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Project Eetbaar Groen wacht op doeners
Meer groen in Buitenpost, met name fruitbomen, maar ook groenten en kruiden. 
Met als doel gratis natuurproducten voor iedereen en tegelijk een mooier en meer 
leefbaar Buitenpost. En het liefst op plekken waar ontmoeting mogelijk is. Dit idee 
werd begin dit jaar door Plaatselijk Belang in samenwerking met de Raad van Kerken 
aan het dorp aangeboden. Er kwam een behoorlijk aantal reacties maar daarna werd 
het stil. Toch is het daarmee beslist niet uit. Het project staat in de startblokken maar 
wacht op meer mensen die een bijdrage willen leveren.

Eetbaar Groen is zeker springlevend. Dat 
het nog niet verder uit de grond is geko-
men had verschillende oorzaken. Coro-
na was een van de spelbrekers. Door de 
zomervakantie en andere zaken die om 
aandacht vroegen raakte het daarna ver-
der uit beeld. Maar het plan is te mooi om 
nog langer te laten liggen. Ondertussen is 
een kleine werkgroep samengesteld die 
aan de slag wil met de uitvoering. Maar 
het echte startsein kan pas worden gege-
ven als aan alle belangrijke voorwaarden 
is voldaan. 
Het goede nieuws is dat aan veel daar-
van kan worden voldaan. Er ligt een goed 
plan. Overleg met de gemeente Achtkar-
spelen was positief. Een aantal straten en 
scholen heeft aangegeven echte interesse 
te hebben. We hebben een aantal plekken 
in het dorp die geschikt zijn om te begin-
nen. Er is zelfs al een behoorlijk potje met 
geld beschikbaar en er is goede kans op 
aanvullende subsidies. Een belangrijk on-
derdeel mist nog: voldoende menskracht 
om het plan daadwerkelijk uit te voeren.
Het is een van de eisen van de gemeente: 
voordat we mogen poten en zaaien moet 
er redelijke garantie zijn dat het dorp de 

komende jaren het project blijft dragen. 
Niet alleen zijn mensen nodig die de or-
ganisatie voor haar rekening nemen. Ver-
wacht wordt dat ook een bijdrage geleverd 
blijft worden in het onderhoud. En het 
plan krijgt pas waarde als in de komende 
jaren wordt gewerkt aan een uitbreiding 
van het groen en het scheppen van draag-
vlak door promotie en voorlichting. 
Wachten is nu op meer deelname van het 
dorp - we zouden volgend jaar los kunnen. 

Onze vraag is simpel: help mee dit project 
in en van de grond te krijgen! Het hoeft 
niet te gaan niet om een grote tijdsinves-
tering - bij voldoende deelname is af en 
toe een helpende hand voldoende. Als 
daar maar op gerekend kan worden! We 
zoeken met name doeners die de handen 
uit de mouwen willen steken. 

Stuur een berichtje naar groenbuiten-
post@gmail.com en geef aan wat je voor 
ons kunt betekenen. 
Kijk voor nieuws over dit project ook op 
de eigen Facebookpagina Groen Buiten-
post.

Johan Kootstra

Voorjaar in het verschiet
De gemeente Achtkarspelen schonk 7500 bloembollen om het komende voorjaar fl eurig te beginnen. Wethouder 

Max de Haan plantte op 18 november de eerste bol bij Haersmahiem. Twee groepen enthousiaste kinderen van De 

Mienskip en De Lichtbron hielpen hem met het inbrengen van de eerste 1000 exemplaren.

(foto: Hielke Boorsma)

PBB bezorgd over sneltreinverbinding
Apetrots was ons dorp toen in 1866 de spoorverbinding kwam. Met de enige snel-
treinstop tussen Leeuwarden en Groningen in 1998 waren we nog meer verguld. 
Maar onze optimale plek halverwege de beide provinciehoofdsteden biedt geen blij-
vende garantie voor de beste aansluiting. Extra sneltreinstops gingen ruim een jaar 
geleden aan onze neus voorbij. Nieuws over een mogelijke directe verbinding tussen 
beide steden was aanleiding voor actie voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB).

