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PBB dacht kritisch mee over onze
omgeving, toerisme en recreatie
De gemeente Achtkarspelen vraagt over 

haar beleid regelmatig de Plaatselijk Be-

langen om hun mening. Zo mocht Plaat-

selijk Belang Buitenpost (PBB) zich buigen 

over de concept-omgevingsvisie Achtkar-

spelen in 2040 en het concept Toerisme 

en Recreatie Beleid en uitvoeringspro-

gramma 2021-2030. Beide zijn zeker van 

belang. De omgevingvisie kan serieuze 

gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het 

bouwen van huizen en de aanpak van 

hinder. Toerisme kan in de toekomst een 

belangrijke inkomstenbron in onze streek 

worden. PBB heeft daarom weloverwo-

gen gereageerd.

Het is de laatste tientallen jaren steeds 

meer gewoonte geworden dat burgeror-

ganisaties als Plaatselijk Belang door de 

gemeente worden ingeschakeld. Dat is 

een goede zaak. Jammer is alleen dat de 

individuele burgers vaak bij die inspraak 

ontbreken. Ook zij mogen meedoen. En 

alleen hij of zij kan het eigen belang of de 

eigen mening het best verwoorden. 

De omgevingsvisie
De nieuwe omgevingswet verplicht  

gemeentes om een omgevingsvisie te 

maken. Hierin moeten ze vastleggen hoe 

ze met ‘de omgeving’ in haar werkgebied 

de komende jaren willen omgaan. Hui-

zen, fabrieken, wegen en groen - alles 

valt daaronder. De nieuwe wet geeft de 

burger meer ruimte voor eigen initiatief 

en inbreng. De ambtenaar zal die ruimte 

moeten respecteren. En dat is beslist een 

grote verandering die misschien niet zon-

der slag of stoot zal gaan. 

Het stuk staat vol goede bedoelingen 

waarmee het moeilijk is oneens te zijn. 

Toch heeft PBB kritiek. In haar ogen blijft 

het allemaal te vaag. Buitenpost krijgt 

geen duidelijke plek. De gemeente ver-

wacht ook te veel van de inbreng van de 

burger. De praktijk blijkt veel taaier dan 

gesuggereerd. PBB wil graag een actie-

vere gemeentelijke houding wat nieuw-

bouw van woningen betreft. Als toevoe-

ging heeft ze ook het blijvende belang van 

een goede treinverbinding onderstreept.

Toerisme en recreatie
Waar ligt de economische toekomst van 

Achtkarspelen? Misschien kunnen rust 

en ruimte belangrijke wapens worden. 

De gemeente zag dit ook en vroeg om 

een onderzoek. Maar naast de goede za-

ken in het pas verschenen rapport is PBB 

ook met het nodige oneens. Ook hier is er 

te weinig oog voor Buitenpost. Terwijl er 

duidelijke mogelijkheden liggen voor ons 

dorp als groen dorp. De Kruidhof, Mieden 

en het treinstation geven het een uitste-

kend startpunt. Meer samenwerking met 

andere gemeentes kan de gemeente en 

Buitenpost veel bieden. Meer insteken op 

de fietspaden en wandelpaden complete-

ren een milieuvriendelijker en energiebe-

wustere invalshoek.

Wat de omgevingsvisie betreft volgt nog 

een uitgewerkter omgevingsplan. Dat 

geeft meer houvast om mee te denken 

over het hoe-verder met onze omgeving. 

De raad gaat binnenkort haar mening over 

beide stukken geven. Zij bepaalt ook wat 

meegenomen wordt uit de reacties. PBB 

hoopt op haar kritisch oog en een betere 

waardering voor Buitenpost. U kunt de 

beide beleidsstukken en onze reacties te-

rugvinden op de website van de gemeen-

teraad.

Johan Kootstra

Herfstvakantie bood veel sport voor jeugd
Vakanties worden steeds vaker gebruikt om jeugd een gezonde tijdsbesteding te bieden. In de herfstvakantieweek 

organiseerde de korfbalvereniging Korfschot21, de voetbalvereniging Veerkr88 en was er de sportstimuleringsmid-

dag van High Five in sporthal De Houtmoune met een grote variatie aan sporten.

(foto: Hielke Boorsma)

Zijn er voor ons dorp kansen voor meer 
toerisme en recreatie?
Het beleidsplan Toerisme en Recreatie 

2021-2040 Achtkarspelen is in één opzicht 

duidelijk: in onze gemeente liggen goede 

kansen voor meer toerisme en recreatie. 

Zelfs al blijft Buitenpost in het stuk be-

hoorlijk onderbelicht… Maar als Plaatse-

lijk Belang Buitenpost (PBB) kunnen wij 

ons daar beslist niet in vinden. Er zijn al 

prima kansen en er komt ook wel eens 

een onverwacht idee voorbij. Een over-

denking waard.

Wat kan Achtkarspelen doen voor haar ei-

gen economie? Wat zijn haar sterke pun-

ten voor de toekomst? Een antwoord is: 

haar rust en ruimte, haar kleinschalige 

en fraaie landschap en de bijzondere na-

tuur. Uitstekende bouwstenen voor meer 

toeristische en recreatieve bedrijvigheid. 

Voor Buitenpost geldt dat haar locatie aan 

het spoor en goede ligging dat steunen. 

We noemen een paar praktische mogelijk-

heden.

•	 De laatste jaren is er een groeiende inte-

resse in wandelen en fietsen. PBB heeft 

al een aantal keren gewezen op de waar-

de van meer en daar-

voor beter geschikte 

paden. De Provinsje 

is bezig met een boe-

renpadenplan. De 

gemeente kan haar 

Historisch Wandelpa-

denplan weer nieuw 

leven in blazen.

•	 De Kruidhof is al een 

museumtuin van 

grote waarde. Met 

het groeiend bewust-

zijn van het belang 

van de natuur en het 

milieu zou een zijtak 

de ontwikkeling tot 

Natuur- en milieucen-

trum kunnen zijn.

•	 Het Lauwersmeer 

groeit steeds verder 

als trekpleister voor toeristen. Meer 

aansluiting met het gebied ten noorden 

van de gemeente biedt kansen.

•	 Jaap Terpstra van de Oude Dijk schreef 

kort geleden een idee aan PBB. Met de 

aanpassing van het waterpeil in de Twij-

zeler Mieden is mogelijk een nieuwe 

deur geopend. Wellicht is het sluisje tus-

sen Prinses Margrietkanaal en de Bûten-

postmer Feart dan overbodig. Dat opent 

de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een 

jachthaven en/of camping. Op een be-

richt hierover op Facebook volgden veel 

enthousiaste reacties.

Los van alle praktische vraagstukken en 

het grote belang van het heel houden van 

de natuur is het toch een plan dat onder-

zoeks- en denkwerk waard is. En mocht de 

conclusie zijn dat het kàn, dan is het wach-

ten op de daadkrachtige ondernemer die 

het waarmaakt. 

We horen graag uw mening over deze 

kwestie op: pbbuitenpost@gmail.com

Johan Kootstra

Het weghalen van de waterkering zou de Bûtenpostmer Feart weer 

open maken voor watersporters. Dit zou een kleine jachthaven met 

daarbij camping mogelijk kunnen maken! Bijvoorbeeld achter de 

voormalige boerderij van De Winter? (foto: Johan Kootstra)
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Programma 2021-2022
•	 Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12

 zondagmiddag 12 december 2021, Maria

 kerk, 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 (uitverkocht)

Alle voorstellingen beginnen om 15.00 uur. 

Uitgezonderd voor de voorstelling Te Plak kunt u uw toegangskaarten 

kopen bij Dropshop Liquorice in de Kerkstraat en kan er telefonisch 

worden gereserveerd op telefoonnummer 0511-541444.

Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten 

werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de ander-

halve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een geldige 

QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de corona- 

checkapp of via coronacheck.nl, of kan op papier worden uitgeprint.

Lijn 12. (eigen foto)

“Hotel-de-botel-toaniel... 
Moai dat it wer kin”
It giet wer oan op de sneontejûnen 20 en 27 

novimber yn The Point yn Bûtenpost: 1 hotel-

keamer - 3 ferhalen - 8 spilers. Op it program 

steane 3 prachtige akten út Suite Hotel fan de 

Joadsk-Amerikaanske skriuwer Neil Simon 

yn in Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra. 

De spilers Remco de Poel, Frouke Holtrop, 

Dagmar Kingma, Dictus Benedictus, Anneke 

Nieuwenhuis, Jella Kingma, Wiesje Klooster-

man en Iebe Bouma litte jo genietsje fan trije bysûndere situaasjes 

dy’t harren dus allegearre ôfspylje op ien en deselde keamer yn in 

lúks hotel.

Yn akte 1 sjogge wy it stel Marvin & Milly én in jong frommiske. Mar-

vin en Milly binne nei de sted kaam foar in famyljefeest. Marvin is 

syn frou foarútgong en hat al in nacht yn it hotel sliept. At hy de oare 

moarns wekker wurdt fynt hy in jong frommiske yn syn bêd. It famke 

is folslein fan ’e wrâld, net wekker te krijen, en frou Milly is op kom-

mendewei. Marvin hat in soad út te lizzen…

Yn akte 2 komt it publyk yn ’e kunde mei Grace, Djoke en Simon. 

Aktrise Djoke is mei har assistinte Grace ek delstrutsen yn it hotel. Sy 

binne yn ôfwachting fan de komst fan Simon. Simon en Djoke wienen 

in echtpear mar Simon fûn in oare relaasje en sit al jierren op in Gryks 

eilân. De reden fan syn kommen nei it hotel blykt mear te wêzen dan 

efkes dachsizze...

Yn de 3e en lêste akte krijt it publyk miskien it gefoel dat se sit te sjen 

nei de fideoklip fan “Kom uit de bedstee mijn liefste”. Egbert Douwe 

(pseudonym fan Rob Out fan Veronica) besjongt yn dizze hit út 1968 

hoe ’n argewaasje it jout at de breid mar net foar it ljocht komme wol 

flak foar de houliksseremony. Yn al wer deselde hotelkeamer sjog-

ge wy it echtpear Ruurd en Nynke wrakseljen mei harren dochter én 

breid Minke dy’t ek 

net fan doel is om de 

trouambter op te sykj-

en. Grutte fraach is oft 

har oansteande Bonne 

hjir wol yn slagje sil…

De regy fan dizze trije 

hotelsênes is yn han-

nen fan Henk Roskam-

mer en Lodewyk Ried-

horst.

Sinterklaas in Buitenpost
Sinterklaas heeft ons laten we-

ten dat hij ook dit jaar weer ons 

mooie dorp gaat bezoeken. Op 

zaterdag 20 november verwacht 

hij met zijn pieten rond 13.44 

uur met de trein op het station 

in Buitenpost aan te komen. Na 

een rondrit door het dorp (dit 

jaar geen ontvangst op het Nij-

enstein plein) gaat hij in It Koart-

ling het feestje verder vieren. 

De kinderen uit groep 1 en 2 zijn 

hier welkom van 15.00 tot 15.30 

uur. De kinderen uit groep 3 en 

4 zijn van 15.50 tot 16.30 uur aan 

de beurt. 

Voor de kinderen uit groep 5 t/m 

8 wordt er een film gedraaid in 

The Point. Deze start ook om 

15.00 uur en duurt ongeveer 70 

minuten. 

De Sint hoopt weer veel kinde-

ren te mogen begroeten op deze 

feestelijke dag! 

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 25 oktober - 29 november

 
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?  

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

Samenstelling: Annemieke Altena

13 september-half december

Tentoonstelling Rob Blanken.

Plaats: Gemeentehuis, tijdens 

openingstijden. Toegang: gratis.

WEEK 43

di 26 oktober

Digi-Taalhuis. Voor iedereen die 

beter wil leren lezen, schrijven, 

rekenen en computeren. Plaats: 

Bibliotheek, 9.30-12.00 uur. 

Toegang gratis.

woe 27 oktober

Leer werken met de DigiD. Leer 

hoe u veilig informatie vindt op 

internet en hoe u digitaal zaken 

regelt bij de overheid, zoals een 

DigiD aanvragen. Gratis cursus 

van vier lessen. 

Plaats: Bibliotheek, 9.30-12.00 

uur. Toegang: gratis. Vooraf 

aanmelden bij de bieb of op 

ontdekdebieb.nl.

za 30 oktober

Voetbal VV Buitenpost-SC Ge-

nemuiden. Buitenpost treft een 

zware tegenstander, namelijk 

de koploper in hoofdklasse B.  

Lukt het de Blauwkes te 

stunten? Plaats: Sportpark De 

Swadde, 14.30 uur. Toegang: 

€ 6,- (incl. verloting). Na de 

wedstrijd Oktoberfest in de 

kantine met dj Ronald.

za 30 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei  

Geart Tigchelaar en Elmar Kui-

per. Ferhalen en muzyk. Plaats: 

Paviljoen MeM, 20.00 uur. 

Toegang: gratis. Reserveren via 

www.paviljoenmem.nl

WEEK 44

1 tot en met 6 november

Collecte Diabetes Fonds

di 2 november

Digi-Taalhuis. Zie bij 26 oktober.

di 2 november

Quiltbee. Voor alle quilters in 

ons dorp. Plaats: De Schakel, 

10.00 uur. Kosten: € 5,- (incl. 

koffie)

woe 3 november

Ferlies yn Lockdown. Plaats: 

Paviljoen MeM, 20.00 uur. 

Toegang: € 18,-. Reserveren via 

www.paviljoenmem.nl

do 4 november

Creatief café Kruiskerk. We 

gaan nu ook haken voor een 

grote kerstboom die midden in 

het dorp komt te staan. Plaats: 

De Schakel, 13.30-16.00 uur. 

Toegang: vrijwillige bijdrage.

do 4 november

Gemeenteraadsvergadering. 

Onderwerp: begroting. Plaats: 

Raadzaal, 19.30 uur. 

za 6 november

Repair Café. Plaats: It Koartling, 

13.00-16.00 uur. Toegang: 

vrijwillige gift bij reparatie.

WEEK 45

8 tot en met 13 november

Collecte Alzheimer Nederland

di 9 november

Digi-Taalhuis. Zie bij 26 oktober.

do 11 november

Lezing over Armoede in de 

spitketen door Hilly Harms uit 

Jistrum. Kristelike Plattelâns-

froulju. Plaats: De Schakel, 

14.30 uur. Toegang: gratis.

vr 12 november

Hobby Bazaar. Plaats: De 

Schakel; en de Kruiskerk, 14.00- 

20.00 uur. Toegang: gratis. Zie 

bericht op p. 15.

vr 12 november

Ella & her man – Pianohuis. 

Plaats: Paviljoen MeM, 20.00 

uur. Toegang: € 12,50. Reserve-

ren via www.paviljoenmem.nl

za 13 november

Voetbal VV Buitenpost-VV 

Berkum uit Zwolle. Een span-

nende wedstrijd tussen twee 

middenmotors, wie trekt aan 

het langste eind?

Plaats: Sportpark De Swadde, 

14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl. 

verloting). 

WEEK 46

15 tot en met 20 november

Collecte Het Gehandicapte Kind

di 16 november

Digi-Taalhuis. Zie bij 26 oktober.

di 16 november

Lezing over Koningin Emma 

‘regentes’ door de heer B. 

Bilker. NVVH Vrouwennetwerk 

Buitenpost e.o. Plaats: De Scha-

kel, 19.45 uur. Toegang: gratis.

do 18 november

Creatief café Kruiskerk. We 

gaan nu ook haken voor een 

grote kerstboom die midden in 

het dorp komt te staan. Plaats: 

De Schakel, 13.30-16.00 uur. 

Toegang: vrijwillige bijdrage.

vr 19 november

Blues experience avond door 

de band Lapwing.  

Plaats: Paviljoen MeM, 20.00 

uur. Toegang: € 10,- (incl. con-

sumptie). Reserveren via www.

paviljoenmem.nl.

za 20 november

Intocht Sinterklaas. Zie bericht 

elders op deze pagina.

za 20 november

Kritetoaniel; Trije ienakters fan 

Neil Simon. Hotel Suite. Plaats: 

The Point, 20.00 uur.

Zie bericht op deze pagina.

WEEK 47

22 tot en met 27 november

Collecte Kerk in Actie

di 23 november

Digi-Taalhuis. Zie bij 26 oktober.

woe 24 november

Maak een stop-motionanima-

tie. Leer hoe je zelf een korte 

animatiefilm kunt maken. Met 

deze filmtechniek maak je ver-

schillende foto’s na elkaar en 

die speel je vervolgens af. Van 

Lego-poppetjes tot fruit, van te-

keningen tot auto’s, alles komt 

in beweging in een stop-moti-

on filmpje! Voor kinderen van 

9 jaar en ouder. Plaats: Biblio-

theek, 15.00-16.30 uur. Toegang 

gratis. Vooraf aanmelden bij de 

bieb of op ontdekdebieb.nl.

woe 24 november

Doedag voor leerlingen uit 

groep 7 en 8 van de basis-

school. Tijdens de doedag 

kom je niet alleen kijken op 

onze school, maar volg je ook 

minilessen. Plaats: Aeres (voor-

heen Nordwin College), Prof. 

