurslid de kar trekken om het Ouderenwerk binnen It Koart-
ling op poten te zetten? Want, als we al een les mogen trekken uit 
de corona-epidemie, dan is het wel de kwetsbaarheid van bepaalde 
groepen, waaronder de ouderen. Het Ouderenwerk is dan ook met 
name gericht op ontmoeting en samenzijn. Van daaruit kunnen mooie  
nieuwe initiatieven en activiteiten ontstaan. Reageer als deze vacatu-
re op jouw lijf is geschreven!

Bestuurslid Media&Social media
De berichtgeving vanuit It Koartling valt onder directe verantwoorde-
lijkheid van het bestuur. We zoeken een bestuurslid dat goed is met 
taal en helder kan communiceren. Je voelt je thuis op het internet 
en bent vertrouwd met social media. Maandelijks verzorg je de be-
richtgeving via de dorpskrant De Binnenste Buiten en je beheert de 
website en de Facebookpagina. Ben jij die creatieve, digitale duizend-
poot? En zie je jezelf als bestuurslid mede het beleid uitzetten van It 
Koartling? Laat van je horen!

Als je niet het bestuurschap ambieert, maar wel als vrijwilliger aan 
de slag wil in It Koartling, word je ook van harte uitgenodigd om te 
reageren. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Stuur dan een 
berichtje naar info@itkoartling.nl.

Werkgroep Jeugdactiviteiten 
De werkgroep Jeugdactiviteiten It Koartling heeft weer een super- 
leuk programma samengesteld voor het nieuwe seizoen voor de 
jeugd in Buitenpost. De activiteiten vinden plaats op de vrijdag-
avond. Houd de Facebookpagina van de werkgroep goed in de  
gaten voor de aankondigingen en verdere informatie.
Jij komt toch ook?

Jeugdactiviteiten Programma - najaar 2021

3 september
AfterSummer DISCO
Hét feest om de zomer mee af 
te sluiten!

1 oktober
KinderBINGO
BINGOOOOO! Altijd een groot 
succes!

29 oktober
Griezel DISCO
Het spannendste discofeest
van het jaar!

26 november
SPELLEN avond
Kom! En laat je verrassen!

17 december
Kerst DISCO
Ho HoHooo! 
X-MAS Discoooo!

De Kûpe is klaar

mei 2020

september 2020

november 2020

januari 2021

februari 2021

april 2021

juni 2021

augustus 2021 (foto’s: Hielke Boorsma)

Met ingang van 30 augustus is 
het zwembad weer open.



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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Een onderwerp waar de meesten van u van gruwen: naaktslakken. 
Maar de actualiteit verdringt het onderwerp dat ik in mijn schema 
had staan. Deze zomer was zo ‘rijk’ aan naaktslakken, daar wil ik 
toch wat bespiegelingen op los laten. Dus zet u maar schrap, want 
ook al heb ik wel ’s gefronst over de aantallen naaktslakken in mijn 
tuin, de walging die deze organismen veelal oproepen, ga ik toch 
nuanceren. En u krijgt een praktische tip...

Met name moestuiniers hebben 
een teleurstellend seizoen be-
leefd. Hoezeer slakken ook ver-
schillen van ons, toch hebben 
ze de zelfde voorliefde voor sla 
en andijvie, en voor koolsoor-
ten. Zelf heb ik groenten kwe-
ken al lang afgeschaft. Ik was 
voortdurend in belangenconflict 
met slakken, luizen en rupsen. 
Groenten koop ik gewoon bij de 
groenteboer of in de supermarkt 
en zo delegeer ik die strijd aan 
professionele groentekwekers, 
die hebben daar veel meer ver-
stand van dan ik.

Mijn vrouw-zaliger heeft een 
ruime border met tal van hosta-
soorten aangelegd en ze strooi-
de altijd rijkelijk met slakkenkor-
rels. Dan wel weer de ecovariant 
zodat de egels en lijsters er niet 
ook aan dood gingen. Maar slak-
kenkorrels strooien dat weiger 
ik. Eerlijk gezegd geniet ik op een 
bepaalde manier van de kantach-
tige vraatsporen die dat oplevert.
Een paar weken geleden wilde ik 
twee gaten die in de paars-rode 
border gevallen waren opvul-
len. Nu hadden ze bij Bloem-
tique aan de Kerkstraat purper-
lobelia-in-pot in de aanbieding, 
mooie vol uitgegroeide pollen. 
Wel een beetje knallerig rood 
vond ik, maar och, door alle 
regen is er zo veel groen, daar 

mocht wel een kleurtje tegenaan 
overwoog ik. Dat bleek een fou-
te beslissing. De slakken wisten 
beter en hadden slechts twee 
nachten nodig om planten tot 
op de hoofdstengels kaal te vre-
ten... In de Binnenste Buitenpost 
van juni 2020 heb ik het gedicht 
‘Landslakken’ van Frank Koene-
gracht geciteerd. Dat zal ik hier 
niet weer doen, maar daarin 
staat de versregel: en ze kosten 
haast niets. In dit geval dan toch 
acht euro.