In de afgelopen anderhalve eeuw was de 
trein een belangrijke motor voor de groei 
van Buitenpost. En nog steeds is het een 
belangrijke reden om hier te wonen en te 
werken. Niet alleen voor ons dorp is de 
spoorlijn  van groot belang. Ze voorziet 
een groot gebied rond Buitenpost van het 
nodige vervoer aan forenzen, studenten 
en andere reizigers. Van alle stations op 
het traject tussen Leeuwarden en Gronin-
gen heeft ons dorp de meeste in- en uit-
stappers.

Voor PBB was het missen van de extra 
sneltreinstops in 2020 een onverwachte 
en grote teleurstelling. Er was niet geko-
zen op basis van het meest logische ar-
gument, de reizigersaantallen. Een reden 
om als PBB voortaan extra scherp te letten 
op de toekomst. Eind augustus werd be-
kend dat een afgesproken evaluatie over 
de extra stop van 2020 in Feanwâlden 

op de lange baan kwam. In de Leeuwar-
der Courant van 27 oktober volgde een 
bericht dat de provincie studeert op een 
directe verbinding tussen Leeuwarden en 
Groningen. Hierin werd uitdrukkelijk geen 
garantie gegeven dat het geen gevolgen 
zou hebben voor de bestaande stops.

Beide berichten waren reden voor PBB  
om nu al in de pers haar zorg uit te spre-
ken over het behoud van de sneltrein-
stops. De planning van de  spoorwegen 
loopt namelijk meestal jaren vooruit. De 
sneltrein is te belangrijk voor Buitenpost 
en de regio om het risico te lopen deze 
te verliezen. Besloten werd om nu liever 
te vroeg dan te laat te zijn. Overigens be-
kroop ook onze gemeente hetzelfde ge-
voel. De vier gemeentes in de noordoost-
hoek van Friesland schreven in november 
een brief aan de Provinsje met de mede-
deling dat er niet getornd moet worden 

aan de bestaande 
sneltreinstops.

Gedeputeerde Avi-
na Fokkens liet op 
24 november aan 
Omrop Fryslân we-
ten dat alle zorgen 
onterecht zijn. Dat 
is uiteraard goed 
nieuws. PBB zoekt 
nu contact over 
het misverstand 
en wil een formele 
bevestiging van de 
Provinsje dat onze 
sneltrein geen ge-
vaar loopt.

Johan Kootstra
PBB-bestuurslid Theo Bakker stond RTV NOF op 24 november bij 
het station te woord. (foto: Johan Kootstra)
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Corona strooit opnieuw roet 
in het eten
Het aangekondigde lichtvoetige kerst-
programma op 12 december van zang en koperwerk, verzorgd door 
Lijn 12 en Fryslân Brass, gaat vanwege de nieuwe coronamaatregelen 
helaas niet door.

Programma eerste helft 2022
•	 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.

Geen kerstviering Kristelyke
plattelânsfroulju 
Wij vinden het als bestuur heel 
spijtig en verdrietig, omdat we 
weten dat veel leden uitzien naar 
de kerstviering. Maar de toena-
me van het coronavirus doet ons 

besluiten, dit jaar alles af te zeg-
gen. We willen niet dat er leden 
ziek worden. 
We wensen u alle goeds toe en 
blijf gezond.

Foarearst g jin Suite Hotel
Fanwege de jongste lockdown koe de foarstelling Suite Hotel net  
spile wurde yn novimber. Hooplik komme der oare en foaral bettere 
tiiden en kin it Kritetoaniel it toanielpublyk fan Bûtenpost en omkriten 
begjin 2022 meinimme nei dat wol hiel bysûndere Hotel.

Planning Binnenste Buiten 2022
In de onderstaande tabel vindt u de sluitingsdata voor het aanleveren 
van de kopij en de verschijningsdata van De Binnenste Buitenpost voor 
2022. Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie in verband met de zomer- 
vakantie.
  Sluitingsdatum Verschijningsdatum