Wassenberghstraat 3, ochtend 

of middag. Toegang: gratis. 

Geef je op via onze website. Je 

bent van harte welkom.

do 25 november

Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Raadzaal, 19.30 uur. 

vr 26 november

Inloopspreekuur Stichting 

Oud-Achtkarspelen. U kunt 

langskomen om onze collectie  

boeken en foto’s te komen be- 

kijken, vragen te stellen over de 

geschiedenis of foto’s en docu-

menten aan ons ter beschikking 

stellen. Plaats: Bibliotheek, 

14.00-17.00 uur. Toegang: gratis.

vr 26 november

Verhalenavond, thema ‘Taal 

fan myn hert’”. Plaats: Paviljoen 

MeM, 20.00 uur. Toegang:  

gratis. Reserveren via 

www.paviljoenmem.nl.

za 13 november

Voetbal VV Buitenpost-HZVV. 

De ploeg uit Hoogeveen is een 

geduchte tegenstander van 

Buitenpost. Plaats: Sportpark 

De Swadde, 14.30 uur. Toegang: 

€ 6,- (incl. verloting). 

za 27 november

Kritetoaniel; Trije ienakters fan 

Neil Simon. Hotel Suite. Plaats: 

The Point, 20.00 uur. 

Zie bij 20 november.
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Op het voormalig terrein van 

garage Van den Brug aan de 

Voorstraat komt een locatie voor 

‘begeleid wonen’. Een motie 

van raadslid Van der Wal (CDA) 

werd tijdens de raadsvergade-

ring van 14 oktober unaniem 

aangenomen. Ook wethouder 

Jouke Spoelstra kon zich in de 

motie vinden. In de motie werd 

gesproken over het maatschap-

pelijk belang voor een locatie 

voor een kwetsbare groep. De 

gemeente Achtkarspelen was 

in 2020 al in gesprek om moge-

lijkheden te bekijken voor zorg 

en ondersteuning voor mensen 

met een verstandelijk beperking. 

Het college van burgemeester en 

wethouders had in 2020 verder 

het plan om op de locatie twintig 

woningen toe te staan. 

Volgens een besluit van het 

college van Burgemeester en 

Wethouders van Achtkarspelen 

komt er een verbod voor vracht-

wagens in de Mieden. Het gaat 

om de wegen in het buitenge-

bied tussen Twijzel, Kootstertille 

en Buitenpost, oftewel de Oude 

Dijk/Alde Dyk, De Miedwei en 

het Nonnepaed. De verkeersvei-

ligheid is de belangrijkste reden 

waarom de gemeente tot dit 

besluit is gekomen. Omdat de 

Oude Dijk/ Alde Dyk is aangewe-

zen als een hoofdfietsroute is de 

noodzaak voor een geslotenver-

klaring nog groter, vrachtverkeer 

en fietsers zijn volgens de ge-

meente geen veilige combinatie. 

De chauffeurs hebben vaak niets 

te zoeken in het gebied. De we-

gen worden namelijk vooral ge-

bruikt als sluiproute. Mocht een 

chauffeur wel een levering in het 

gebied hebben, dan kan er een 

ontheffing worden aangevraagd. 

Naast de verkeersveiligheid wor-

den ook bruggen beschermd 

door een verbod. De afgelopen 

jaren is gebleken dat de bruggen 

in het gebied zijn aangereden. 

De veroorzaker is niet altijd in 

beeld maar er is wel gebleken 

dat grote vrachtwagencombina-

ties schade hebben veroorzaakt.

Het nieuwste stripboek De Rech-

ter van Jesse van Muylwijck 

(1961) werd maandag 27 sep-

tember uitgereikt in de raadzaal 

van Buitenpost. Cartoonist Jesse 

van Muylwijck maakt zes dagen 

per week en 52 weken per jaar 

voor 14 dagbladen in Nederland 

een strip over de Nederlandse 

actualiteit en bereikt daarmee 

enkele miljoenen lezers. Er zijn 

meer dan 30 boeken van de 

Rechter verschenen. Hij is opge-

leid tot jurist maar koos voor een 

loopbaan als cartoonist. Als stri-

pliefhebber nam Diederik Grei-

ve, hoofdofficier van het parket 

Noord-Nederland het eerste 

boek in ontvangst. Burgemees-

ter Oebele Brouwer van Achtkar-

spelen, oud-officier van justitie 

schreef het voorwoord en was 

gastheer van de uitreiking. 

Van de redactie
Vrijwilligerswerk saai? 
Echt niet!

We merken dat het erg moeilijk 

is om nieuwe leden te werven 

voor onze redactie. Vooral ook 

dat het lastig is om jongeren 

te enthousiasmeren om erbij 

te komen. Je begint dan met 

nadenken waar dit aan ligt. We 

leggen allemaal vragen op ta-

fel, in de hoop een oplossing 

te vinden om mensen wél te 

kunnen enthousiasmeren om 

lid te worden van de redactie 

van dit krantje. 

Je ziet vaak dat jongeren naar 

het buitenland trekken voor 

vrijwilligerswerk. Iets willen 

betekenen voor de wereld. Be-

grijpelijk. Toch kun je ook in je 

eigen omgeving het verschil 

maken. Er zijn zoveel gelegen-

heden die puur draaien op de 

inzet van vrijwilligers. Helaas 

kom je bij veel plekken ver-

grijzing tegen. Er zou toch een 

manier moeten zijn om jonge-

ren te laten zien hoe leuk en 

dankbaar werk het is? Vrijwil-

ligerswerk in eigen omgeving 

saai? Echt niet!

Daarom willen we graag een 

beroep op u doen. Kent u ie-

mand die graag schrijft, foto-

grafeert of ideeën bedenkt om 

onze krant nog beter te maken 

en onze redactie te verster-

ken? Maak diegene er dan op 

attent en vertel er enthousiast 

over. Vertel hoe leuk u deze 

krant vindt en hoe jammer het 

zou zijn als het zou moeten 

stoppen. Misschien doet u zelf 

ook vrijwilligerswerk en kunt 

u tonen hoe dankbaar werk 

het is. Wij als redactie zitten in-

middels met de handen in het 

haar, na de vele pogingen om 

nieuwe redacteurs te vinden 

en zouden erg dankbaar zijn 

voor uw hulp.

Geïnteresseerden kunnen een 

e-mail sturen naar bibupost@

gmail.com

COLOFON

Jaargang 22, nr. 11, oktober 2021

De Binnenste Buitenpost is een uit-

gave van de Stichting Dorpsblad 

‘de Binnenste Buiten’. Deze is verant-

woordelijk voor de inhoud van deze 

krant en is daarop aan te spreken als 

bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:

2700 exemplaren

verschijnt 11x per jaar

In juli verschijnt er geen krant.

Redactie:

Johan Kootstra tel. 54 13 22

Annemieke Altena tel. 54 44 69

Frits Bouwens tel. 06 4675 6414

Piet Pettinga tel. 54 00 14

Wilma Tabak tel. 06 1506 7482

Correspondentie:

bibupost@gmail.com

Advertentie-acquisitie:

Inlichtingen over advertenties en 

administratie: Ursula Groenhart, 

tel. 06 4893 9919 of 54 00 14

e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

Bezorging:

Vragen en klachten over de bezorging:

Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671 

of e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

Exemplaren zijn ook af te halen in 

The Read Shop, It Koartling en 

de bibliotheek.

Druk:

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Zet- of drukfouten voorbehouden.

Kopij:

Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost

of de kopijbus bij The Read Shop

E-mail: bibupost@gmail.com

Kopij graag getypt of via e-mail aan-

leveren, max. ongeveer 150 woorden. 

Foto’s apart aanleveren. De redactie 

behoudt zich het recht voor ingezon-

den stukken redactioneel te wijzigen 

of niet te plaatsen. Anonieme stukken 

worden niet geplaatst. 

Website: www.binnenbuitenpost.nl

Facebook: www.facebook.com/

binnenbuitenpost

Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 22 november 2021 

De volgende editie verschijnt in de 

week van 29 november 2021.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

?

Weer een sprankje hoop voor 
Stichting Sprank 
Donderdagavond 14 oktober 

werd door vier gemeentefrac-

ties een motie ingediend én 

aangenomen over de gewenste 

woonlocatie voor de Stichting 

Sprank. De stichting is al een 

drietal jaren bezig met het vin-

den van een nieuw onderkomen 

voor begeleid wonen voor een 

groep jongvolwassenen. Ruim 

een jaar geleden ketste de koop 

van de oude Aldi af. Met de be-

lofte van de gemeente om te hel-

pen leek de Van den Brug-locatie 

aan de Voorstraat kansrijk. Het 

grasterrein dat in samenwerking 

met een team gemotiveerde 

schapen efficiënt kort gehou-

den wordt, is met tegenslag be-

zwaard. Niet alleen was het een 

dure gemeentelijke aankoop, er 

zitten ook interessante maar las-

tige archeologische zaken in de 

grond. Enkele weken geleden 

leek Achtkarspelen voor maxi-

male opbrengst te gaan en het 

de hoogste bieder te gunnen. 

De raad heeft nu het College op-

dracht gegeven zoveel mogelijk 

ruimte te geven aan de wensen 

van Sprank. Mocht dit toch tot 

niets leiden dan is de kans groot 

dat de Stichting elders in de om-

geving gaat zoeken.

Van de bestuurstafel
Oktober 2021

Zoals u wellicht weet hebben wij regelmatig gasten bij onze be-

stuursvergaderingen. Naast onze agenda met veel te bespreken 

zaken brengen gasten ook altijd nieuwe zaken onder de aandacht.

In de achterliggende maand hebben wij voor het eerst met een 

delegatie van Plaatselijk belang Kollum om de tafel gezeten. Heel 

interessant om te horen waar zij zoal mee bezig zijn. Wij hadden 

hen uitgenodigd omdat wij een gezamenlijk belang hebben in za-

ken die het grensgebied betreffen. Wij hebben daarom met elkaar 

gesproken over de toekomst van het Paradyske, een recreatief 

zwembad waar inwoners van beide dorpen veel gebruik van ma-

ken. Ook het treinstation was een item om te bespreken. Wij moe-

ten er vanuit beide Plaatselijke Belangen alert op zijn wanneer er 

zich veranderingen aandienen in de vorm van het wel/ niet stoppen 

bij sneltreinverkeer. 

Historische wandelpaden blijken meer en meer in trek en ook het 

traject langs de Swadde via het Paradyske naar Augsbuurt is het 

ontwikkelen waard. Het zou mooi zijn als dit op termijn gereali-

seerd kan worden. Plaatselijk Belang Kollum ziet hier zeker ook 

mogelijkheden.

Het overleg is beide partners goed bevallen dus dit overleg hou-

den wij erin. 

Leuk om te vermelden is dat er gevraagd werd of wij nog steeds 

‘dat mooie krantje hebben’. Trots vermelden wij dan ook dat de Bin-

nenste Buiten in ons dorp populair is en veel gelezen wordt. Zelfs 

in de coronatijd bleek dat het onderling contact actief was onder-

houden met onze leden.

Twee van onze bestuursleden waren zwaar verkouden waardoor 

het overleg met de politieke partijen VVD samen met GroenLinks 

niet door kon gaan. Jammer, want we hadden weer veel wensen 

en onderwerpen op ons lijstje staan. Boven aan de agenda stond 

natuurlijk het woningbeleid van Buitenpost. Nu staat er eerst een 

nieuw te maken afspraak op de agenda.

Van de politiek is het een klein bruggetje naar de Centrumvisie. 

Dit wordt heel voortvarend opgepakt. Inmiddels is het plan gepre-

senteerd aan de fractieleden van de raad en aan de ondernemers. 

Komende maand mogen omwonenden hun licht erover laten 

schijnen. Alle suggesties worden gehoord en zo mogelijk opgepakt 

en ingepast. Dat ons centrum anders, mooier en gezelliger wordt 

staat voor mij wel vast.

Een hartelijke groet van 

Loes van Denderen, 

Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB
Het is mogelijk dat van de gemeente Achtkarspelen over enige tijd 
wordt gevraagd om samen te gaan met een buurgemeente. Vindt 
u dat Achtkarspelen als zelfstandige gemeente moet blijven be-
staan? Lees eerst het artikel op p. 13.
•	 Ja 

•	 Nee

•	 Geen mening

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 19 november: 
•	 met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)

•	 digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuiten-

post

Vorige maand luidde de vraag: 

Wat vindt u van cameratoezicht  
op schoolpleinen ná schooltijd?

Een greep uit de 34 reacties:

Goed idee, want er wordt veel 

vernield, vooral ’s avonds. Ook 

camera’s bij nooduitgangen. 

Jammer dat het nodig is.

Dit mag ook in het park bij de 

tenisbanen, veel overlast.

Hoe zit het met privacy van de 

leerlingen en het personeel?

DE KWESTIE

Goed

Nee, dat kan echt niet

Maakt mij niet uit

Elk moment

is een plaats

waar je nog nooit

geweest bent

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!

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST

Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.

 Mevr. Jolanda Dam

 Telefoonnummer: 06 1233 8648

 Bgg: 06 3085 7534

Voor meer informatie ga naar de website:

www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl

Het bestuur

 Ruim assortiment agenda’s en 
kalenders 2022.

Nu nog volop keuze!

info@kemabouw.nl

www.kemabouw.nl
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Als jij thuis blijft zitten, dan komt er niemand
Vier vrouwen over het verlies van hun man

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Voor wie steek jij een kaarsje op? is het televisieprogramma dat 
jaarlijks op 2 november wordt uitgezonden en waar bekende en 
onbekende Nederlanders een dierbare overledene herdenken. Op 
3 november gaat het leven gewoon weer verder. Iedereen kent 
wel een weduwe of een weduwnaar. Of is dat zelf. Tineke, Greetje, 
Lieke en Ingrid hebben één ding met elkaar gemeen: ze hebben alle 
vier hun man verloren.

Na het overlijden van je partner en een periode van rouw komt er 

een moment dat je de aandacht weer naar buiten wilt richten. Col-

lega’s Plus is een informele activiteitenvereniging die steun kan bie-

den door weduwen en weduwnaars uit de noordelijke drie provin-

cies met elkaar in contact te brengen. Zij organiseert, met inbreng 

van leden, activiteiten die je misschien niet zo snel alleen zou doen. 

(bron: Collega’s Plus) 

Lotgenoten
De woorden weduwe en weduw-

naar zijn afgeleid van het Latijnse 

woord viduus, dat beroofd van, 

alleen betekent. Een weduwe of 

weduwnaar is alleen achterge-

bleven. Hoe omschrijf je hoe het 

is om weduwe te worden? “Je 

weet pas wat het is om weduwe 

te zijn, als je het bent”, zegt Ingrid. 

“De werkelijkheid is toch anders 

dan de weg ernaartoe. Mijn man 

had een lang ziekbed en het huis 

stond vol apparaten en hulpstuk-

ken. En dan is het ineens over.” 

Lieke verloor twee partners. 

“Mijn eerste man was nooit ziek. 

Hij had net nog de Elfstedentocht 

gefietst en vlak daarna hoorden 

wij dat hij niet operabele kanker 

had.” Nadat Lieke met haar twee-

de man naar Buitenpost verhuis-

de, openbaarde zich de ziekte 

ALS. Greetjes man wordt door 

haar na een aneurysma zo snel 

naar het ziekenhuis gereden, 

dat hij het overleeft. De vreugde 

duurt kort. Op foto’s die tijdens 

zijn opname genomen worden, 

was een tumor in een long zien.“ 

Hij was helemaal genezen en 

toen kwam dit erachter weg.”

Tineke heeft een heel ander ver-

haal. “Mijn man en ik gingen 

’s morgens samen op weg naar 

ons werk. Tussen de middag 

kom ik aangefietst en zie hem 

op de bank zitten. ‘Dit is niet 

goed’, dacht ik. Het lukte me niet 

om 112 te bellen. Toen heb ik de 

buurvrouw opgehaald. Zij zag 

meteen wat er aan de hand was. 

Er is nog geprobeerd hem te re-

animeren, maar het was einde 

verhaal.”

Rouwproces
Over rouwen zijn boeken vol 

geschreven. Een van de be-

kendste is Over rouw van Elisa-

beth Kübler-Ross, waarin ze vijf 

rouwstadia beschrijft. “Het is zo 

onwerkelijk”, zegt Tineke. “Ik ben 

ook heel boos geweest. Niet op 

iemand, maar gewoon op de 

situatie. We hebben elkaar acht 

jaar gekend en waren zes jaar 

getrouwd.” De andere vrouwen 

reageren geschokt. Toch heeft 

iedereen zo zijn eigen gedach-

ten. “Volgend jaar zouden we 50 

jaar getrouwd zijn”, beseft Ingrid. 