Slakken hebben de roep ‘alles’ 
kaal te vreten. Iedereen kan 
evenwel vaststellen dat ondanks 
de hoge aantallen slakken Bui-
tenpost er toch groen uitziet deze 
zomer. Ze redden zich ook al een 
half miljard jaar! Wij komen als 
mens evolutionair nét kijken en 
maken er meteen al een puinzooi 
van. Er is een bekende uitspraak: 
de aarde biedt genoeg naar 
ieders behoefte, maar niet naar 
ieders hebzucht. Slakken hebben 
hun behoeften, maar hebzucht 
kennen ze klaarblijkelijk niet. 
Ons past dus wel wat beschei-
denheid!

Maar goed, op een gegeven 
ogenblik had ik toch ook wel ge-
noeg van hun overvloedige aan-
wezigheid. Kun je tegen al te veel 
slakken iets doen?

Sommigen zul-
len zeggen: zout 
strooien. Maar 
dat is toch wel 
heel erg wreed. 
Voor wie die 
wreedheid wel 
’s zou willen er-
varen: het men-
selijk weefsel 
dat het meest 
vergelijkbaar is 
met dat van 
slakken is de 
binnenzijde van 
onze oogleden. 
U zou ’s een 
onderste ooglid 
kunnen omkrul-
len en er wat 
zout op (laten) 
strooien... Voor alle zekerheid: ik 
bedoel dit als gedachteoefening, 
niet als een advies om werkelijk 
op te volgen.

Dit is hoe ik het aangepakt heb. 
Men neme een emmer met een 
flinke bodem water en twee le-
pels. Bij regenweer of tegen de 
avond zoek je de tuin af op slak-
ken. Je schept ze met de lepels 
op en kiepert ze in het water. 

De eerste minuten blijven ze 
roerloos liggen, na een minuut 
of vijf proberen ze het water te 
ontvluchten en kruipen langs de 
wanden omhoog, maar dat gaat 
zoals bekend allemaal niet zo 
snel. Je kunt best een kwartiertje 
door zoeken. Als de slakken over 
de rand dreigen te kruipen, kun 
je ze eventueel terug wippen. Je 
loopt naar een berm, een sloot-
kant of iets dergelijks waar ze in 
jouw optiek geen kwaad kunnen 
en daar deponeer je ze. Kom je 
er een half uurtje later terug, 

dan zul je zien dat ze al weer op 
pad zijn. Het zou best een trau-
matische ervaring voor ze kun-
nen zijn, maar dit lijkt me toch 
een verantwoorde manier van 
opruimen. De eerste avond dat 
ik ermee begon droeg ik 230(!) 
slakken weg. Deze methode hou 
ik nu al drie weken vol, en ik vind 
er nog zo’n vijfentwintig per ron-
de. Het helpt dus wel.

Tot slot nog wat informatie. De 
grote aantallen slakken betroffen 
naaktslakken, en dan met name 
de rode wegslak. Huisjesslakken 
heb ik in mijn tuin in normale, 
dat is in vrij lage, aantallen aan-
getroffen.

Naaktslakken worden door tal 
van dieren gegeten: egels, mui-
zen, mollen, (lijsterachtige) vo-
gels en... door naaktslakken! 
Gewonde slakken worden door 
soortgenoten opgegeten, de tij-
gerslak of grote aardslak (Limax 
maximus, bruingrijsachtig met 
zwarte vlekken) neemt andere 
soorten levend te grazen.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 

06 2362 7840

Naaktslakkenzomer TUINBELEVEN

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

Nazomer

De Verkadeboeken van Thijsse staan 

in mijn boekenkast en geven de sei-

zoenen van 100 jaar geleden weer. In 

het boek ‘Zomer’ staat; “Als het zomer 

wordt dan gaan de bloemen in de wei 

met het gras strijden om den voor-

rang. Het gras heeft zijn eigen bloe-

men, wondermooie dingetjes. Maar 

ongelukkig wat klein en kleurloos, 

zoodat de wandelaar er niet op let”. 

Eigenlijk is het momenteel niet anders. 