 Januari maandag 24 januari maandag 31 januari

 Februari maandag 21 februari maandag 28 februari

 Maart maandag 21 maart maandag 28 maart

 April maandag 18 april maandag 25 april

 Mei maandag 23 mei dinsdag 30 mei

 Juni maandag 20 juni maandag 27 juni

 Juli Geen krant i.v.m. zomervakantie

 Augustus maandag 22 augustus maandag 29 augustus

 September maandag 19 september maandag 26 september

 Oktober maandag 24 oktober maandag 31 oktober

 November maandag 21 november maandag 28 november

 December maandag 12 december maandag 19 december

Repair Café
afgelast
Na een jaar uit de lucht te zijn ge-
weest hebben we twee maanden 
een Repair Café kunnen houden.
Gelukkig kunnen we constateren 
dat Buitenpost ons niet vergeten 
is. 
Het was behoorlijk druk, met al-
lerhande artikelen die werden 
aangeboden. Helaas was er de 
laatste keer een aantal elektri-
sche gereedschappen, dat niet 
meer te repareren was. 
Een prachtige bureaulamp werd 
wel gered. Hoewel geheel niet 
ontworpen om uit elkaar te  
halen werd, in overleg met de 
eigenaar, besloten toch een  
poging te wagen. Ten slotte 
kwam er zelfs een ijzerzaag aan 
te pas. Maar nog veel belang-
rijker was: veel geduld. Op het 
laatst zat alles weer in elkaar en 
brandde de lamp weer vrolijk. 
Zo’n project kan alleen bij het 

Repair Café! Kortom: we zijn nog 
lang niet klaar met repareren, 
maar moeten nu noodgedwon-
gen toch weer afhaken. 
Op 4 december is er daarom 
geen Repair Café. 
We hebben goede hoop om bin-
nenkort weer te kunnen starten. 
Hou ons in de gaten!

Tweede editie Winterlichtroute
telt 58 deelnemers
De aanmelding voor de Winter-
lichtroute sloot op 15 novem-
ber. In totaal hebben 36 straten 
en 12 huizen/tuinen zich aange-
meld. Het thema voor dit jaar is: 
saamhorigheid en originaliteit! 
Voor de beide categorieën: stra-
ten en huizen/tuinen. Voor beide 
zijn drie prijzen beschikbaar ge-

steld door Plaatselijk Belang. Van 
de deelnemers wordt gevraagd 
om de route van 6 december tot 
9 januari verlicht te houden. De 
jury zal op 18 december de be-
oordelingsronde door het dorp 
maken. Zodra de route samen-
gesteld is wordt hij via Facebook 
en De Binnenste Buiten gedeeld.

Bij De Pensteen heeft de Winterlichtroute al vaste voet aan de grond 
gekregen. (foto: Ed Pols)

Jan Visser en Gerrit de Haan hebben de ijsbaan weer onder water gezet. De 
datum van opening wordt bepaald door Koning Winter. (foto: Hielke Boorsma) 

Het Repair Café is 

tot nadere kennisgeving 

GESLOTEN!

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 29 november - 20 december

 
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?  

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

Samenstelling: Annemieke Altena

Genoemde evenementen zijn vermeld onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

13 september-14 december
Tentoonstelling Rob Blanken.

Plaats: Gemeentehuis, tijdens 
openingstijden. Toegang: gratis.
11 december-8 januari
Expositie Fryske Tsjerken. 
Plaats: Mariakerk, 10.00-17.00 
uur. Toegang: gratis. (Zie be-
richt op p. 15.) 
15 december-10 maart 2022
Tentoonstelling Ferenc Erdok 

en Simone Rosenbrand. Plaats: 
Gemeentehuis, tijdens ope-
ningstijden. Toegang: gratis. 
(Zie bericht op pp. 14-15.)

WEEK 48

28 november t/m 4 december
Collecte Leger des Heils 

Fondsenwerving 

di 30 november
Digi-Taalhuis. Voor iedereen die 
beter wil leren lezen, schrijven, 
rekenen en computeren.  
Plaats: Bibliotheek, 9.30-12.00 
uur. Toegang gratis.
wo 1 december
Koffiedrinken in de Pyramide. 
NVVH Vrouwennetwerk Buiten-
post e.o. Plaats: De Pyramide, 

15.00 uur. 

do 2 december
Creatief café: Kerstkrans maken  

van touw. Kruiskerk. Plaats: De 

Schakel, 13.30-16.00 uur. Toe-

gang: vrijwillige bijdrage.

vr 3 december
Theaterconcert van Inez Tim-

mer: Natural Woman, Songs 

from the Seventies. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: € 15,-. Reserveren via 
www.paviljoenmem.nl