“Wij zijn toch wel heel erg lang 

bij elkaar geweest. Ik ben niet 

kerkelijk, maar daar kijk ik toch 

wel dankbaar op terug.” Lieke 

verwerkte haar verdriet door ge-

dichten te schrijven. 

Een andere fase in het rouwpro-

ces is depressie. “Weet je”, zegt 

Greetje, “je hebt in het begin heel 

veel te regelen. Je moet naar 

de bank, de auto moet op jouw 

naam. Maar als alles afgelopen 

is, dan is het stil.” “Ik was wel wat 

depressief”, herinnert Tineke zich. 

“Ik was blij dat ik werk had, dat 

gaf structuur. Na verloop van tijd 

werd dat steeds beter en kreeg je 

weer zin in het leven.”

Bezoek
Na het overlijden komen de 

reacties uit de omgeving. Wie wil 

je wel of liever niet om je heen? 

“Liever geen mensen die het 

allemaal heel goed weten”, be-

noemt Tineke. “En die dan ook 

nog zeggen: ‘Ik snap wel hoe jij 

je voelt’. Toen heb ik wel eens ge-

dacht: Ja, dag! Jij weet het pas 

als jouw man plotseling over-

lijdt.” “Of mensen die opeens 

heel druk over andere dingen 

met je gaan praten”, zegt Lieke. 

Greetje vergoelijkt dat soort ge-

drag: “Die mensen vinden het 

moeilijk om erover te beginnen.” 

Wat je bij het condoleren vaak 

hoort, is: ‘Je mag me altijd bel-

len’. “Er is zelfs een boekje over 

geschreven met die titel”, weet 

Tineke. “Of ze zeggen: ‘Ik kom 

wel eens langs’, maar dan ko-

men ze nooit’”, is Liekes ervaring. 

Heel verschillend is ook hoeveel 

bezoek er komt en wie dat zijn. 

De een heeft een grotere familie 

dan de ander. “Mijn man heeft 

vier zussen en daar heb ik zo 

veel aan. Hun mannen komen 

ook mee”, zegt Lieke. “Dat ken ik 

helemaal niet en hier komt ook 

geen man”, reageert Ingrid. “Mijn 

moeder zei vroeger al dat man-

nen met mannen willen praten.” 

Tineke merkte dat bepaalde man-

nen thuisbleven en hun vrouw 

alleen kwam. “Maar er was ook 

een man die vroeg: ‘Vind je het 

leuk als ik alleen kom?’ Dat vond 

ik heel bijzonder.”

Ingrids man overleed vorig jaar 

in coronatijd en zij moest juist 

voorkomen dat er niet te veel 

mensen kwamen. “We moesten 

nog steeds afstand houden. Wie 

moest ik vragen? Ik zag het niet 

zitten om dertig mensen uit te 

zoeken. Ik ben alleen met mijn 

twee zonen naar het cremato-

rium gegaan. Dat was heel bij-

zonder, heel intiem. We hebben 

hem later ook met zijn drieën in 

het Lauwersmeergebied uitge-

strooid.”

Greetje verloor naast haar man 

in hetzelfde jaar ook nog een 

schoonzus en twee jaar later haar 

schoondochter. Haar zoon woont 

niet direct in de buurt. “Het con-

tact is goed, maar je moet het 

zelf doen. Als jij thuis blijft zitten, 

dan komt er niemand. Het moet 

van jezelf uitgaan. Ik probeer 

sterk te zijn”, zegt ze nuchter.

Tineke moest na een tijd weer 

aan het werk. Dat ging niet een-

twee-drie. “Ik kon niet eens goed 

nadenken. Toen heb ik het opge-

bouwd van elke week twee of 

drie keer naar het werk tot ik na 

een jaar mijn twintig uur weer 

vol kon maken.” 

Contact
De vrouwen zijn lid van de activi-

teitenvereniging ‘Collega’s Plus’ 

uit Roden die sinds 2002 bestaat. 

Tineke ontdekte de vereniging: 

“Na het overlijden ben ik eerst 

bij een lotgenotengespreks-

groep van Humanitas geweest. 

Daar lag een foldertje van ‘Col-

lega’s Plus’. Op een regenachti-

ge zondagmiddag ben ik daar 

toen naartoe gegaan voor een 

wandeling. Ik dacht: ‘Dat wordt 

natuurlijk niks’, maar de aanwe-

zige dames trokken hun regen-

pakken en wandelschoenen aan 

en gingen wandelen. Hier hoor 

ik bij, wist ik toen. Destijds was 

het nog een klein groepje. Een 

half jaar daarna stond er een 

advertentie over een open dag 

in het Dagblad van het Noorden 

en de Leeuwarder Courant. Daar 

zijn toen ontzettend veel mensen 

op af gekomen. Toen was het 

nog tot 70 jaar, maar daar kwam 

een heleboel commentaar op. 

De leeftijdsgrens werd er af ge-

haald en nu zijn er wel 150 leden, 

waarvan weinig mannen.” “En 

er komen nog steeds leden bij”, 

weet Greetje. Zelf werd ze lid vijf 

maanden na het overlijden van 

haar man. “Via een gezamenlij-

ke vriendin kende ik Tineke en 

zij heeft mij overgehaald. Ik heb 

toen een afspraak gemaakt met 

een contactpersoon en zo is het 

gekomen. En jullie zijn er weer 

door mij bijgekomen”, zegt ze ter-

wijl ze naar Lieke en Ingrid wijst. 

Wij zijn toen samen naar een 

uitstapje in Gees geweest, maar 

daarna kwam corona ertussen”, 

zegt Ingrid die daardoor nog 

niet vaak is weggeweest met de 

groep.

Naar buiten
Tineke legt de regels nog even 

uit. “De leden worden geacht 

iets te organiseren. De leden ko-

men uit drie provincies. Dus als 

iedereen dat nou doet, wordt er 

in iedere provincie iets georga-

niseerd. Zo werd er een wandel-

groep gevormd en later ook een 

fietsgroep. In principe is er het 

laatste weekend van de maand 

iets te doen.” “Het eerste week-

end wandelen, dan fietsen en het 

derde weekend een excursie. En 

dan begin je weer opnieuw met 

een wandeling enzovoort”, legt 

Greetje uit. “Voor het geval we 

bijvoorbeeld met de auto naar 

een museum gaan, is er een lijst 

met namen die je kunt bellen om 

mee te rijden. Samen betaal je 

dan de kosten. Met de wandel-

groep gaan we daarna ook wel 

eens uit eten. Het moet wel be-

taalbaar blijven voor iedereen.”

Lieke was hiervoor ook al er-

gens wezen kijken. Ze bezocht 

in De Arke in Drachten een ont-

moetingsdag van de werkgroep 

Weduwen en Weduwnaars van 

de Protestantse Kerk. “Ik zat in 

een groepje dat na afloop om 

de beurt bij elkaar ging eten. Zo 

leerde ik niet alleen de groep 

kennen, maar ook mijn tweede 

man.” Tineke is inmiddels dona-

teur van de vereniging omdat 

ze buiten de groep een nieuwe 

partner vond. “Ik heb zoveel aan 

de groep van ‘Collega’s Plus’ ge-

had, dat ik donateur geworden 

ben.” Na deze positieve beoorde-

ling zijn geen verdere woorden 

meer nodig.

De namen van de geïnterview-

den zijn op verzoek gewijzigd

“Je weet pas wat het is om weduwe te zijn als je het bent.”

Een wandelgroep. (foto: Collega’s Plus)

Je stond als een sterke boom
in ons midden
Je spreidde je takken
beschermend om ons heen
Elk jaargetijde stonden we elkaar bij
Die boom werd onverwacht gekapt
Jouw liefde blijft vertakt in ons hart

    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

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 30 Oktober 2021

14.95voor maar

De lekkerste Tas 

voor nog meer voordeel.

Kijk op de Folder of 
op onze webshop 

JUBILEUM VOORDEEL!

5.992 voor

Vers van Uw Slager

Heerlijke 
ROOKWORSTEN

Het is weer HERFST

gratis
Iedere 2e 500 gram 

kies maar lekker

Diverse soorten
Stamppotten 

MEAT & MEALS

12.502 voor

ouderwets gekruid

Ambachtelijke 
Varkensrollades

Speciaal voor u gemaakt

Al 25 jaar een begrip in Buitenpost. 
Proiteer van ons JUBILEUM VOORDEEL 
& win een jaar lang GRATIS Gehakt!

25 JARIG JUBILEUM

 Looptijd: september / oktober 2021
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Zonnebloem zoekt nieuwe 
(bestuurs)vrijwilligers
Al meer dan 70 jaar draait het bij 

de Zonnebloem om mensen.

Als Zonnebloem vinden wij dat 

een lichamelijke beperking nooit 

een belemmering hoeft te zijn.

Wij, afdeling Achtkarspelen, 

zijn namens de Zonnebloem 

actief in onder andere Boelens- 

laan, Surhuisterveen, Surhui-

zum, Buitenpost, Harkema, Koot-

stertille, Drogeham en Augusti-

nusga.

Nu de coronamaatregelen lang-

zaamaan worden versoepeld 

willen wij proberen om weer 

activiteiten voor onze gasten 

te organiseren, zoals een pick-

nick, een gezellige middag met  

muziek, samen eten (is heel ge-

liefd bij onze deelnemers).

Wij proberen 

in overleg met 

onze gasten te 

kijken wat ze 

leuk vinden en 

wat mogelijk is. 

Daarnaast be-

zoeken onze 

vrijwilligers ook mensen thuis 

voor een kop koffie en een fijn 

gesprek.

Iedereen heeft behoefte aan 

gezelschap, maar als je een  

lichamelijke beperking hebt, ben 

je misschien wel vaker (alleen) 

thuis dan je zou willen.

Om dit mogelijk te maken zijn 

vrijwilligers onmisbaar.

Wil je meer weten over wat wij 

voor jou kunnen betekenen, of 

wil je je aanmelden als deelne-

mer/gast of als vrijwilliger, neem 

dan contact op met:

Trijntje Coehoorn, e-mail: 

trijntjecoehoorn@gmail.com,

tel. 06-15032968

Het Repair Café gaat 6 november 
weer verder
Op zaterdag 2 oktober was er 

weer een gevarieerd aanbod van 

artikelen die ter reparatie wer-

den aangeboden. Zo was er een 

prachtig ontworpen waterkoker. 

Een lust om naar te kijken, maar 

water warm maken deed hij niet 

meer. Bij een eerste meting zou 

je kunnen concluderen dat het 

hart van het apparaat, het ele-

ment, stuk zou zijn. Dan is repa-

ratie niet meer reëel. Toch werd 

besloten het apparaat uit elkaar 

te halen. Zoals hier al vaker ver-

meld, is dit een avontuur op zich. 

Maar ook deze keer lukte het 

en wat bleek? In feite was er 

gewoon een “draadje los”. Vast- 

maken bleek nog niet zo een-

voudig, maar ook daar werd een 

oplossing voor gevonden. Luid 

borrelend kwam hij weer tot  

leven. 

Ook werd een een vintage lamp 

aangeboden waar de eigenaar 

zeer aan gehecht is. Hier zat een 

stuk elektronica in, wat niet meer 

functioneerde. Na lang gepuzzel 

is besloten een nieuw onderdeel 

te bestellen en de volgende keer 

te proberen het te repareren. 

Best wel spannend en leuk of dat 

gaat lukken!. Aan beide zaken 

werd veel tijd besteed. Dit maakt 

commerciële reparatie niet haal-

baar. Typische Repair Café klus-

sen dus. 

Het loopt ook wel eens anders af. 

Een stofzuiger bleek niet meer te 

redden. Nu was het ook niet zo’n 

duur apparaat. Dus de schade 

valt dan wel mee. Maar wel weer 

een apparaat wat vroegtijdig af-

gedankt wordt. Vaak is het toch 

verstandiger wat meer uit te ge-

ven voor een duurzamer kwali-

teit.

Het Repair café blijft zijn steen-

tje bijdragen aan een duurzame 

samenleving. Daarom zijn we za-

terdag 6 november vanaf 13.00 

uur weer aanwezig in it Koart-

ling.

André van der Laaken

Buitenpost ook in 2021 een kerstdorp?
Vorig jaar werd in Buitenpost 

voor het eerst in de geschiedenis 

een ‘‘winterlichtroute’’ georgani-

seerd. Zo’n 41 straten, 16 huizen 

en 5 tuinen hebben zich in 2020 

aangemeld om mee te doen! 

Een groot succes: Buitenpost 

stond tijdens de koude coro-

na-wintermaanden volledig in 

kerstverlichting. Bewoners van 

binnen én buiten het dorp kwa-

men langs om het spektakel te 

bekijken. Niet alleen leuk voor 

wandelaars en fietsers, maar 

ook voor automobilisten: een 

route van meer dan 25 km werd 

op de kaart gezet!

Aan de mooist versierde stra-

ten en tuinen/huizen werd een 

aantal prijzen uitgereikt. Wat er 

allemaal te zien was? Prachtig 

versierde kerstbomen, de groot-

ste fairybells, lantaarns, vallende 

sneeuwvlokjes, rendieren, een 

sneeuwpop die even bij moest 

komen op een bankje én zelfs 

een klein ‘‘buurtfeestje’’ met 

vuurkorf. 

Ook dit jaar wil Team Winter-

lichtroute weer gaan voor een 

verlicht dorp. Saamhorigheid en 

originaliteit vormen de thema’s 

van dit jaar. 

Wil jij meedoen en kans maken 

op een mooie prijs voor jouw 

buurt? Meld je dan aan! Je kunt 

als buurt/straat meedoen, maar 

ook als tuin of huis. 

Stuur voor 15 november een 

e-mail naar: 

lichtroutebuitenpost@hotmail.

com. Je ontvangt dan zo snel 

mogelijk meer informatie. 

Samen gaan we weer voor een 

twinkelend Buitenpost, zodat 

ook deze winter iets minder don-

ker is!

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 6 november 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!

Lancering Ideeënbus voor nieuwe woonwijk
De vereniging Lytse Hûskes 

Bûtenpost lanceert een Ideeën-

bus voor een nieuw te ontwik-

kelen woonwijk in ons dorp. 

Na het op poten zetten van een 

organisatie en het kenbaar ma-

ken van de (woon)wensen van 

haar leden, heeft de vereniging 

een plan ontwikkeld waarmee 

ze gezamenlijk met de andere 

dorpsgenoten de belabberde 

lokale woningmarkt wil aanpak-

ken. Hierbij nodigt de vereniging 

iedereen, zowel liefhebbers van 

lytse hûskes als van grutte hu-

zen, uit om hun ideeën over een 

nieuwe woonwijk te delen. 

Om en nabij een jaar geleden is 

het initiatief van de vereniging 

Lytse Hûskes Bûtenpost begon-

nen. Het startschot was een op-

roep van initiatiefnemer Walther 

Hoving naar andere geïnteres-

seerden uit Buitenpost e.o. die 

ook wel oren hadden naar een 

eigen plekje in ons prachtige 

dorp. Vanwege de vrij slechte 

woningmarkt, blijkt dit namelijk 

op zijn zachts gezegd best lastig 

te zijn. Binnen de traditie van de 

Fryske Wâlden (waar we niet bij 

de pakken neer gaan zitten, maar 

de schouders eronder zetten), 

hebben ze de koppen bij elkaar 

gestoken en gezegd: “als nie-

mand het voor ons regelt, dan 

doen we het zelf wel!” 

Gezamenlijk met de dorps-
genoten
Het feit dat er nog veel ande-

re woningzoekenden zijn in het 

dorp, heeft de vereniging ertoe 

bewogen om gezamenlijk met 

deze dorpsgenoten op te gaan 

trekken. De knellende lokale wo-

ningmarkt is namelijk iets dat 

we met zijn allen als dorp zijnde 

moeten aanpakken, om zo het 

beste gemeenschappelijke resul-

taat te bereiken. De vereniging 

ziet hierbij kansen om in Buiten-

post een nieuwe woonwijk te re-

aliseren. Deze nieuwe woonwijk 

kan hét voorbeeld worden voor 

toekomstig wonen en een ant-

woord gegeven op verschillen-

de knelpunten. De verenging is 

ervan overtuigd dat het kleiner 

wonen in lytse hûskes onderdeel 

kan zijn van dit antwoord. 