Alleen mensen met hooikoorts weten 

waar de meeste grassen staan en 

mijden deze plaatsen vooral. Grassen 

zijn enigszins onzichtbaar maar in de 

omgeving van Buitenpost zijn er heel 

wat soorten te herkennen. Namen als 

reukgras, kamgras, vossenstaart en 

witkoppen zijn niet ongebruikelijk. Het 

zijn vooral veel verschillende soor-

ten. Juist in deze zomerperiode is het 

mooi om te zien hoe de aren van de 

bloemen rijpen en zich klaar maken 

voor een volgend zomerseizoen. Op 

meerdere plekken wordt er gemaaid 

en iedereen doet dat met zijn eigen 

doel. Boeren zorgen voor een goede 

wintervoorraad van eiwitrijk gras en 

hooi, tuinliefhebbers zorgen voor zo 

weinig mogelijk soorten grassen in 

het gazon, door dit gazon zo groen 

en kort gemaaid mogelijk te houden. 

En de gemeente draagt volop bij aan 

biodiversiteit door het sinusmaaien. 

Het brengt gedachten terug naar 

biologielessen waar het maken van 

een herbarium centraal stond. Een 

herbarium waar de verschillende 

bloeivormen determinatie verlang-

den. Een herbarium waar begonnen 

werd met de bloeivorm aar. Grassen. 

De moeite waard om gewoon eens 

nader naar te kijken. Het lijkt soms 

alsof de gemeente in de singels van 

Buitenpost delen vergeet te maaien. 

Niets is minder waar en juist dit zo-

genaamde ‘sinusmaaien’ zorgt voor 

meer en meer biodiversiteit. Hoog 

versus laag gras. Een jaar wel maaien 

en afvoeren en een jaar niet, al met al 

zorgen de mooie natuurlijke maaistro-

ken voor meer en meer biodiversiteit, 

soortenrijkdom. Tussen de grassen is 

het in deze tijd van het jaar bijzonder 

om naar nectar gevende bloemen 

te kijken. Sommige schermbloemen 

worden tegelijkertijd bezocht door 

wel vijf verschillende soorten insec-

ten: zweefvliegen, weekschilden, 

graafbijtjes, vliegen en vlinders. Bij 

een kort gemaaid gazonnetje waren 

deze insecten er zeker niet geweest. 

En eigenlijk is dit wat we eigenlijk toch 

heel graag wel willen hebben. Veel 

insecten, veel insecten als indicator 

van biodiversiteit in onze eigen omge-

ving. Met relatief kleine ingrepen, als 

het minder vaak maaien van het gras, 

wordt niet alleen voor meer insecten 

gezorgd, maar ook voor minder werk 

en dus meer tijd om andere dingen 

te doen. Tijd die besteed kan worden 

aan het nader observeren van gras-

sen en insecten, van insecten die 

rechtstreeks een verband hebben 

met ons, ons leven en ons voedsel. 

Immers, zij zorgen voor bestuiving van 

gewassen. 

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Rode wegslakken (Arion rufus) op 

hosta’s. (eigen foto)

Een van de kaalgevreten lobelia’s met op heterdaad 

betrapte daders. (eigen foto)

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra

Purperlobelia’s (Lobelia cardinalis) in 

volle bloei. (bron: www.maréchal.be)

Slakkenoogst na drie weken 

opruimen. (eigen foto)

Tijgerslak of grote aardslak (Limax 

maxima). (bron: Wikipedia) 
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Jouw keuken, onze inspiratie

Compleet met oven, inductiekookplaat met

 geïntegreerd afzuigsysteem, vaatwasser, 

koel-vriescombinatie, werkblad en 

spoelbak.

Beton Terragrau

compleet met keramische

kookplaat, inbouwunit

afzuigkap, koelkast, oven, 

vaatwasser, werkblad

en spoelbak.

compleet met inductiekookplaat,

afzuigkap, vaatwasser, combi-oven

met magnetron, koelkast,

spoelbak en werkblad.

€ 6.799,-
340 x 186 cm

€ 6.399,-
247 x 249 cm

€ 10.599,-
162 + 283 + 197

x 99 cm

De 3 beloftes van Superkeukens

Wĳ  zĳ n transparant
Wĳ  zĳ n altĳ d eerlĳ k en open in alles 

wat we doen. Daarom geven wĳ  je 

direct de scherpste prĳ s, zonder te 

onderhandelen.

Wĳ  ontzorgen
Wĳ  nemen al jouw keukenzorgen 

uit handen van inspiratie tot 

indeling, van ruwe schets

tot realisatie.

Bĳ  ons word je verrast
Wĳ  willen verrassen en inspireren.

Daarom vernieuwen we ons 

productaanbod continu en geven we 

gratis keukenadvies.

wit

greeploos

BUITENPOST: Voorstraat 2-6 (0511) 54 44 44

OPENINGSTIJDEN:  
MA 13.00 - 18.00 UUR | DI 09.30 - 18.00 UUR | WO 09.30 - 18.00 UUR 

DO 09.30 - 18.00 UUR | VR 09.30 - 21.00 UUR | ZA 09.30 - 17.00 UUR | ZO GESLOTEN

Compleet
met apparatuur

Compleet
met apparatuur

Compleet
met apparatuur

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.