WEEK 49

di 7 december
Digi-Taalhuis. Zie 30 november.
di 7 december
Quiltbee. Voor alle quilters in 
ons dorp. Plaats: De Schakel, 
9.30 uur. Kosten: € 5,- (incl. 
koffie en koek).
za 11 december
Voetbal VV Buitenpost – NSC 

Nijkerk. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 of 14.00 uur 
(check tijdstip op de website). 
za 11 december
Muziek in de Mariakerk. Harp 
en fluit door Klaas van der Werf 
en Nynke Walinga gevolgd 
door orgel en doedelzak. 
Plaats: Mariakerk, vanaf 16.00 
uur. Toegang: gratis. (Zie be-
richt op p. 15.)
za 11 december
Lezing Maria door de eeuwen 
heen door Gabriel Vriens. 
Plaats: Mariakerk, 19.00 uur. 
Toegang: gratis. (Zie p. 15.)

zo 12 december
Kerst met Fryslân Brass & Lijn 

12. Maskelyn. Plaats: Maria- 
kerk, 15.00 uur. Afgelast.
zo 12 december
Luciafeest. Zweedse kerst, 

verhaal Lucia in Egypte.  

Plaats: Tuin Muzykpleats/Pavil-
joen MeM, 16.00 uur. Toegang: 
€ 7,50, kinderen tot 12 jaar € 5,-. 
Reserveren via www.paviljoen-
mem.nl

WEEK 50

di 14 december
Digi-Taalhuis. Zie 30 november.
di 14 december
Midwintermiddag . Mw. B. de  
Jong vertelt Winterwille anek-
dotes. NVVH Vrouwennetwerk 
Buitenpost e.o. Plaats: De 

Schakel, 14.30 uur. 

do 16 december
Creatief café: kerstlichtjes  

maken van waxinelichthou-

ders. Kruiskerk. Plaats: De 

Schakel, 13.30-16.00 uur.  

Toegang: vrijwillige bijdrage.

do 16 december
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Raadzaal, 19.30 uur. 
za 18 december
ZZP koor en trombone kwartet. 

Plaats: Mariakerk, 16.00 uur. 
Toegang: gratis.
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De gemeente Achtkarspelen gaat 
volgend jaar een aantal inves-
teringen doen en noodzakelijk 
onderhoud plegen op de milieu-
straat Lutkepost. Hiermee geeft 
het college van burgemeester 
en wethouders aan, in te willen 
zetten op een verdere verbete-
ring van het afvalscheidingsper-
centage en het terugdringen van 
het aantal kilo’s huishoudelijk 
restafval. Het college wil ook het 
effect van het brengtarief op de 
milieustraat voor bepaalde afval-
stromen in kaart brengen. Om 
kosten te besparen geldt vanaf 
1 maart bij de vuilstort een tarief 
voor bouw, sloop-en puinafval. 
De verwachting is een opbrengst 
op jaarbasis van rond de 20.000 
euro. Daar tegenover staan extra 
lasten voor de afvalinzameling 
huis aan huis en met name de 
gestegen tarieven voor de ver-
werking van de afvalstromen. 

De actie van de gemeenten Acht-
karspelen en Tytsjerksteradiel 
om gratis tegoedbonnen voor 
radiatorfolie en/of ventilatoren 
aan te vragen heeft gretig aftrek 
gevonden. De teller stond medio 
oktober al op 750 goedgekeurde 

aanvragen. Honderden tegoed-
bonnen zijn nu onderweg naar 
particuliere huiseigenaren. Zij 
konden – mits woonachtig in de 
gemeente en met een verbruik 
van meer dan 1000 m3 gas een 
gratis tegoedbon van 150 euro 
krijgen. De actie maakte onder-
deel uit van de campagne ‘Geef 
gas met energie’.

‘Swimbad’ in plaats van ‘zwem-
bad’ op gevel De Kûpe? De kans 
is groot dat het naambord op 
de dakrand bij de ingang van 
het nieuwe zwembad De Kûpe 
binnenkort alweer wordt aange-
past. Dat moet volgens FNP’er 
Tjibbe Brinkman swimbad De 
Kûpe zijn. Tijdens de begrotings-
vergadering van Achtkarspelen 
op 4 november wees hij op het 
gemeentelijk beleid rond het ge-
bruik van de Friese taal op naam-
en verwijsborden. Omdat er ver-
lichting achter zit, wordt volgens 
wethouder Max de Haan de ver-
vanging van de letters een dure 
aangelegenheid. Er wordt geke-
ken of er aanspraak kan worden 
gemaakt op een provinciale sub-
sidie, die de zichtbaarheid van de 
Friese taal moet bevorderen. 