Voor deze gezamenlijke aanpak 

met andere dorpsgenoten heeft 

de vereniging met een zoge-

naamd ‘gebiedsdialoog’ aan-

sluiting gezocht bij de regels uit 

de Omgevingswet. Deze nieu-

we wet, die vanaf komend jaar 

van toepassing is, stimuleert de 

samenwerking tussen overhe-

den, ondernemers en burgers 

en daagt iedereen uit om actief 

ideeën aan te dragen voor het 

ontwikkelen en verbeteren van 

de leefomgeving. De vereniging 

wil hierbij in drie fasen met zo-

veel mogelijk betrokkenen, be-

langstellenden en omwonenden 

gedachten uitwisselen over hoe 

de nieuwe woonwijk eruit zou 

moeten komen te zien, om dit 

vervolgens te inventariseren en 

nader uit te werken tot een raam-

werk voor een nieuwe woonwijk. 

Dit raamwerk kan in een volgen-

de fase als een breed gedragen 

plan gebruikt worden voor de 

realisatie. 

Zo doet u mee
Wij nodigen iedereen van harte 

uit om in onze ideeënbus 

(lytsehuskes.nl/ideeenbus/) idee-

en, wensen en reacties te delen 

met ons en uw dorpsgenoten. 

Hierbij is uw verbeelding belang-

rijker dan kennis en daarnaast 

geldt ‘hoe meer ideeën, hoe be-

ter’. Op de website kunt u naast 

de ideeënbus meer informatie 

vinden over deze dialoog, onze 

vereniging en de vervolgstap-

pen. 

De vereniging Lytse Hûskes 

Bûtenpost hoopt u snel te spre-

ken in de (online) gebiedsdia-

loog. Op naar frisse ideeën en 

goede mogelijkheden! 

Winnaar van de straat 2020, de Waterlelie. (foto: Sabina van Dijk-Visser)

Lancering
Online 
Ideeënbus

www.lytsehuskes.nl/ideeenbus



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 

herfstbeurt! Tijdens de herfstbeurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere herfstbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

MODEFESTIJN!!!

 

maandag 1 t/m zaterdag 6 november

(hapje en drankje)

 

Bij aankoop van minimaal

€ 25,- een mooie sjaal kado

€ 50,- een leuke tas kado

€ 100,- een prachtig horloge kado

 

Je krijgt 20% van je aankoop retour in de 

vorm van een modecheque.

Deze kun je in de maand december 

weer inwisselen.

mail: modiquemode@hotmail.com

tel.: 0511-543128

whatsapp: 06 308 808 85

mail: rikst.fl@gmail.com

tel.: 0511-785951

whatsapp: 06 440 771 81
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Zaalvoetbalteam zoekt spelers
De zaalvoetbalveteranen zoeken 

enkele spelers die op donder-

dagavond van 18.00-19.00 uur 

een balletje mee willen trappen 

in sporthal de Houtmoune. Op 

dit moment wordt gespeeld in 

de halve zaal op kleine goaltjes, 

maar met een paar spelers erbij 

pakken we weer de gehele hal. 

Plezier gaat boven talent, wat 

maakt dat in principe een grote 

doelgroep voor deze activiteit in 

aanmerking komt. Een aanrader 

is om gewoon een keer langs te 

komen om te ervaren of dit bij je 

past. 

Bridgecursus naar november
Door vertraagde aanlevering van 

promotiemateriaal zijn de aan-

gekondigde cursusdata van de 

bridgecursus voor beginners in 

oktober verplaatst naar novem-

ber.

De Bridgecursus voor Beginners 

bestaat uit vier kennismakings-

lessen, waarin de cursist kennis-

maakt met de eerste beginselen 

van bridge. De cursus, geor-

ganiseerd door de gezamenlij-

ke bridgeclubs uit Buitenpost, 

Kollum en Dokkum, wordt ge-

houden op woensdagavond 

3, 10, 17 en 24 november. We 

starten om 19.30, maar vragen u 

aanwezig te zijn om 19.15 uur. 

Plaats: Bowling Dokkum, Tichel-

wei 28, Oostrum. Er zijn geen 

kosten aan deze kennismaking 

verbonden. Pas na deze vier 

kennismakingslessen beslist de 

cursist of hij/zij daadwerkelijk de 

cursus gaat volgen.

Vooraf aanmelden is noodzake-

lijk. Wilt u zich aanmelden en/of  

meer informatie kunt u contact 

opnemen met 

Gerrie Hiddema: 

tel. 06 1631 8126 of 

gerrie@hiddema.nl.

Kennismakingscursus Saxofoon
Wil jij weten of saxofoon spelen iets voor jou is? Op maandagavond 

25 oktober start saxofoondocent Laurens Blinxma een kennisma-

kingscursus bij de Wâldsang. In vier sessies van een uur leer je de ba-

sisbeginselen van het saxofoonspelen. De cursus, aan maximaal zes 

deelnemers, vindt om en om plaats in Buitenpost (bij de Wâldsang) 

en Surhuisterveen (in It Vleckehus). Voor deelnemers is een leensaxo-

foon beschikbaar. 

Meer informatie op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl.

Berichten van 
een vuilnisbak
Ze hebben me geleegd, ze heb-

ben me geleegd. Hiep, hiep 

hoera! Ik stond na een nachtje, 

nauwelijks wakker nog, wat na te 

suffen en hup, ik werd gegrepen 

en geleegd. In een rode vuilnis-

wagen. Dat zijn mijn favorieten. 

Ik ben gek op rood. Ik ben met 

mijn grijsgrauwe lijf sowieso 

een liefhebber van kleur. Maar 

ja, je hebt het in dit leven niet te 

kiezen. 

Bij ons in vuilnisbakkenland is 

er het gezegde dat aan de over-

kant van de straat de bakken 

veel groener zijn. Natuurlijk een 

grapje want die groene bakken 

stinken veel erger dan wij. Maar 

ik ben wel heel jaloers op die 

prachtige paarse deksels die de 

gewone vuilnisbakken hebben. 

Zo’n kleur zou ik mijn klep ook 

wel gunnen, steekt toch mooi 

af, maar ja ik ben er een van Van 

Gansewinkel en die doen niet 

aan zulke fratsen. Wel heb ik een 

sticker van Van Gansewinkel op 

mijn buik en alhoewel hij na al 

die jaren aardig is versleten, ben 

ik er nog wel steeds trots op. Dat 

Van Gansewinkel dan weer niet 

zo van mij houdt dat hij mij op-

haalt, is dan wel weer een tegen-

valler. Afgewezen worden is toch 

wel héél vervelend. Dat weet 

iedereen die dat wel eens heeft 

meegemaakt.

Op donderdag de veertiende 

schrok ik wel. Drie mannen in 

glimmende oranje jassen met 

een groenwitte auto van de MOA 

stonden om mij heen. Ze wezen 

naar mij. Die mannen zijn toch 

voor het gemeentelijk groen, 

dacht ik nog, dus die zullen mij 

niet weghalen. Ik ben niet van de 

MOA! Ik ben er een van Van Gan-

sewinkel. Gelukkig, ze hadden 

geen echte aandacht voor mij. 

Ze gingen de haag snoeien die 

achter mijn rug maar doorgroeit.

Omdat mensen mij vullen, veel 

jongeren weten mij te vinden, 

en ik af en toe dus toch geleegd 

wordt, droom ik inmiddels van 

een gemeentelijke functie. Al 

die ambtenaren, denk ik dan, die 

hier tussen de middag langs mij 

lopen om hun boodschappen te 

doen in het winkelcentrum zul-

len mij toch ook zien. Misschien 

stelt er wel een voor om mij hier 

een officiële standplaats te ge-

ven. Het lijkt mij nuttig en dan 

heb ik ook eindelijk een vaste 

baan in plaats van als Vuilnisbak 

Zonder Perspectief (VZP-er) door 

het leven te moeten gaan. 

Inbraak bij biljartclub
De verbijstering was groot toen 

een van de vrijwilligers bij de 

nieuwe biljartzaal kwam. De deur 

was los en er waren geen andere 

vrijwilligers. Eerst dacht hij nog 

dat iemand vergeten was om de 

deur af te sluiten, maar bij nader 

onderzoek bleek dat de deur was 

opengebroken.

Omdat de huur van de zaal van 

Biljartclub Buitenpost e.o. is op-

gezegd, moet de club haar hui-

dige biljartruimte verlaten. Ge-

lukkig heeft de vereniging een 

nieuwe plek gevonden op het 

sportcomplex De Swadde. Al 

vanaf januari 2021 wordt er met 

man en macht door vrijwilligers 

gewerkt om een nieuw onderko-

men te creëren. De bedoeling is 

dat er vanaf januari 2022 gebil-

jart kan gaan worden in een vol-

ledig energieneutraal gebouw 

met vier biljarts. De vereniging 

heeft hiermee financieel behoor-

lijk haar nek uit moeten steken 

maar als zij dit niet gedaan had, 

had de club van ruim zeventig le-

den zichzelf moeten opheffen bij 

gebrek aan zaalruimte.

En nu is er ingebroken, de nieu-

we toegangsdeur is vernield en 

er zijn gereedschappen van de 

club en van vrijwilligers verdwe-

nen. De schade bedraagt onge-

veer 1500 euro.

Doordat het gebouw nog in aan-

bouw is, dekt de verzekering de 

schade niet en blijft de biljartclub 

met een grote schadepost zitten.

Gulle giften
Na de inbraak is er door de firma 

Van Seggeren een donatie ge-

daan. De heer Jan Pieter Visser 

overhandigde een cheque, ter 

waarde van 500 euro aan Mei-

ne Kempenaar en Albert Bosma. 

Deze twee heren zijn lid van de 

bouwcommissie en hebben, sa-

men met de andere leden van de 

club, een enorme hoeveelheid 

werk verzet. Het bedrag zal ge-

bruikt gaan worden om de scha-

depost, die veroorzaakt is door 

de inbraak, te verkleinen.

De klaverjasclub van de Fontein-

kerk schonk de biljartclub maar 

liefst 750 euro.

Het bestuur van de biljartclub 

was zeer aangenaam verrast 

door deze gulle giften!

(foto: Meine Kempenaar)

(foto: Hielke Boorsma)

PBB-bloemenhulde voor Anneke
Bij een leuk winkeltje met 

allerlei handgemaakte decoratie-

ve snuisterijen hoort een bloe-

metje!

Zo ook voor Gewoon Anneke. 

Samen met mama Renate nam 

dochter Anneke glunderend de 

bloemen aan van Loes van Den-

deren van het Plaatselijk Belang 

Buitenpost! Loop eens binnen 

om te ‘sneupen’, ze doen meer 

dan alleen maar de verkoop van 

al dat moois aan de Haersma de 

Withstraat. Succes Anneke!

Bloemenzee in het voorjaar – 
wie gaat met ons uit z’n BOL? 
De gemeente Achtkarspelen 

vindt het leuk dat het komende 

jaar fleurig van start gaat. Zij 

stelt daarom enkele duizenden 

biologisch geteelde bloembol-

len beschikbaar aan Plaatselijk 

Belang. Het gaat onder andere 

om krokussen, narcissen, ster-

hyacinten en blauwe druifjes. Zij 

mogen worden gepoot in groen-

stroken en grasveldjes binnen de 

bebouwde kom.

Heeft u een aantal vrijwilligers 

die willen helpen poten én een 

geschikte plek in uw buurt, meldt 

dit dan zo snel mogelijk maar 

uiterlijk op 10 november. Geef 

daarbij ook aan welke plantloca-

tie(s) u in gedachten heeft. Buurt-

verenigingen en scholen worden 

met name gevraagd om mee 

te doen met dit project. De ge-

meente controleert vooraf of op 

de gewenste plekken de komen-

de jaren geen andere activiteiten 

gepland staan omdat de bloe-

men ieder jaar terugkomen. De 

bollen moeten voordat de vorst 

invalt de grond in, maar het liefst 

voor 1 december. 

Aanmeldingen voor deelname 

kunnen gemaild worden naar 

atbakker@chello.nl waarna ze 

gezamenlijk aan de gemeente 

zullen worden aangeboden.



Marconistraat 3

9285 WG  

Buitenpost

0511-541440 
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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

OOK LEKKER WARM  ZITTEN EN GAS
BESPAREN?
LAAT JE WONING NU ISOLEREN.

Uw bouwer uit Buitenpost  

TELEFOON: 0511-541904

EMAIL:  INFO@DEHAAN-

BOUWBEDRIJF.NL
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INSPIRATIE
Anneke Paauw

Gerrie Hiddema
“Ik ben een lesboer in hart en nieren”

Gerrie aan de bridgetafel. (foto: Anneke Paauw)

Niets mooier dan lesgeven. (foto: Anneke Paauw)

Inspirerend lesgeven is niet voor iedereen weggelegd. U herinnert 
zich vast de leerkracht bij wie u moeite had om te blijven luisteren. 
Maar gelukkig weet u ook nog heel goed welke leerkracht zó boei-
end over haar/zijn vak vertelde, dat het u misschien wel inspireerde 
om daar meer over te willen weten.

Zo maakte ik een paar jaar ge-

leden kennis met bridge. Ik, die 

altijd riep dat dat nóóit iets voor 

mij zou zijn, want: de hele avond 

niks mogen zeggen, ik moest er 

niet aan denken. Maar… vier ken-

nismakingslessen, nou, vooruit,  

er eens aan proeven kan geen 

kwaad. Bovendien is het ook be-

langrijk om te proberen scherp te 

blijven. En ja, dan maak je kennis 

met Gerrie Hiddema, die zó en-

thousiast en gedegen het spel-

letje uitlegt, dat je nieuwsgierig 

wordt naar meer. 

En zo kan het gebeuren dat ik nu 

twee maal per week in The Point 

zit te bridgen. Geïnspireerd door 

Gerrie Hiddema!!

Lesgeven, wis- en natuurkunde 

en bridge spelen een belangrijke 

rol in het leven van Gerrie Hidde-

ma. Gedurende haar werkzame 

leven geeft zij les aan het Stede-

lijk Gymnasium in Leeuwarden. 

Voor de lichamelijke ontspan-

ning doet zij aan volleybal, voor 

de geestelijke ontspanning be-

gint ze samen met echtgenoot 

Jan al jong met bridge.

Om terug te komen op het woord 

‘Inspiratie’: Gerrie vertelt over 

haar loopbaan als docente. Ze 

geniet met volle teugen van dit 

werk, want de jeugd inspireert 

haar en zij hoopt daarnaast de 

jeugd te inspireren. Als je geen 

plezier beleeft aan het lesgeven 

aan het omgaan met leerlingen, 

dan heb je een zwaar beroep, 

dat veel energie kost. Heb je er 

plezier in, dan krijg je er energie 

van.

Als ze in 2007 stopt met werken, 

zijn er genoeg leuke dingen, ze 

verveelt zich niet. Maar… het les-

geven mist ze toch wel. Ze gaat 

nadenken over wat ze wil. Is het 

mogelijk om twee leuke activitei-

ten te combineren, door bijvoor-

beeld bridgeles te geven? Ja, dat 

kan, dan moet je de opleiding 

tot bridgedocent volgen. Echter, 

een belangrijk onderdeel van 

deze opleiding is de onderwijs-

bevoegdheid. Dat deel is voor 

Gerrie niet nodig, gezien haar 

staat van dienst in het onder-

wijs. Wel belangrijk is de nodige 

kennis van het bridgespel, tot op 

hoog niveau. Daarnaast moet 

je uiteraard praktijkervaring op-

doen. Hoe dit op te lossen? Ger-

rie bridget dan in Dokkum, zoekt 

een groep mensen bij elkaar, die 

wel willen leren bridgen en start 

met het geven van lessen. Voor 

de bridgebond is dit nieuw, maar 

men gaat akkoord en na verloop 

van tijd mag ze examen doen! 

Tegelijkertijd volgt ze de arbiter-

opleiding, want dat is, samen 

met spelkennis een vereiste voor 

een bridgedocent. 

Enkele jaren geleden biedt de 

gemeente de mogelijkheid om 

bridgen te leren met de actie: 

Denken en doen! Een grote 

groep meldt zich en onder de be-

zielende leiding van Gerrie leert 

men het spelletje. In de praktijk 

blijkt dat het grootste deel van 

de mensen die de vier kennis-

makingslessen volgt ook daarna 

blijft, want, zoals Gerrie zegt: “Als 

ik ze éénmaal binnen heb, dan 

gaan ze niet meer weg”.

Inspiratie is ook een wissel-

werking. Gerrie inspireert de 

cursisten en de reacties van de 

cursisten inspireren Gerrie weer 

om nieuwe onderwerpen aan de 

orde te stellen, want… oh, wat 

zijn er veel regeltjes om te ont-

houden!

En toch, ik had nooit gedacht 

dat ik het zou zeggen, maar…. Ik 

kan u aanbevelen om in novem-

ber vier woensdagavonden naar 

Gerrie te luisteren en kijken en 

wie weet…… zie ik u dan later 

aan tafel bij The Point.