Van de redactie
We moeten terug in het hok

Volgens het OMT schendt 
ruim de helft van de Nederlan-
ders de coronamaatregelen. 
Ook in Buitenpost zien we dat. 
Anderhalve meter! Amme-
hoela! In winkels, op straat en 
overal, terwijl wij in de eerste 
golf ons er zo netjes aan hiel-
den. Mondkapje in de winkel? 
Zelfs in de essentiële winkels 
als supermarkten zie je mede-
werkers zonder mondkapje. Ik 
weet, het is heftig om de hele 
dag met zo’n mondkapje te 
moeten werken maar bedenk 
maar eens hoe dat in een zie-
kenhuis is. Daar moet men 
veel meer dragen als bescher-
ming. Besmettingen lopen op, 
dus ziekenhuis- en ICopnames 
ook. En het is een verschrikke-
lijk voorbeeld voor je klanten 
om zonder mondkapje te wer-
ken. Jouw winkel heeft dan 
schijt aan de gezondheid van 
zijn klanten.

We hadden zo’n prettige zo-
mer achter de rug. Bijna geen 
beperkingen meer! De rege-
ring benadrukte dat we niets 
meer hoefden. En nu moeten 
we weer vol aan de bak.
We zitten er weer middenin. 
Met z’n allen tegen corona. 
Afnemende bescherming 
van vaccins, boosterprikken, 
looproutes en met name heel 
weinig bezoek en afstand hou-
den. Want het loopt gierend 
uit de klauwen, ook in Buiten-
post. Allemaal kennen we wel 
iemand die het heeft of recent 
heeft gehad als we al niet zelf 
aan de beurt zijn. 

Het is te vergelijken met de 
loterij. We hebben individu-
eel, nauwelijks kans op de 
prijzen. Maar we weten wel 
zeker dat die prijzen vallen. 
Zo is het ook met besmettin-
gen. We weten zeker dat, als 
we besmet raken, er iemand 
is die de hoofdprijs krijgt van 
een sterfgeval of IC-bed. Pas 
als we allemaal zorgen dat we 
niet besmet raken raken ook 
dat soort ‘hoofdprijzen’ op. 
Mensen let op elkaar en blijf 
scherp. We hebben er allemaal 
belang bij. Als onze gezond-
heid ons wat waard is.

COLOFON
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AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Van de bestuurstafel
November 2021

O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind… Voorafgegaan 
door stevig en ritmisch tromgeroffel van een tamboerkorps trok 
Sint Nicolaas op zijn Schimmel ‘Ozosnel’ statig door de Kerkstraat, 
gevolgd door heel veel vrolijke kinderen en hun ouders. Het weer 
zat niet mee, het miezerde en het was koud, maar daar bleef toch 
niemand voor thuis. De Sint werd vergezeld door zwarte- en roet-
veegpieten, die gul hun snoepgoed uitdeelden. Uiteindelijk werd 
het doel bereikt bij It Koartling voor een gezellig kinderfeest!

Natuurlijk is er ook een grote schoen gezet bij het Gemeentehuis 
en daar werd een enorme zak met bloembollen voor de lente vol-
gend jaar gevonden. Vrijwilligers boden zich spontaan aan om alle 
bollen in de grond te stoppen langs groenstroken in de verschil-
lende wijken. Omdat de rotondes buiten de gemeente vallen, nam 
het PBB het initiatief om voor eigen rekening de rotondes ook van 
bloembollen te voorzien! Met dank aan Theo Bakker kregen alle 
bloembollen in al hun diversiteit een riante plek.

En weer staan we voor een dilemma met de aangescherpte maat-
regelen om het coronavirus te weren uit de samenleving. Voor het 
Plaatselijk Belang betekent het dat de komende vergaderingen 
weer via Teams gehouden worden. Ook de geplande vergadering 
met B&W Achtkarspelen volgende maand is geannuleerd. Voor 
ons als bestuur een teleurstelling, gezien alle plannen voor vol-
gend jaar. Maar geduld is een schone zaak en er komt zeker weer 
een nieuwe afspraak.

Een leuk vooruitzicht is dat opnieuw een Winterlichtroute wordt 
georganiseerd, mede gesponsord door PBB. In deze lastige coro-
natijd, waarbij veel evenementen en activiteiten zijn geannuleerd, 
is de Lichtroutecommissie druk doende om te zorgen voor licht, 
vrolijkheid en verbinding in ons dorp.

Vijf november jl. heeft het PBB-bestuur alle vrijwilligers die aan 
de wieg stonden van de plannen voor het nieuwe zwembad De 
Kûpe, getrakteerd op een lopend buffet in It Koartling. Het buffet 
werd voortreffelijk verzorgd door The Point en Loes verwelkomde 
de groep met een leuke speech. De vrijwilligers van het eerste uur 
waren prettig verrast en er werd een vrolijke toast uitgebracht op 
het prachtige resultaat aan de Kuipersweg. Johan heeft een mooi 
kaartje gemaakt waarop het oude en nieuwe zwembad staan af-
gedrukt. Als herinnering werd dat uitgereikt aan alle aanwezigen. 

Het kruispunt Kuipersweg-Hoefslag-Bernhardlaan staat op zijn 
kop, maar het werk vordert gestaag. Het was even wennen om via 
de Troelstralaan en Mejontsmastraat de weg naar het centrum te 
vinden en de vele fietsers voorrang te geven, die van het Lauwers 
College uitzwermen. Ook op dit punt is geduld een schone zaak het 
komende halfjaar.

Voor de komende weken, waarin de dagen steeds korter worden, 
gun ik iedereen een extra lichtje in het hart en is het belangrijk dat 
we omzien naar elkaar.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost 
een hartelijke groet van 

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

PBB
Zijn er meer maatregelen nodig om het verkeer in Buitenpost 
veilig te maken?
•	 Ja 
•	 Nee
•	 Geen mening

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 10 december: 
•	 met een briefje in de kopijbus bij  The Read Shop (Nijenstein 7)
•	 digitaal via de stemknop op 
 www.facebook.com/binnenbuitenpost

Vorige maand luidde de vraag: Het is mogelijk dat van de ge-
meente Achtkarspelen over enige tijd wordt gevraagd om samen 
te gaan met een buurgemeente. Vindt u dat Achtkarspelen als 
zelfstandige gemeente moet blijven bestaan?

DE KWESTIE

112
reacties 64,3%

Ja, zelfstandig blĳven

Niet zelfstandig blĳven

Geen mening

33,9%

1,8% Een greep uit de antwoorden: 
Wel met Noardeast samen, niet 
met Tytsjerksteradiel, geeft te 
veel afstand tot de burger, liever 
samenwerking uitbreiden dan 
fuseren, efficiënter, duurder, 
meer geld uit Den Haag, iden-
titeitsverlies gemeente Achtkar-
spelen, huidige samenwerking 
is niet effectief en houdbaar, 
langdurige toekomstvisie nodig, 
slagkracht ontbreekt nu door ge-
brek aan management met een 
visie, in een grotere gemeente 
kunnen professionele bestuur-
ders/wethouders worden aan-
gesteld. kortere lijnen werkt 
beter.

Je mag 

elke dag

opnieuw 

beginnen!

Spits gezegde



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

Hop Hop Hop snel naar 
The Readshop!

Voor de mooiste Sinterklaas-
cadeaus moet u bij ons zijn...

 Looptijd: november / december 2021
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Scholieren over de klimaatcrisis
Er moet toch echt iets gedaan worden

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Van 1 tot 12 november vond in Glasgow de Klimaatconferentie van 
de Verenigde Naties plaats. De bezorgdheid over de toekomst van 
de wereld werd al in 1968 op de kaart gezet door de Club van Rome. 
Desondanks kraakt moeder aarde steeds meer in al haar voegen. 
De komende generatie staat straks voor grote problemen. Je hoeft 
geen Greta Thunberg te heten om je mening over het klimaat te 
geven. Het woord is aan scholieren uit Buitenpost. 

De leerlingenraad van De Lichtbron. (foto: D. Hoogsteen)

De ogen van de hele toekomstige generatie zijn op jullie gericht. 
En als jullie ervoor kiezen ons in de steek te laten, zal ik zeggen: 
we vergeven het jullie nooit. 