Janna van der Honing en Herman Woltman tijdens hun optreden op 26 

september. (foto: Jan Willem Zwart)

Bloemenhulde 
PBB aan Talant
De zorginstelling Talant heeft in-

tussen ook een winkel met hand-

gemaakte leuke kinderspeeltjes, 

beschilderde tassen en kleine 

grappige cadeautjes, leuk om 

voor de decembermaand eens 

rond te kijken. Iedereen is van 

harte welkom in de Kerkstraat. 

Namens Plaatselijk Belang heeft 

Tilly Kuipers de makers en de 

leidsters, Petra Dijkstra en Regi-

na Scherjon, verrast met bloe-

men. Succes met deze gezellige 

groep!

Plaatselijke Commissie 
Stichting Alde Fryske Tsjerken
De plaatselijke commissie  

Mariakerk van Stichting Alde 

Fryske Tsjerken in Buitenpost 

krijgt steeds meer vorm. In het 

begin was het vooral aftasten, 

wat willen we en hoe willen 

we dit bewerkstelligen en hoe 

combineren we dit met de vas-

te gebruikers van de kerk? Maar 

het wordt de commissie steeds 

duidelijker en er wordt een pro-

gramma gemaakt van culturele 

evenementen tot lezingen. 

Duidelijk is dat dit juist voor het 

dorp een belangrijke aanvulling 

kan zijn op het culturele pro-

gramma. 

Vanuit Stichting Alde Fryske 

Tsjerken is het de doelstelling 

om oude kerken in Fryslân le-

vendig te houden. De Open 

Monumentendag op 11 septem-

ber jl. was de start van Kunst in 

de Kerk. In samenwerking met 

Plaatselijk Belang Buitenpost is 

een route in Buitenpost uitgezet 

langs Rijksmonumenten en an-

dere monumentale panden in 

Buitenpost. In de Mariakerk wer-

den rondleidingen gegeven door 

kenners. 

Zangeres Janna van der Honing 

en multi-instrumentalist Herman 

Woltman brachten samen met 

kunstkenner Jan Henk Hamoen 

op 26 september in de Mariakerk 

van Buitenpost de passende mu-

ziekvoorstelling ‘Tusken lân en 

wetter’. De muziek werd tijdens 

de voorstelling afgewisseld met 

verhalen over kunstenaar Jentje 

Popma en er werd uitleg gege-

ven over meegebrachte schilde-

rijen. 

Maar ook tijdens Tjerkepaad, de 

openstelling van kerken in Frys-

lân op zaterdagen, werd de Ma-

riakerk volop bezocht. Uit heel 

Nederland kwamen er bezoekers 

speciaal voor de bijzondere Ma-

riakerk. Soms voor het orgel, het 

doopvont of juist het geheel. Het 

gastenboek geeft lovende reac-

ties weer!

Voor vragen en of het aanmelden 

van een passend evenement of 

activiteit is de Plaatselijke Com-

missie bereikbaar via de mail: 

Mariakerkbuitenpost@gmail.com
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

De Oude Dijk 7a - Twijzeler Mieden

Onder de beide linkerfoto’s 

schreef plaatselijk amateur-his-

toricus Dirk Wildeboer: “Foto’s 

uit het gemeente-archief van 

het pand Oude Dijk 7a. Eigenaar  

G. Kamstra, laatste bewoner  

W. Kooistra. De opnames zijn 

van december 1964”. Het afge-

beelde schilderijtje rechts werd 

door Elisabeth Langenberg op 

onze Facebookpagina geplaatst. 

Ze vermeldde: “Het oude huisje 

aan de Buitenpostervaart in de 

Mieden nr 7A. Toen bewoond 

door Siebe en Geertje de Haan, 

zoon Bote de Haan en dochter 

Boukje de Haan”. Iemand plaats-

te als reactie: “Ot en Sien huisje. 

Prachtige plek!”. 

De plek is vlak na het eerste flap-

brugje aan noordkant van de 

Buitenpostervaart. Het schilde-

rijtje heeft inderdaad heel wat 

meer romantische kwaliteit dan 

de foto’s. Vraag is of de bewo-

ners dat op dat moment ook zo 

voelden. Goede kans dat ze het 

ook als klein, tochtig, afgelegen 

en/of ongerieflijk ervoeren. Zoals 

dat voor de meeste van de kleine 

‘boerespultsjes’ in de Mieden in 

het begin van de 20e eeuw gold.

Tot voor kort was het de stee 

van huisarts Frans van der Steen 

met zijn gezin. Het huisje was 

toen al behoorlijk uitgebreid en 

het comfort ongetwijfeld toege-

nomen. Nu bewoont oud-Bin-

nenste Buiten-correspondente 

Alinda Elsenga het. Haar com-

mentaar: “En no wenje wy dr! 

It is in hearlik plakje!”. Elisabeth 

sloot haar onderschrift af met: 

“Van het gezin de Haan leeft al-

leen mijn moeder Boukje nog. 

Inmiddels 88 jaar, maar in goede 

gezondheid”. Wie het wil kan het 

verhaal wellicht van beide kan-

ten horen.

Oude foto’s, leuk om te zien
Afgelopen maanden hingen bij 

diverse winkels in het dorp fo-

to’s van oud-Buitenpost. Ze wa-

ren gemaakt voor het jubileum- 

feest van Plaatselijk Belang 

(PBB), maar corona gooide roet 

in het eten. Door de enthousiaste 

medewerking van de plaatselijke 

middenstand, waarvoor hartelijk 

dank, hebben we toch veel Bui-

tenposters en vakantiegangers 

kunnen laten zien hoe Buiten-

post er 75 tot 100 jaar geleden 

uitzag. 

Nu de etalages over enkele we-

ken voorzien worden van afbeel-

dingen van een man die nog 

veel ouder is dan honderd jaar 

werd het tijd de foto’s weer op 

te halen. Daarbij hoorden we dat 

er veel positieve reacties waren 

geweest bij het winkelend pu-

bliek. Reden voor Plaatselijk Be-

lang om de foto’s niet op zolder 

te zetten maar op zoek te gaan 

naar een plek waar ze nog langer 

voor iedereen zichtbaar blijven. 

Er waren winkeliers die de foto 

zelf graag weer in hun etalage 

wilden zetten omdat op de foto 

hun huis of straat stond, maar 

er wordt ook gedacht aan bijv. It 

Koartling, de Kûpe, de Kruidhof 

of het Gemeentehuis. 

Misschien heeft u als lezer van 

de Binnenste Buiten nog wel een 

beter idee. Laat het ons weten. 

We hopen in de krant van eind 

november te kunnen melden 

waar de foto’s weer te zien zijn.

Na het ophalen bleken we de hier 

afgebeelde twee foto’s nog te 

missen. Heeft een van hen de af-

gelopen maanden bij u gestaan 

en is hij niet opgehaald laat ons 

(PBB) dat dan even weten. 

Johan Kootstra Haak aan voor de kerst(boom) 
Een grote kleurrijke kerstboom 

van granny squares midden in 

het dorp. Dat is het idee van een 

groep enthousiaste creatievelin-

gen van de Fonteinkerk en de 

Kruiskerk. En daarvoor hebben 

ze het hele dorp nodig. Er zijn 

minimaal 1000 van deze oma's 

vierkantjes nodig. 

Het idee leefde al een tijdje, 

maar nu er in de Fonteinkerk een 

handwerkclub is gestart, staat dit 

jaar alles op groen om dit project 

te laten slagen. Ook de Kruiskerk 

is al aangehaakt. In overleg met 

de organisatie van de jaarlijkse 

kerstmarkt is afgestemd dat de 

gehaakte kerstboom in de Kerk-

straat mag komen te staan.  

De eerste ruim honderd vierkant-

jes zijn klaar, maar extra hulp is 

hard nodig. Iedereen die kan ha-

ken mag meedoen. De vierkant-

jes moeten 20x20 centimeter 

groot worden. Een gemakkelijk 

patroon is te vinden via: 

http://www.blijmetdraadjes.nl/.../

granny-square.../. Een andere 

granny square haken mag na-

tuurlijk ook. Als het maar een 

kleurrijk vierkantje wordt. De 

gehaakte vierkantjes moeten ui-

terlijk vóór 1 december worden 

ingeleverd. 

Kun je niet haken, maar heb je 

thuis nog brei- of haakgaren 

over, dan wil de organisatie dat 

graag gebruiken. Soort garen 

maakt niet uit. Het garen kan ge-

bracht worden naar de Fontein-

kerk aan De Achtkant 48. Graag 

vooraf even contact opnemen 

met Nienke Spoelstra, 

koster@fonteinkerkbuitenpost.nl



13De Binnenste Buitenpost - oktober 2021 VARIA

Aan de rand van het dorp, midden in de natuur, vind je de Rohel-
sterweg. In het huis op de hoek, nummer 2, woont het stel Bart en 
Carin van der Meer. Ze zijn de trotse ouders van drie kinderen, twee 
zoons en een dochter. Hun dochter woont ook in het dorp. 

Hoe lang wonen jullie hier?
Carin: ‘’Nog niet zo lang. We 

wonen hier sinds 14 februari 

2017. Daarvoor woonden we op 

De Zeilen. Omdat we allebei als 

kind in een buitengebied zijn op-

gegroeid, wilden we altijd al zelf 

een plekje buitenaf vinden. Maar 

steeds was het te duur of moest 

er te veel aan gebeuren. Op een 

gegeven moment kregen we dit 

huis op het oog, maar toen we 

er naar informeerden bleek het 

al verkocht te zijn. Dus we beslo-

ten voorlopig nog op De Zeilen 

te willen blijven. In het week-

end deden we daar een toost 

op, om vervolgens toch nog 

een telefoontje te krijgen van de 

makelaar; het huis was weer be-

schikbaar! We hebben het toen 

zonder aarzelen gekocht. Onze 

buren kochten ons huis, dus die 

konden alles met gemak over-

brengen.’’ 

Hebben jullie veel aan het huis 
gedaan toen jullie hier kwamen 
wonen?
Bart: ‘’Toen we het huis kochten, 

wisten we dat er veel aan moest 

gebeuren. Het was toe aan een 

opfrisbeurt. Onze jongste zoon 

is timmerman, dus die heeft het 

huis opgeknapt en verbouwd. 

Waar nodig sprong ik bij. De 

verbouwing heeft acht maanden 

geduurd. In de eerste maanden 

hebben we in een stacaravan op 

het erf gewoond. Het belangrijk-

ste was dat eerst de slaapkamer 

en de badkamer gereed werden 

gemaakt, want een stacaravan is 

natuurlijk erg vochtig. 

Carin: ‘’Op het moment dat zelfs 

mijn schoenen begonnen te ver-

schimmelen was ik het helemaal 

zat. Ik wilde zo snel mogelijk in 

het huis kunnen wonen.’’ 

Wat weten jullie over de geschie-
denis van dit huis?
Bart: ‘’Ik heb nog een hele oude 

bouwtekening van het huis ge-

vonden. Toen was het huis nog 

heel anders en veel kleiner. Van 

wanneer die tekening was, durf 

ik niet te zeggen. In de jaren der-

tig of veertig is het verbouwd, 

waarschijnlijk door de mensen 

die er woonden. Dat hebben ze 

zelf gedaan. Er was toen natuur-

lijk niet veel geld beschikbaar om 

een verbouwing uit te besteden. 

Mensen vroegen wel eens of 

we niet het hele huis plat wil-

den gooien als we zeiden dat we 

gingen verbouwen. We hebben 

het bewust niet gedaan, omdat 

dit huis past bij de omgeving en 

we het een mooi huis vinden. 

Het had alleen een opknapbeurt 

nodig. Op de foto’s kun je het 

verschil goed zien, het is groten-

deels gelijk gebleven, maar zo 

hebben we nu kunststof kozijnen 

in plaats van hout.‘’

Wat is jullie lievelingsplek in het 
dorp?
Beiden: ‘’Dit! We hebben een 

mooie grote tuin en we kunnen 

zo de natuur in om te wandelen. ’

Bart: ‘’Maar als ik nog een andere 

plek zou moeten kiezen, dan ga 

ik voor de Pyramide. Je kunt er 

gezellig zitten op het terras en er 

worden ook wel eens activiteiten 

georganiseerd. Een dorpsplein is 

toch wel fijn om te hebben, het 

zorgt ervoor dat mensen samen-

komen.’’ 

Carin: ‘’Ik wil misschien een mini-

bieb gaan maken. Er komen zo-

veel wandelaars langs en die vin-

den dat vast wel leuk. Zelf bezoek 

ik ook regelmatig een minibieb. 

Eerder heb ik wel eens plantjes 

aan de weg gezet, maar dat was 

niet zo’n succes. Je neemt een 

plantje toch wat minder snel 

mee als je gaat wandelen.’’ 

Hoe is het contact met jullie 
buurtgenoten?
Bart: Goed! Het is fijn om te we-

ten dat je op elkaar kunt rekenen. 

De buurman kwam ook wel eens 

spontaan helpen tijdens de ver-

bouwing. 

Carin: ‘’Goed! Als er wat is dan 

kunnen we altijd bij elkaar aan-

kloppen. Ook hoef ik nooit de kli-

ko bij de weg vandaan te halen. 

Dat doen de buren altijd voor 

ons. Als hij geleegd wordt, dan 

staat hij voordat ik het weet al 

weer terug op zijn plek.’’

Is er iets in deze buurt wat jullie 
zouden willen veranderen?
Carin: ‘’Ik zou graag een spiegel 

willen op de hoek aan het ein-

de van de straat. Je kunt op die 

hoek niet zien wat eraan komt, 

omdat het huis dat er staat het 

zicht belemmert. Het is als fietser 

dus gevaarlijk om het fietspad 

op te komen.’’

Bart: ‘’Inderdaad! Daarnaast zou 

een drempel op de kruising bij 

ons huis wel prettig zijn. Auto’s 

rijden hier gevaarlijk hard en dat 

is voor zowel ons als bewoners 

als voor de vele wandelaars die 

hier rondlopen niet prettig.’’ 

Willen jullie hier nog lang blijven 
wonen?
Bart: ‘’Zo lang mogelijk. We ho-

pen dat dit ons laatste plekje is.’’

Carin: ‘’We hebben er met de 

verbouwing al rekening mee 

gehouden dat het levensloop-

bestendig moest worden. Zo zijn 

er extra brede deuren gemaakt 

en dat soort dingen, zodat je ook 

met de rolstoel of rollator door 

het huis kunt.’’

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.

Rohelsterweg 2, voor de verbouwing 

(boven) en erna (rechts). (eigen foto’s)

Haalt Achtkarspelen 2025?
Op 29 juni is aan de gemeente-

raden van Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel een evaluatie 

van de Werkmaatschappij 8KTD 

door organisatieadviesbureau 

Berenschot gepresenteerd. De 

werkmaatschappij werd begin 

2014 opgericht om de beide ge-

meentes de voordelen te bieden 

van samenwerking zonder te 

hoeven fuseren. En dat lukt ze-

ker, concludeert een bericht van 

Achtkarspelen op 30 juni tevre-

den. Toch is er een addertje onder 

het gras want het rapport berust 

niet in het goede resultaat. Het 

stelt: “Helderheid en eenduidig-

heid over een stip op de horizon 

zijn nodig om de samenwerking 

ook op langere termijn succesvol 

te laten zijn”. Volgens Berenschot 

moet er wat gebeuren.

De belangrijkste redenen die 

worden genoemd zijn - plat ge-

zegd - de toch nog ondermaatse 

efficiëntie en prestaties. Beren-

schot biedt vier oplossingen: 

stoppen, doorontwikkelen, een 

volledige fusie of als 8KTD sa-

men met een andere gemeente 

verder gaan. Er wordt geen dui-

delijke voorkeur uitgesproken. 

Maar een ondertoon met een 

mogelijke 8k-exit als uiteindelijk 

resultaat lijkt hoorbaar.

Tijdens de gemeentefusiegolf 

in Friesland van enkele jaren 

geleden werd gedacht dat onze 

gemeente snel zou volgen. Acht-

karspelen is klein en arm en heeft 

alle nadelen daarvan. Was in een 

verder verleden Kollumerland 

de natuurlijke partij, nu lijkt dit 

Tytsjerksteradiel. En als een ech-

te fusie met deze gemeente toch 

een brug te ver blijkt dan maar 

een scheiding langs het kanaal. 

Zuidelijk daarvan naar Smallin-

gerland, noordelijk naar een an-

dere liefhebber bijvoorbeeld.

De voordelen van een opheffing 

lijken duidelijk: nog maar één 

burgemeester, minder wethou-

ders en een kleinere ambtelijke 

organisatie met bijbehorend fi-

nancieel en praktisch voordeel. 

Maar voor sommige van de 

partijen in de gemeenteraad is 

opheffing van onze gemeente 

onbespreekbaar. Gehoorde ar-

gumenten zijn dat de eigen iden-

titeit wordt opgeofferd, de elf 

dorpen ondergeschoven kindjes 

worden in een ander groter en 

sterker gezin of dat een grote, 

nieuwe gemeente toch lang niet 

altijd beter blijkt. Voor Buiten-

post kan het ook serieuze gevol-

gen hebben. Geen gemeentelijk 

hoofddorp meer bijvoorbeeld.