(Bron: toespraak Greta Thunberg bij VN-klimaattop 2019).

Ongerust
“Wij zijn Luca Brander, Lianne 
de Boer, Feline Gorter, Myrthe 
Zijlstra, Femke Hoekstra en 
Jonas Renkema. We zijn de le-
den van de Leerlingenraad van 
CBS De Lichtbron. Wij maken 
ons zorgen over het wegsmel-
ten van de poolkappen, waar-
door er misschien meer over-
stromingen komen. Er worden 
heel veel bomen gekapt in het 
Amazonegebied. Daardoor ko-
men er steeds minder bomen 
en dat zorgt voor meer CO2 en 
minder zuurstof. Daardoor gaat 
het nog slechter met het milieu. 
De bodem droogt uit, er komen 
steeds meer bosbranden en 
andere natuurrampen. Dat is 
heel erg en dat maakt ons best 
wel ongerust. Dieren zoals de 
ijsbeer, de pinguïn, vogels en 
vissen sterven daardoor uit. We 
zagen in de klas een uitzending 
van het jeugdjournaal. Daarin 
ging het over een conferentie 
in Glasgow, over opwarming 
van de aarde. Fijn dat er een af-
spraak is gemaakt dat er vanaf 
2030 geen bossen meer wor-
den gekapt in veel landen die 

meedoen. Ze willen ook weer 
bos terugplanten en bosbran-
den bestrijden. Het ergste van 
de opwarming van de aarde 
vinden we het kappen van bos-
sen en oerwouden. Veel dieren 
vluchten en hebben geen plek 
meer. Overstromingen zoals in 
Limburg en de andere natuur-
rampen vinden we ook erg.” 

Wat kunnen ze zelf doen?
“Ik doe vaak het licht uit als 
mijn zusje dat vergeet”, noemt 
de een. “Wij gebruiken thuis al 
minder plastic. We denken daar 
wel om. We leveren nu ook klei-
ne flesjes in en dat helpt”, zegt 
een ander. Volwassenen geven 
niet altijd het goede voorbeeld. 
“Sommige volwassenen gooi-
en gewoon troep weg op straat 
of in de natuur. Anderen kopen 
elektrische auto’s of zijn zui-
niger met energie. Ook doen 
veel mensen aan recyclen. Dat 
is goed. Er rijden ook wel bus-
sen en auto’s op waterstof. Dat 
is ook veel beter. In Glasgow 
zijn de wereldleiders nu goed 
bezig.”

Duurzame energie
“Hallo! Wij zijn Keimpe en Len-
nard. Wij zijn beiden 15 jaar 
en wij zitten in mavo 4 op het 
Lauwers College in Buitenpost.
Wij maken ons zorgen over het 
klimaat omdat, als de wereld 
zo doorgaat met de uitstoot 
van CO2, de aarde opwarmt 
en er daardoor veel mensen in 
gevaar komen door overstro-

mingen of droogte. Maar als 
Nederland en andere landen in 
de loop der jaren minder CO2 
gaan uitstoten en meer inves-
teren in duurzame energie, dan 
kan dat voorkomen worden.

Wij hebben Duurzame energie 
gekozen voor ons PWS (profiel-
werkstuk) omdat wij duurzame 
energie erg interessant vinden. 
Duurzame energie is goed voor 
het klimaat en wij wilden meer 
weten over duurzame energie. 
Hoe het wordt geproduceerd en 
hoe energie klimaatverandering 
kan voorkomen.

Je kan zelf ook een beetje mee 
helpen om de CO2-uitstoot te 

verminderen door minder lang 
te douchen en je afval goed te 
scheiden. Of dingen te herge-
bruiken voordat je ze weggooit 
in de afvalbak.
Om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan, moet vooral het 
stoken van gas, kolen en aard-
olie tegengegaan worden, om-
dat dat het meest wordt gebruikt 
voor het uitstoten van CO2. In 
Glasgow, waar de klimaatconfe-
rentie geweest is, werd gespro-
ken over klimaatverandering en 
hoe ze dat tegen gaan. Ze willen 
vooral de uitstoot door kolen 
verminderen en windenergie 
en zonne-energie meer gaan 
gebruiken in plaats van fossiele 
brandstoffen.”