Een echte discussie is nog niet 

over het onderwerp gevoerd. 

Ook omdat het nog niet echt 

concreet bleek. Toch kan zoiets 

snel gaan. Ingewijden stellen dat 

commissaris Brok van Fryslân 

een snelle beslissing kan afdwin-

gen of nemen.

Geschiedkundigen denken dat 

Achtkarspelen rond 800 door 

de geloofsverkondiger Liudger 

werd gesticht. Bijna 12 eeuwen 

historie dus. Heeft ze een echte, 

eigen identiteit daarin gekregen? 

Sommige dorpen zijn oud, ande-

re jong, ze zijn er groot en klein, 

bloeiend en in pijn. Wie noemt 

zich Achtkarspelenaar en staat 

erop dat te blijven?

Gesteld wordt dat de inwo-

ners van de gemeentes in deze 

kwestie niet de doorslag kun-

nen geven. Zelfs uiteindelijk de 

gemeenteraden niet. Het onder-

werp kan wel zomaar opduiken 

in de komende gemeenteraads-

verkiezingen van maart 2022. 

En het is wel een leuke vraag 

voor een enquête. Zie De Kwes-

tie op p. 3.

U kunt uw mening geven tot 

19 november: 
•	 met een briefje in de kopijbus 

bij The Read Shop (Nijenstein 7)

•	 digitaal via de stemknop op 

 www.facebook.com/binnen-

 buitenpost (zonder streepje)

Ook kunt u er een toelichting bij 

geven. We horen die graag.

Johan Kootstra(kaart: Annemieke Altena)
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gemeente

Mogelĳke toekomstige 
fusiegemeente

Overige gemeente

HET HUIS OP DE HOEK
Wilma Tabak



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 met

behoud van fabrieksgarantie

Mobiliteitsgarantie

E-onderhoud

Al 12,5 jaar

een

vertrouwd

gevoel

Binnenkort bestaan wij 12,5 jaar! 

We zijn trots op de inzet van ons team

en de trouwe klanten. Houd de

volgende editie in de gaten voor een

leuke jubileumactie.

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

Adellijke plons

In de plaatsnaam Midwolda zit het 

woord ‘woud’ of ‘bos’ verscholen. 

In mijn jeugdjaren aldaar hadden 

wij het altijd over het eerste en het 

tweede bos. Een strook ‘lichtere’ 

bomen gaf de overgang aan. Dit 

bos was, naar ons idee, behoorlijk 

groot met z’n lengte van 2½ kilome-

ter en een breedte van 1000 meter. 

Deze tamelijk omvangrijke be-

bossing kende vele geheimen als 

je de verhalen mocht geloven en 

er gebeurden natuurlijk vreemde 

dingen. Aan de noordkant van het 

bos, zo tegen het dorp aan, stond 

Ennemaborg. Dit gebouw was in 

de jaren 1400-1500 opgezet als een 

versterkte boerderij door ene Sebo 

Emmens van de landadel. Dit ‘op-

trekje’ werd later door de adellijke 

familie Hora Siccama omgezet in 

een zogenaamde borg. Het com-

plex in z’n geheel mocht niet door 

Jan en alleman betreden worden. 

Daar werd dan ook op toegezien 

door onder andere een boswach-

ter. Deze situatie oefende op ons als 

(school)jeugd extra aantrekkings-

kracht uit. In de herfsttijd geduren-

de de oorlogsjaren 1940-1945 werd 

er een oogje dichtgeknepen als 

de bramen rijp waren. Emmers vol 

(onbespoten) bramen werden mee 

naar huis genomen om er jam van 

te maken. Dit fungeerde als brood-

beleg bij gebrek aan boter. Behal-

ve de boswachter en de familie 

Hora Siccama, kenden ook wij de 

mooiste en verborgen plekjes. De 

boswachter snapte ons natuurlijk 

wel eens, maar kreeg ons nooit te 

pakken, omdat wij een ‘ietsje’ snel-

ler waren. Zat hij ons dicht op de 

hielen dan sprongen wij over een 

brede sloot, waarvan de overkant 

niet tot het bos behoorde. Daar kon 

hij ons niets maken, maar wij hem 

wel met uitjouwende toejuichingen. 

Nu wilde het geval dat een wat ou-

dere vrijgezelle, maar niet onaardi-

ge dochter van de Hora’s, nog wel 

eens met de boswachter het bos 

inging, zo ontdekten wij. Dat wekte 

uiteraard onze nieuwsgierigheid. Ze 

waren soms ook zo maar aan ons 

oog onttrokken. Onze zelfbedachte 

conclusie was dat de freule door de 

boswachter werd ingewijd in de ge-

neugten van de natuur. Dat de freu-

le liefhebster was van alles wat met 

bomen, struiken, bloemen en bijen 

te maken had, wisten wij wel. Op 

een mooie, warme zaterdagmiddag 

zagen wij op gepaste afstand dat de 

freule en de boswachter achter de 

Ennemaborg over het smalle stei-

gertje rond de vijver liepen. Hoewel 

ze elkaar stevig beethielden, fluis-

terden wij tegen elkaar: ‘Dit komt 

niet goed…’ En ja, wij hoorden een 

gil en een plons. Wij zagen dat de 

boswachter de freule stevig om 

haar middel pakte en haar met eni-

ge moeite weer op de kant kreeg. 

Hij bleek zelfs een handdoek bij 

zich te hebben. Enkele dagen later 

stond er in de krant: Boswachter J. 

redt met gevaar voor eigen leven, 

freule Sara Hora Siccama van de 

verdrinkingsdood. Wij waren zeer 

verontwaardigd over dit bericht. Er 

klopte niks van, want die vijver was 

nog geen meter diep. Ook toen was 

er dus al sprake van nepnieuws.

BUITENPOST IN BEELD

DE SCHOOLFOTO

Schoolfoto groep 5 van CBS De Flambouw, schooljaar 1986-1987. 

Bovenste rij: meester Marten Herrema, Martha van der Horst, Gerrit Kommerie, 

Cas Mak, Folkert van de Beek, Peter Linde, Roel Bouwman, Hans Kroodsma, 

Luitze Boonstra, Goswin de Boer

Middelste rij: Esther Bronsema, Maja Rauwerda, Elisabeth van der Woude, 

Jan Douwe Visser, Albert de Haan, Jan Mendelt Tillema, Arnold van der Heide, 

Herman Annema, Geeske Bakker, Nieskje Terpstra

Onderste rij: Wilma Geertsma, Marieke Jaspers, Anne Slump, Auke Bosma, 

André Miedema, Joop Keize, Johannes IJtsma

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.

Tiko-kinderopvang heeft twee nieuwe BSO-bussen in gebruik genomen. Eer-

der mochten de begeleiders deze al even proberen. Op 18 oktober werden de 

eerste ritten met kinderen gereden naar de kinderopvang aan de Schoolstraat. 

(foto: Hielke Boorsma)

Hobby Bazaar 12 november 
Op vrijdag 12 november wordt 

er van 14.00 tot 20.00 uur in de 

Schakel en de Kruiskerk een 

Hobby Bazaar gehouden. Vele 

standhouders en hobbyisten uit 

Buitenpost en omstreken tonen 

en verkopen daar hun produc-

ten. Er is een verloting met vele 

leuke prijzen. Voor de lekkere 

trek en voor de inwendige mens 

is er van alles te verkrijgen. 

U bent allen van harte welkom 

om op 12 november een kijkje te 

komen nemen. Neem vooral uw 

portemonnee mee want er zijn 

prachtige spullen te koop! Graag 

tot ziens op vrijdag 12 november 

in de Schakel en neem ook uw 

buren en vrienden mee! Deze 

bazaar wordt georganiseerd vol-

gens de richtlijnen van het RIVM.

Sinterklaas- en kerstcadeau’s in
de Wereldwinkel
De dagen worden weer korter 

en het weer is omgeslagen. We 

maken ons op voor de donkere 

periode van de winter. De peper- 

noten en sinterklaasartikelen 

liggen alweer een tijd in ver-

schillende winkels en voor kerst 

ligt er ook alweer van alles in de 

winkels.

In de plaatselijke Wereldwinkel, 

gevestigd om het hoekje bij de 

Poiesz, is een ruime sortering 

aan wierook en een keur aan 

sinterklaas- en kerstcadeau-arti-

kelen te krijgen. Wat dacht u van 

een mooie wintersjaal of een van 

onze prachtige sieraden om als 

cadeau te schenken met sinter-

klaas of kerst? 

We hebben bovendien een rui-

me keuze aan duurzame schoon-

maakproducten en producten 

voor de persoonlijke verzorging 

van Green Soap en Seepje.

Verder hebben we een groot as-

sortiment aan kerstkaarten. 

Natuurlijk kunt u ook terecht 

voor onze eigen cadeaubonnen 

en niet te vergeten onze kerst-

pakketten. 

Kortom breng weer eens een be-

zoek aan onze mooie winkel en 

laat u verrassen.

Wereldwinkel Buitenpost: 

schitterende cadeaus voor 

sinterklaas en kerst!



We heten twee nieuwe adverteerders welkom: 

De Oriënt 

en 

Devi-advies
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/Advieskootstra

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

Enitor Primo is de toonaangevende

Nederlandse extrudeur van op maat

gemaakte kunststofprofi elen.

Elk profi el dat ons bedrijf verlaat

is het resultaat van een prettige

gedegen samenwerking.
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MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Oktober
wynmoanne - wijnmaand

Yn oktober rint net folle fee mear yn it lân want…

yn oktober frette de kij mei fiif bekken
As it lân wiet is fertraapje se mear as dat se opite.

Hja hat in libben as wyn en bôle
Zij heeft een goed leven

Wy kinne meielkoar as wyn en bôle
Wij kunnen heel goed samen opschieten

De wyn yn ’e holle makket in gek yn ’e mûle
Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan

Kleare wyn skinke. (Ut hiel lear snije)
Klare wijn schenken. Ronduit zeggen hoe het zit

Hy hâldt in bulte fan wyntsje en Tryntsje
Hij houdt veel van wijn en van meisjes

VERKEER(D)?

Via de redactie kreeg ik het verzoek 

mijn licht eens te laten schijnen over 

hard rijdende bestuurders op de 

Kuipersweg en de nieuwe verkeers-

remmers bij de Kûpe en op de Bern-

hardlaan bij De Lichtbron. 

De verkeersremmers bij de Kûpe vind 

ik goed gekozen. Je voorkomt dat 

mensen daar gaan parkeren en je 

haalt de snelheid er behoorlijk uit. Ook 

veilig voor fietsers, want die kunnen 

het parallel weggetje langs de ingang 

van de begraafplaats gebruiken. 

De automobilisten hebben een mooi 

parkeerterrein op het Mejontsmaveld 

of bij de Sporthal. Parkeren op de pa-

rallelweg is voor hen verboden, maar 

daar houden veel automobilisten zich 

niet aan, helaas. 

De versmalling op de Bernhardlaan 

vind ik minder handig gekozen. De 

ruimte is daar meer beperkt en er 

is tijdens het in- en uitgaan van De 

Lichtbron normaliter al gebrek aan 

plaatsen voor auto’s. Even de discus-

sie daar gelaten voor wat betreft het 

halen en brengen van kinderen met de 

auto naar school binnen het dorp. 

De fietsers hebben hier geen ande-

re mogelijkheid dan rechts langs het 

paaltje te fietsen. Op het moment dat 

er een auto van de andere kant komt, 

gaat die auto naar links, op de an-

dere weghelft, om het paaltje op de 

eigen weghelft te passeren en komt 

daarmee in het vaarwater van de 

tegemoetkomende fietser. Nog erger 

wordt het bij de lijnbus die ook via 

deze weg moet. Ik verwacht daar op 

niet al te lange termijn dan ook onge-

lukken. 

In mijn ogen zou een betere oplossing 

zijn: een paaltje aan elke kant van 

de weg om de rijbaan te versmallen 

en dan een druppelvormige drempel 

in het midden. Fietsers kunnen dan 

rechts langs het paaltje en hebben 

geen last van op hun weghelft komen-

de bestuurders. Een kleinere variant 

van iets wat in Groningen wel wordt 

toegepast op bijgaande foto.

Dan de situatie op de Kuipersweg. Een 

hele drukke weg met steeds meer jon-

ge gezinnen in plaats van de voorheen 

wat oudere bewoners. Een oplossing 

voor de korte termijn is meer auto’s op 

de rijbaan parkeren. Andere bestuur-

ders worden er door afgeremd en dus 

gaat de gemiddelde snelheid naar be-

neden. 

Voor de langere termijn zou ik kie-

zen voor de snelheidsremmers die 

bij De Kûpe liggen of de variant uit 

Groningen. Dit afhankelijk van hoe-

veel mogelijkheid tot parkeren op de 

rijbaan je wilt aanbieden. Ook kan 

de wegbeheerder er voor kiezen om 

van de hele Kuipersweg een ‘shared 

space’ gebied te maken zoals dat nu 

al bij de oude Rabobank het geval is. 

Ook inrichten als erf zou een mooie 

oplossing kunnen zijn. Veel boompjes, 

veel groen en ook parkeervakken als 

‘natuurlijke’ obstakels. 

Reageren? Graag!

Edward Hoen schrijft over verkeer 

en verkeerssituaties in Buitenpost

Gemeente zet automobilisten voor het blok
Deze zomer werd Plaatselijk Be-

lang Buitenpost (PBB) attent ge-

maakt op een onveilige situatie. 

Midden op het fiets- en wandel-

pad dat loopt van De Ried naar 

de Túnmelt stond een rood/wit 

geschilderde paal. Ouders met 

een kinderwagen of mensen met 

een rollator of een rolstoel moes-

ten daardoor van het pad af het 

gras in. Bij een groep fietsende 

scholieren die de paal te laat za-

gen, leidde het tot valpartijen en 

in het donker was de paal hele-

maal niet te zien omdat er geen 

lantarens in de buurt stonden. 

Doel van de paal was onduide-

lijk. Het verhaal ging, dat er wel 

eens automobilisten stiekem dat 

pad gebruikten om snel in de 

daarachter gelegen wijk te ko-

men. Door dit obstakel kwamen 

ze letterlijk voor paal te staan. 

Het was een gevaarlijke op-

lossing voor deze situatie, wat 

volgens PBB ook anders op te 

lossen was. Het probleem werd 

aangekaart bij de gemeente 

met het verzoek hier eens naar 

te kijken. Een week later was de 

gevaarlijke paal verdwenen en 

stonden er aan beide zijden van 

het pad twee betonblokken die 

het doorrijden met een auto on-

mogelijk maken. 

Complimenten voor de snelle 

actie van de gemeente!

Theo Bakker

Herinrichting parkeergebied zwembad
Binnenkort wordt begonnen met 

de herinrichting van het gebied 

bij het zwembad en het kruis-

punt Hoefslag/Bernhardlaan/Kui-

persweg. Hierbij worden onder 

andere een nieuw parkeerterrein 

aangelegd, de wegen vernieuwd 

en een verhoogde entree bij 

het zwembad gerealiseerd. De 

werkzaamheden bestaan uit be-

strating, aanplant nieuw groen, 

bebording en het aanleggen van 

ondergrondse leidingen. \Wan-

neer wordt er gewerkt?

De planning is als volgt:

•	 25 t/m 26 nov. 2021:

Verhoogd dek entree zwem-

bad

•	 1 nov t/m 17 dec 2021:

Bernhardlaan incl. kruispunt 

Kuipersweg/Hoefslag, 

•	 15 nov t/m 21 jan. 2022:

Parkeerterrein zwembad

•	 10 jan t/m 11 feb 2022:

Kuipersweg vanaf kruispunt 

richting centrum

•	 14 feb t/m 1 aug 2022:

De Vaart 14

Planning is onder voorbehoud 

van de weersomstandigheden.

WOORDZOEKER
Wilma Tabak Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleve-

ren in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 

7) vóór zaterdag 20 november.

De prijs, van 10 euro wordt ter beschikking 

gesteld door De Binnenste Buitenpost. 

Oplossing en prijswinnaar worden bekend-

gemaakt in het volgende nummer.

De oplossing van de puzzel in het september-

nummer was: het beeld van de Zaaier bij het 

voormalige Nordwin College.

Er waren 4 goede inzendingen. 

Daaruit is Chris de Bruin als prijswinnaar 

getrokken. Gefeliciteerd!

De prijs, twee koffie met iets 

lekkers, wordt ter beschikking 

gesteld door de Binnen Markt, 

Kerkstraat 19. 

BEUKENNOOTJE
BINNEN
BLAADJES
BOEK
BOOM
BOS
BRUIN
CHOCOLADEMELK
DEKENTJE
EEKHOORN
EGEL
EIKELTJES
GEEL
GUUR
HAARDVUUR
HERFST
KAAL
KAARSJES

KASTANJES
KOUD
LAARZEN
MIST
ORANJE
PADDENSTOEL
PARAPLU
POMPOENSOEP
REGEN
REGENJAS
ROOD
STORM
TAKKEN
THEE
VOGELS
WIND
WINTERTIJD



BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

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

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een 

adviesgesprek bij u thuis. Wij komen persoonlijk langs 

om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. 

Vervolgens ontvangt u dezelfde dag nog een 

vrijblijvend en persoonlijk voorstel.

  info@devi-advies.nl

  0612360754

Benieuwd of zonnepanelen 
in uw situatie zinvol zijn?

  Gecertifi ceerde installateurs 

  Altijd een vast aanspreekpunt

  Alles op één dag gerealiseerd

  Deskundig advies

Wattstraat 8,  9285 WR Buitenpost      

www.devi-advies.nl

ZONNEPANELEN

Fietsservice Luinstra

De tijd vliegt. Jan Bauke Luinstra heeft 

zijn fietsenzaak aan de Kelvinstraat al 

weer drie jaar! Als startend onderne-

mer in een nieuwe woonplaats is het 

toch maar afwachten of de klanten ko-

men en .... tot op heden weten ze de 

weg naar hem prima te vinden. 

Logisch als je kwaliteit verkoopt en ga-

rantie geeft. Het persoonlijke contact 

is ook zo belangrijk. Digitale verkopers 

zijn min of meer anoniem en hier kun je 

gewoon langs gaan, elke werkdag van 

9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 

uur. Om de service te blijven verlenen 

is daarom een nieuwe werkbank aan-

geschaft. Op de foto ziet u Jan Bauke 

en Louise zij aan zij aan het werk om 

weer een klant tevreden te stellen.

Voor reparatie of een nieuwe fiets dus 

naar: 

Fietsservice Luinstra, Kelvinstraat 3 te 

Buitenpost.

Mailadres: 

www.buitenpostfietsservice.nl

tel. 06 13283361
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Ledenvergadering Energie Coöperatie Buitenpost 
Door de omstandigheden heeft 

het lang geduurd voor we een 

ledenvergadering konden uit-

schrijven. Maar 15 november 

is het zo ver: ledenvergade-

ring van de Energie Coöperatie 

Buitenpost in de grote zaal van 

The Point.

We beginnen om 19.30 uur met 

een korte besloten vergadering 

met de deelnemers aan ons eer-

ste postcoderoosproject. Zoals 

bekend ligt dit op het dak van 

Veenstra Reizen. De installatie 

heeft de verwachte productie pri-

ma gehaald. We zijn benieuwd 

hoe de deelnemers de fiscale af-

handeling hebben ervaren.

Ledenvergadering
Op 20.00 uur gaan we van start 

met onze reguliere ledenverga-

dering. Naast de gebruikelijke za-

ken die op een ledenvergadering 

thuishoren zijn er ook een aantal 

nieuwe projecten te melden. Zo 

is het gebiedsfonds nu eindelijk 

van start gegaan. Dit is de pot 

met geld die vijftien jaar lang 

gevuld gaat worden door de ont-

wikkelaar van de Sinnegreide. 

Na langdurige onderhandelin-

gen met de gemeente is beslo-

ten dat een speciale commissie 

binnen de Energie Coöperatie 

Buitenpost dit gaat beheren. We 

zullen hier uitleg over geven.

Postcoderoos nieuwe stijl
Een belangrijke nieuwe ontwik-

keling is de mogelijke start van 

een postcoderoosproject nieuwe 

stijl. Doordat de oude regeling 

administratief te ingewikkeld 

werd gevonden, is door de over-

heid een nieuwe subsidierege-

ling in het leven geroepen: de 

Subsidieregeling Coöperatie-

ve Energieopwekking, kortweg 

SCE. Het is nu veel simpeler: Je 

investeert in zonnepanelen op 

andermans dak en krijgt vijftien 

jaar een verwacht rendement 

van 3,5%. De geldstroom loopt 

via onze eigen Energie Coöpera-

tie. Iedereen kan meedoen!

Presentatie warmtepompen
Na een pauze wordt er vanaf 

21.00 uur een presentatie ge-

geven over warmtepompen. 

Praktijk- en toekomstgericht. De 

ontwikkelingen gaan snel! Wat 

laatst nog onhaalbaar leek, is 

nu misschien al mogelijk. Wordt 

vast een interessant verhaal. We 

verwachten een grote opkomst. 

Wel belangstelling maar nog 

geen lid? Kom toch langs. Word 

ter plekke lid voor eenmalig tien 

euro en praat ook mee.

The Point is natuurlijk een ho-

reca gelegenheid. We houden 

ons dus aan de daarbij horende 

regels.

Op dit moment is een corona 

toegangsbewijs (QR-code) of een 

negatieve testuitslag verplicht.

André van der Laaken

SWA langzaam maar gestaag op weg naar klimaatneutraal
Dat onze Stichting Woningbouw 

Achtkarspelen (SWA) haar best 

doet om haar woningbezit up-

to-date te houden en te verbete-

ren kan iedereen die regelmatig 

in de Beatrixstraat en de Mar-

grietstraat langskomt direct zien. 

Nieuwe geïsoleerde daken, iso-

latieglas en nieuwe geïsoleerde 

deuren. Maar ook worden op die 

nieuwe daken zonnepanelen ge-

legd om het energiegebruik van 

deze huizen terug te dringen ten 

behoeve van meer comfort en la-

gere kosten voor bewoners.

Dat dit niet alleen voor het hui-

zenpark geldt maar dat ook de ei-

gen werkplaats en het kantoor in 

dit opzicht een verbetering laten 

zien mag in dit verband ook niet 

ongenoemd blijven. Onlangs 

is bij de SWA een zogenaamde 

lagedruk-waterstof generator in 

gebruik genomen om het eigen 

gebruik van gas te verminderen 

in hun gebouwen. 

Waterstofgas wordt gemaakt 

met behulp van elektriciteit en 

wordt gezien als de vervanging 

van aardgas in de toekomst. Het 

is heel brandbaar en bevat veel 

energie. Langzamerhand zien we 

veel windmolens en zonnepar-

ken verschijnen op het land. Die 

produceren elektriciteit. Met die 

elektriciteit kan uit water water-

stofgas worden gemaakt. 

Het vervelende van windmolens 

en zonneparken is dat ze onre-

gelmatig elektriciteit opwekken. 

Als het flink waait heb je veel 

elektriciteit uit windmolens en 

als de zon flink schijnt heb je veel 

zonnestroom. Dat geeft soms 

veel te veel elektriciteit maar ook 

vaak veel minder dan we kun-

nen gebruiken. Als er dus weinig 

wind is of als de zon maar matig 

schijnt. De stroom die je soms 

teveel opwekt kun je dan gebrui-

ken voor het produceren van 

waterstofgas. 

Om grote hoeveelheden water-

stof te maken zal dan ook maxi-

maal gebruik moeten worden 

gemaakt van windparken op zee. 

Bij de Eemshaven is een grote 

waterstoffabriek gepland. Een 

groot voordeel is dat het aard-

gasnetwerk dat door heel Neder-

land is geïnstalleerd kan worden 

gebruikt voor het vervoer van 

waterstofgas naar de industrie 

en de huishoudens. De belang-

rijkste eigenschap van waterstof-

gas is dat het niet vervuilend is. 

Het afvalproduct dat overblijft is 

water. Tieluk Hydrogen in Leeu-

warden heeft een handzame 

waterstofgenerator ontworpen 

en gemaakt. 

Als een van de eersten is bij de 

SWA zo’n apparaat geplaatst. Er 

is nog geen verwarmingsketel 

die op puur waterstof kan bran-

den. Daar wordt wel hard aan 

gewerkt maar op dit moment is 

er alleen een ketel beschikbaar 

die kan branden op een meng-

sel van aardgas waaraan 30% 

waterstofgas is toegevoegd. Dus 

kan de SWA 30% op het aardgas 

besparen. Dat vermindert de uit-

stoot in dit geval met 12 ton CO2. 

De benodigde elektriciteit komt 

van de zonnepanelen die bij de 

SWA op het dak liggen. 

De productie van waterstofgas 

is redelijk eenvoudig maar ver-

eist wel veel elektriciteit. Het 

is dus volkomen zinloos om 

dat van grijze stroom te ma-

ken. Alleen als je waterstofgas 

maakt met groene elektriciteit 

(windmolens, zonnepanelen, 

waterkrachtcentrales) kan het 

worden gebruikt in de energie-

mix die we nodig hebben om in 

Nederland klimaatneutraal te 

worden. 

SWA directeur Emmy Elgersma 

is een voorstander van geleide-

lijke verbetering van zowel het 

huizenpakket als van vergroe-

ning van het eigen energiever-

bruik. De geleidelijkheid zorgt er 

volgens haar voor dat je ook bij-

blijft met de steeds verbeterende 

technische ontwikkeling en dat 

de investeringen voor aanslui-

ting en vervanging ook in de toe-

komst draagbaar blijven voor de 

stichting.

Frits Bouwens

Opstelling van de waterstofgenerator bij de Stichting Woningbouw 

Achtkarspelen. (foto: Frits Bouwens)

De werking van een waterstofgene-

rator. (foto: Frits Bouwens)

COLUMN

Kees Kooman

Boerenparadijs

Eind oktober verschijnt bij de Am-

sterdamse uitgeverij De Kring het 

boek Het beklemde land met als 

opbeurende bovenkop Hoe een 

boerenparadijs kan worden terug-

veroverd. Ik weet dit zo goed, om-

dat ik het boek zelf heb geschreven. 

(applaus).

Misschien bent u me op straat of 

in een winkel tegengekomen en 

verbaasde u zich over de afwezige 

indruk die deze passant op u maak-

te. Nu begrijpt u waarom dat was. 

Want hoe maak je in hemelsnaam 

een paradijs van wat, door beeld-

vorming op tv met colonnes woe-

dende boeren, eerder lijkt op de hel 

op aarde?

Ik neem het op voor onze ‘voeders’, 

bijkans gek geworden door weer 

nieuwe regels, meestal in Den 

Haag verzonnen om te voldoen 

aan steeds strengere milieuwet-

geving. Tegelijkertijd heel begrijpe-

lijke regels, want de boeren behe-

ren meer dan 60 procent van de to-

tale oppervlakte van het Koninkrijk 

der Nederlanden. Ze bepalen voor 

het grootste deel hoe dat konink-

rijkje eruitziet en hoe gezond de 

omgeving is.

U heeft er waarschijnlijk nog nooit 

een seconde bij stilgestaan, maar 

die strenge regelgeving is mede 

het gevolg van ‘onze’ concurren-

tiepositie op de wereldmarkt. Wij 

Nederlanders zijn nu eenmaal ge-

schapen voor de handel. Of het 

nu kruidnagels, slaven (schande!) 

of computerchips betreft: onze 

VOC-mentaliteit kent in dubbele 

betekenis geen grenzen. Om aan 

de grote agrarische vraag te kun-

nen voldoen wordt ruim 90 procent 

geproduceerd door wat ‘gangbare’ 

boeren wordt genoemd.

Gangbaar? Het betekent in de prak-

tijk zo groot mogelijke machines en 

zo groot mogelijke opbrengsten. 

Dankzij de combinatie van chemie 

(gif), (kunst)mest en vooral vakken-

nis worden bijna elk jaar exportre-

cords gebroken. En ja, dat natuur 

en biodiversiteit in dat kleine post-

zegellandje een hoge prijs hebben 

betaald mag geen wonder heten. 

Of zoals een bodemdeskundige het 

verwoordt: Daar hoef je geen raket-

geleerde voor te zijn.

In Het beklemde land zoeken jonge 

boeren, uit Friesland en Groningen, 

naar mogelijkheden om ‘het para-

dijs’ terug te veroveren door zo 

min mogelijk gebruik te maken 

van kunst- en hulpmiddelen, zoals 

chemie. Zij worden geruggesteund 

door oudere collega’s die zeker me-

nen te weten dat de uitputting van 

de van oorsprong o zo vruchtbare 

bodem ten koste is gegaan van de 

inhoud (en dus de voedingswaar-

de) van de gewassen, zoals graan, 

bieten en aardappelen. Hoe gezond 

is een bordje vol groente werkelijk 

nog?

Eenvoudig is het niet: de zoektocht 

van ‘bodemboeren’, boeren die 

de bodem op natuurlijke wijze het 

werk willen laten doen. Een bijna 

constante strijd met de wispelturige 

natuur. En tegenwoordig altijd het 

zwaard van Damocles, de wereld-

wijde klimaatverandering boven het 

hoofd. Het Nederlandse platteland 

heeft alles in zich om werkelijk een 

boerenparadijs te worden. Volgen-

de maand hoort u hoe wij consu-

menten een handje kunnen helpen 

bij die strijd.

Read Shop 
verandert
In september maakte Martijn 

Verhaar van The Read Shop 

bekend dat hij per januari 

2022 verder wil gaan als zelf-

standig ondernemer.

Daarmee maakt hij zich los 

van de keten The Read Shop. 

Dit betekent ook dat de naam 

van de winkel zal gaan ver-

anderen. Hij riep zijn klanten 

op om mee te denken over 

een nieuwe naam, met als 

beloning een boekenbon ter 

waarde van twintig euro.

Uiteindelijk is de naam 

Boekhandel Buitenpost als 

winnaar uit de bus getrok-

ken, verzonnen door Corrie 

Kugel-Ottjes. Voorlopig blijft 

de winkel nog in hetzelfde 

pand gevestigd, maar Martijn 

Verhaar sluit niet uit dat dit in 

de toekomst kan veranderen.

Wima Tabak 



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)

Delicatessenhuis
It Grientewinkeltsje 

Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd! 

Nieuw! Voor op de borrelplank
Buitenlandse kaasjes

Romige en Oude kaas
Olijven en tapenade

Fuet en Soucisson worst.
 

Vanaf vandaag Lekker Puur vruchtenjam en vruchtensaus!
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten.

Kerkstraat Buitenpost
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Ons spreekuur in Buitenpost gaat binnenkort weer open en 

je kunt weer zonder afspraak langskomen.

Spreekuur Buitenpost
Het spreekuur van Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden 

Steunpunt Kollumerland/Achtkarspelen in Buitenpost is (onder voor-

behoud) met ingang van november 2021 elke 1e en 3e maandag van 

14.00 tot 15.30 uur in It Koartling (Schoolstraat 31).

De regels omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en 

sociale zekerheid zijn ingewikkeld. Wij adviseren over de verschillen-

de uitkeringen zoals WIA, WW, Bijstand, WAO, AOW en WAJONG. 

Maar ook over de schuldhulpverlening en belastingzaken zoals in-

komstenbelasting en toeslagen.

Werkzaamheden die wij doen zijn onder andere:

•	 Invullen van formulieren (huur- en zorgtoeslag, belastingen en hef-

fingskortingen),

•	 Het aanvragen van een uitkering of voorziening,

•	 Het voorbereiden van een gesprek met UWV en/of gemeente,

•	 Begeleiding bij een gesprek met de UWV of andere instantie,

•	 Het indienen van klachten en opstellen van bezwaar- en beroep-

schriften,

•	 Het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal.

Suska is een dienstverlenende organisatie, waarbij alle medewerkers 

het werk als vrijwilliger uitvoeren. Hierdoor zijn onze diensten over 

het algemeen gratis, alleen bij begeleiding naar een instantie kunnen 

wij u vragen om bij te dragen in de gemaakte reiskosten.

Contact
Heb je een vraag, opmerking of wil je om een andere reden contact 

met ons? Dan kun je contact opnemen 

via de mail info@suska-fsu.nl of 

via het contactformulier op de website www.suska-fsu.nl.

Geef je de voorkeur aan telefonisch contact dan kun je op werkdagen 

tussen 11.00 en 13.00 terecht op het nummer 0519-250949.

Open Inloop
Buitenpost
Iedere dinsdagochtend bent u 

tussen 9.30 en 12.00 uur welkom 

om in It Koartling een kop koffie 

of thee te drinken. Gezellig een 

praatje maken, (nieuwe) mensen 

ontmoeten, ideeën inbrengen of 

een vraag stellen aan buurtwer-

ker Jildou: het kan allemaal bij 

deze Open Inloop in Buitenpost!

Vrijwilligers gezocht voor Open 
Inloop Buitenpost
Als gastvrouw of gastheer heet 

u de bezoekers welkom, schenkt 

u koffie en thee en maakt u een 

praatje met de bezoekers. Mis-

schien vindt u het ook leuk om 

met hen leuke activiteiten te or-

ganiseren. Ook dat kan!

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger 

aan de slag te gaan? 

Neem dan contact op met buurt-

werker Jildou Jager. Zij kan ook 

uw eventuele vragen beant-

woorden.

Telefoon 06 8367 1548, e-mail 

jildou.jager@kearn.nl

Een samenwerking van KEaRN 

en It Koartling.

Opstart activiteiten
De deur van It Koartling staat sinds enkele maanden weer open na de 

lange verplichte sluiting wegens de coronacrisis. De bedrijvigheid in 

het gebouw komt langzaam maar zeker weer terug. Veel activiteiten 

zijn inmiddels weer opgestart, waaronder de schaakclub, het klaver-

jassen, het Repair Café, de ouderensoos, de schilderclubs, bands in 

de oefenruimte, de koffieochtend, de Húskeamer en de jeugdactivi-

teiten. Ook weten diverse plaatselijke verenigingen en organisaties 

It Koartling weer te vinden als vergaderlocatie. Het bestuur is enorm 

blij dat veel mensen weer een plekje hebben gevonden in It Koartling.

Kortom, de sfeer in It Koartling komt beetje bij beetje weer terug. 

Het is echter nog een hele klus om na een periode van stilstaan weer 

in beweging te komen. Het aanhaken van vrijwilligers is een hele uit-

daging. Ook al zijn de meeste coronamaatregelen inmiddels enorm 

versoepeld, toch blijft het voor veel mensen een spannende periode.

Dus ook voor de mensen die zich belangeloos inzetten voor It Koart-

ling.

Het voorgaande heeft het bestuur van It Koartling doen besluiten om 

het organiseren van het cursuswerk nog even uit te stellen. We hopen 

in het nieuwe jaar weer een grote verscheidenheid aan cursussen te 

kunnen aanbieden. Bovendien beperken we ons op dit moment nog 

tot de kernactiviteiten van de voorziening. Voor de openstelling geldt 

in principe dat de activiteiten gericht moeten zijn op de sociaal-maat-

schappelijke gemeenschapsfunctie. Dit betekent dat wij wel verhuren 

aan verenigingen, clubs en organisaties, maar niet aan particulieren.

Om alles weer op te starten is zoals gezegd een grote klus voor het 

huidige bestuur. Wij zijn daarom ook dringend opzoek naar verster-

king. Lijkt het jou leuk om als bestuurslid bij te dragen aan de invul-

ling van It Koartling, neem dan contact op met het bestuur via 

info@itkoartling.nl.

Het bestuur van It Koartling

Rijbewijskeuringen CBR in It Koartling
Automobilisten kunnen zich via 

RegelZorg Rijbewijskeuringen in 

It Koartling op donderdag 28 ok-

tober medisch laten keuren voor 

de verlenging van hun rijbewijs.

Dat is nodig wanneer u 75 jaar of 

ouder bent of wanneer u een zo-

genaamd groot rijbewijs (C/D/E) 

gaat halen of vernieuwen, of 

wanneer u om medische reden 

een arts moet bezoeken van het 

CBR.

Automobilisten van 75 jaar en 

ouder betalen € 50,-.

Voor houders van rijbewijs C/D/E 

tot 75 jaar is de prijs € 70,-.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreek-

uur kunt u uitsluitend maken via 

RegelZorg: via de website: 

www.regelzorg.nl of tijdens kan-

tooruren via de afsprakenlijn: 

088 2323 300.

Voor het laten invullen van een 

rapport oogarts gaat u naar 

www.regelzorg.nl/oogarts of belt u.

 

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw 

rijbewijs in de gaten en begin vijf 

maanden voor deze datum met 

het verlengen van uw rijbewijs, 

indien u ook medisch gekeurd 

moet worden.

De eerste stap is het kopen en 

invullen van een Gezondheids-

verklaring. Dat kan online op 

mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- 

of App-verificatie. Een papieren 

Gezondheidsverklaring kunt u 

kopen bij de meeste gemeenten 

of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen 

gezondheid moet u eerst zelf in-

vullen en opsturen naar het CBR. 

Als antwoord krijgt u van het 

CBR het Verslag (soms meer dan 

één), dat de keuringsarts moet 

invullen. Op dát moment kunt u 

pas een afspraak maken voor de 

keuring.

De artsen waar Regelzorg mee 

samenwerkt, zijn aangesloten 

bij ZorgDomein. Zij vullen de 

formulieren digitaal voor u in en 

versturen deze direct naar het 

CBR. Meer informatie over de 

procedure leest u op de website 

van RegelZorg.

EU Coulanceregeling groot rijbe-
wijs en code 95
Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of 

code 95 voor 1 november 2021: 

dan is de code en/of het rijbewijs 

na einddatum nog 10 maanden 

geldig in de hele EU.

Er is voor overige rijbewijshou-

ders geen coulanceregeling 

meer omdat de doorlooptijden 

bij het CBR normaal zijn.

Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden

Steunpunt Kollumerland / Achtkarspelen

Het vrijwilligerswerk in It Koartling was niet altijd eenvoudig, maar gezellig was 

het altijd wel! Verbetering: ís het natuurlijk nog steeds! 

Deze foto is een eerste greep uit het rijke verleden van It Koartling en we 

beginnen met een houdgreep. Na een geslaagde vrijdagavondactiviteit in de 

jeugdsoos heeft (de huidige NPO-presentator) Lammert de Bruin (rechts) Jelly 

Wierstra (links) in een stevige omarming en lijkt niet gemakkelijk los te willen 

laten. Klaas Kamminga, de jarenlange vaste discjockey van de soos, probeert 

haar te bevrijden. Op de achtergrond heeft Peter de Bruine 'folop wille'. De foto 

zal in 1990 of 1991 gemaakt zijn. 

Johan Kootstra (tekst en foto)

GREPEN UIT HET VERLEDEN



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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Mol in de tuin en in het veld TUINBELEVEN

Jan Willem Zwart schrijft 

iedere maand over de tuin. 

De tuin van De Kruidhof is 

daarvoor zijn inspiratiebron.

Indian Summer

Volop herfst en nog steeds zitten er 

bladeren aan de bomen. De ene boom 

is nog mooier gekleurd dan de ande-

re. Door de dalende temperatuur en 

het afnemende licht kleuren de blade-

ren geel en rood, wat wij herfstkleu-

ren noemen. Tegenwoordig wordt dit 

ook vaak Indian Summer genoemd.

De bomen hebben dan al herfstkleu-

ren en bladeren zijn niet meer groen, 

maar oranje. Deze opvallende kleuren 

worden dan fel verlicht door de zon. 

De term ontstond vermoedelijk om-

dat de oorspronkelijke bewoners van 

Noord-Amerika in deze periode van 

het jaar veel op jacht gingen. Zonnig 

weer met herfstkleuren. Er is door ver-

schillende universiteiten onderzoek 

gedaan naar de hoeveelheid blade-

ren aan de bomen in de herfstperiode. 

Een mooie referentie gebruikten zij 

hiervoor, de intocht van Sinterklaas. In 

samenwerking met het tv-programma 

Vroege Vogels werden archiefbeel-

den van de intocht bekeken. Aange-

zien de intocht altijd ongeveer op het-

zelfde moment in het jaar plaatsvindt 

zou je op basis van deze analyses ver-

wachten dat de bomen tegenwoordig 

groener zijn en meer blad bevatten. 

De oudste intocht die de redactie van 

Vroege Vogels op kon sporen was die 

van 1924. De gemiddelde temperatuur 

in de maanden september, oktober en 

november was in dat jaar 9,9 °C. Dit is 

maar iets minder dan het gemiddelde 

over de jaren 1901 tot en met 2015 die 

uitkomt op 10,1°C. De bomen waren 

bij de intocht in 1924 al wel helemaal 

kaal. Bij het bekijken van alle intoch-

ten bleek dat de bomen tegenwoordig 

bij de intocht veel vaker nog in blad 

zitten en dat het blad ook vaker groen 

is. Al waren de meeste archiefbeel-

den uit de beginperiode nog zwartwit. 

Bladeren blijven dus door de gemid-

delde hogere temperatuur en wellicht 

ook door meer licht, langer aan de 

bomen zitten. Sommigen zullen zeg-

gen; “dan zitten we nog langer met 

die rondslingerende bladeren”. An-

deren vermaken zich juist opperbest, 

omdat ze langer met hun bladblazer 

kunnen blijven spelen. Bladeren zijn 

van groot belang om in de kringloop te 

blijven. De mineralen die bomen diep 

uit de bodem halen komen zo weer in 

de bovenlagen van de grond terecht 

waardoor er mooie humuslagen ont-

staan vol met nieuwe voedingsstoffen 

voor de boom, maar ook voor andere 

planten. Los daarvan houden bodem-

diertjes, zoals kevertjes, wormen en 

insecten heel erg van de rottende 

bladeren in de tuin en hoe meer leven 

in de bodem hoe gezonder de bo-

dem is. Een dik bladerpak kan ook de 

schuilplaats voor een overwinterende 

egel zijn. Blijf daarom de bladeren die 

steeds later van de bomen afvallen 

koesteren en zorg ervoor dat ze in de 

tuin blijven om de kringloop gesloten 

te houden. Geniet ondertussen van 

de prachtige kleuren en vormen van 

de bladeren, die we misschien maar 

gewoon Indian Summer moeten gaan 

noemen.

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Er woont een minnaar in mijn tuin,

een kompel met fluwelen handen.

Hij klopt, betast en streelt de rulle

wanden, breekt met zachte vingers

de vochtige aarde aan. Zij laat begaan.

(...)

Dit is de opening van een intri-

gerend gedicht van de dichteres 

Gerda de Preter (*1958). Voor de 

jonge lezers: een ‘kompel’ is een 

mijnwerker. Die minnaar is dus 

een mol. Voor nog meer goed 

begrip: hij bemint de aarde (de 

‘zij’ van het gedicht) en niet de 

‘ik’ van ‘mijn tuin’.

Het liefst zou ik natuurlijk het hele 

gedicht plaatsen, maar daarvoor 

is het net te lang. Het is beslist de 

moeite waard het op te zoeken 

via Google. Maar dan wel alvast 

een spoiler... Ik verraad straks de 

afloop.

Deze zomer werd ook ik verrast 

door een mol in mijn tuin. Ik 

beken maar dat mijn eerste im-

puls was het een onaangename 

verrassing te vinden: m’n gazon 

naar de gallemiezen. Ik heb maar 

een relatief klein gazon, maar dat 

vind ik toch een belangrijk ele-

ment in mijn tuin, bijvoorbeeld 

voor activiteiten met kleinkinde-

ren. Maar ja... ik heb het in deze 

rubriek om de haverklap over 

biodiversiteit, en vast staat dat 

die nu met een soort was toege-

nomen. En dan ook meteen een 

aansprekende soort.

Mollen zijn kleine zoogdieren, ze 

passen bij wijze van spreken in 

een volwassen mensenhand (let 

op: levend bijten ze dan flink van 

zich af). Elke mol heeft een eigen 

gangenstelsel (met gangen van 

ca. 5 cm doorsnede) waar hij of 

zij alleen in leeft. Andere mollen 

worden subiet verjaagd. Alleen 

in het vroege voorjaar zoeken 

mannetjes vrouwtjes op om te 

paren. Ze komen maar zelden 

bovengronds. De territoria kun-

nen elkaar deels overlappen.

Dat gangenstelsel heeft twee af-

delingen: een tot maximaal 1.20 

meter diep deel dat als woon-, 

slaap- en kraamvertrek dient, en 

een oppervlakkig deel (de mol-

lenritten) waardoor ze zich ver-

plaatsen en dat als voedselvang-

stelsel dient. De oppervlakte van 

een mollenterritorium hangt af 

van het voedselaanbod, maar 

beloopt al gauw 1500 m2. Dat is 

dus drie keer mijn tuin. Dus ja, ik 

deel mijn mede-erfbewoner dan 

ook met mijn buren. Dat voedsel 

bestaat hoofdzakelijk uit regen-

wormen. Daarvan legt de mol 

ook een wintervoorraad aan: hij 

bijt ze de kop af en dan blijft de 

worm min of meer bewusteloos 

in leven! Maar de mol is niet 

kieskeurig: wat zich in zijn gan-

gen begeeft, wordt doorgaans 

opgevreten. Engerlingen, dui-

zendpoten, pissebedden, maar 

ook naaktslakken en zelfs (jonge) 

kikkers.

De vacht van de mol kan diver-

se aardekleuren hebben, maar is 

doorgaans zwart. De haren ken-

nen geen ‘vleug’, dat wil zeggen 

dat ze niet naar één kant ombui-

gen. Zo kan hij zowel vooruit als 

achteruit bewegen in zijn gan-

gen. Mollenvachten zijn om die 

reden ook gewild voor kleding. 

Mollen hebben oogjes niet gro-

ter dan speldenknoppen, waar-

mee ze licht en donker kunnen 

onderscheiden.

Kortom, de mol is een allerinte-

ressantst dier. En het blijkt dat 

je er in een tuin ook goed mee 

kunt samenleven. In de borders 

leveren molshopen weinig over-

last op. En als je een molshoop 

voorzichtig afgraaft en de gang 

daarbij niet indrukt, merk je er in 

je gazon niet veel meer van. Zo 

nu en dan werkt de mol er nog 

kleine beetjes aarde uit. “Onder-

houd is béhoud,” pleegt mijn 

zoon te zeggen. Ik maak er de 

boodschap ‘ik ben er nog’ uit op. 

En kennelijk staan mijn buren 

het dier ook niet naar het leven.

Maar zo tolerant zijn niet alle tuin-

eigenaren. Het gedicht van Ger-

da de Preter eindigt dan ook met 

de woorden: ‘… en stil het hoofd 

buigt voor de spade’. Ik reken op 

uw voorstellingsvermogen. Mo-

gelijk ervaart de ‘ik’ van het ge-

dicht de minnaar als concurrent.

Is dat erg? Dat hangt af van uw 

gevoeligheid, maar het bedreigt 

de mol als soort niet. Hij is een 

buitengewoon aanwezige soort 

in heel Nederland minus de 

Waddeneilanden. Op 10 februari 

2020 heb ik meegedaan aan een 

mollentelling. Nou ja, ik telde 

molshopen. Ik fietste een onge-

veer vier kilometer lang traject 

aan de zuidrand van Buitenpost 

en door de Rohelstermieden. 

Op 43 locaties, direct aangren-

zend aan mijn route, heb ik zo’n 

tweeduizend molshopen geteld/ 

geschat, goed voor minimaal 50 

individuen.Uit de literatuur blijkt 

dat de mol in ons land al vanaf 

prehistorische tijden vergelijk-

baar talrijk is geweest. Petje af 

voor een overlever!

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl

06 2362 7840

Talpa europaea, aquarel op 

karton, anoniem. (bron: Museon, 

creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Het gazon naar de gallemiezen? 

(eigen foto)

Molshoop op de grens van voortuin en trottoir.. 

(eigen foto)

Molshopen in de Rohelstermieden. (eigen foto)

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra
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relax
moment

Een heerlĳ k

Relaxfauteuil Ranio

In vele stof- en lederkleuren.

en vier verschillende maten.

V.A. € 1.799,-
(zoals getoond € 2.099,-)

Relaxfauteuil Pomonti

Op diverse manieren te

bekleden.  

V.A. € 1.099,-
(zoals getoond € 1.799,-)

Relaxfauteuil Rizano

In vele stof- en ledersoorten.

Diverse opties mogelĳ k.

V.A. € 2.049,-
(zoals getoond € 2.649,-)

Relaxfauteuil Lento

Leverbaar in vier microleder

kleuren. Met 5-teens draaipoot.

NU  € 1.099,-

Relaxfauteuil Gearda

Wordt volledig op maat 

gemaakt! Keuze uit vele opties.

V.A. € 1.299,-
(zoals getoond € 1.349,-)

Draaifauteuil Heleen

In vele stof- en ledersoorten.

Met sta-op functie. 

V.A. € 649,-
(zoals getoond € 849,-)

Relaxfauteuil Whiston

Met verstelbare hoofdsteun

en geïntegreerde voetensteun.

V.A. € 599,-
(zoals getoond € 1.099,-)

Relaxfauteuil Romita

In drie maten en ruime

keuze in stof en leder.

V.A. € 569,-
(zoals getoond € 649,-)

Relaxfauteuil Lomani

Zeer ruime keus in stof-

en ledersoorten.

V.A. € 1.699,-
(zoals getoond € 1.899,-)

Relaxfauteuil Nortwood

Uitgevoerd in antraciet met

verstelbare rugleuning. 

Van € 849,- NU € 599,-

SNEL 
LEVERBAAR

SNEL
LEVERBAAR

SNEL 
LEVERBAAR

SNE

Relaxfauteuil Chanti

In vele uitvoeringen leverbaar. 

Informeer  naar de vele mogelĳ kheden.

V.A. € 1.899,-
(zoals getoond € 2.299,-)

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

Relaxfauteuil Twisto

Helemaal zelf samen te 

stellen. In stof en leder. 

V.A. € 1.399,-
(zoals getoond € 1.599,-)

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.