Het moet anders
“Mijn naam is Vera van Reede. 
Ik ben 15 en ik zit op Aeres 
(Nordwin College) Buitenpost. 
We weten allemaal dat klimaat-
verandering ons einde wordt als 
er geen oplossing komt. Maar 
waarom doet niemand daar 
nou wat aan? Nou, de overheid 
in Nederland bouwt trouwens 
wel hele mooie windmolenpar-
ken die amper stroom opwek-
ken en mijn ouders alleen maar 
geld kosten. Kijk: ik zal niet zeg-
gen dat het nutteloos is, maar 
je hebt gewoon niet zo veel aan 
die windmolens. Het kost bijna 
meer energie om ze te produce-
ren, neer te zetten. En laten we 
het onderhoud en het afbreken 
van die gigantische dingen ook 
niet vergeten! Als we echt de 
opwarming van de aarde tegen 
willen gaan, moet er toch echt 

iets gedaan worden. Niet van 
de slappe hap die windmolen-
parken bouwt en vervolgens 
met het vliegtuig geniet van een 
vakantie! 
Nee, het moet anders. De fos-
siele brandstof moet gedeelte-
lijk de wereld uit en het gekap 
van de bossen moeten afgelo-
pen zijn. We moeten overstap-

pen op kernenergie. Het heeft 
bijna geen uitstoot en wekt 
hartstikke veel energie op. We 
moeten de natuur de ruimte 
geven om terug te groeien. Ver-
der moet het gas zo snel mo-
gelijk worden vervangen door 
waterstof en moeten zonne-
panelen geïntegreerd worden 
in de woningbouw. Er moeten 
hoge boetes komen op directe 
vervuiling en zo veel mogelijk 
plastic de wereld uit. Ondanks 
mijn sterke mening dat het an-
ders moet, ben ik ook schuldig 
aan vervuilen. Ik gooi ook wel 
eens wat op straat en douch 
sowieso te lang volgens mijn 
ouders. Maar ik denk dat als we 
allemaal een steentje bijdragen, 
het misschien nog wel eens wat 
wordt!”

Hoop
Marije Reitsema zit in vwo 5 van 
het Lauwers College. 
“Het klimaat. We zijn ervan af-
hankelijk. Het is onze grootste 
vriend en ook onze grootste 
vijand. Het klimaat verschaft 
ons wat we nodig hebben om 
te leven: voldoende voedsel, 
water, leefbare temperaturen 
en weersomstandigheden. De 
laatste tijd werkt het ons echter 
vaak tegen. Oogsten mislukken, 
meren drogen op en extreme 
weersomstandigheden teiste-
ren de aarde.
We zouden hier iets tegen moe-
ten doen. We zouden actie moe-
ten ondernemen. We zouden de 
oorzaak van deze klimaatver-
andering moeten achterhalen. 
Maar het enige wat we doen is 
met lede ogen toekijken. Poli-
tici geven mooie toespraken, 
precies zoals het hoort, maar 

de daadkracht achter hun woor-
den is afwezig. Een Chinees 
filosoof zei eens: mooie woor-
den zijn niet waar, ware woor-
den zijn niet mooi. Ook in deze 
situatie bezit de waarheid geen 
schoonheid. De harde waarheid 
is namelijk dat het klimaat niet 
zal verbeteren als we doorleven 
op de manier zoals we nu doen. 
Veel mensen zien die waar-
heid echter niet of willen haar 
niet zien, en waarschijnlijk dat 
laatste.

Natuurlijk is het zo gemakkelijk 
om ons leven zorgeloos te blij-
ven leiden, maar wat blijft er 
dan nog van de aarde over voor 
onze kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen? We zullen een 
deel van ons luxe leven moeten 
opofferen voor een betere we-
reld, maar willen we dat? Het is 
niet goed om achter politici en 

andere belangrijke mensen aan 
te blijven lopen, hopend dat zij 
ons tegen alles zullen bescher-
men. Op een gegeven moment 
moeten we zélf in actie komen, 
moeten we zelf opstaan voor 
datgene waar we voor staan.

Er is hoop. Die is er altijd. Die 
hoop moeten we vasthouden. 
Er is altijd een oplossing, al zal 
dat niet altijd de gemakkelijkste 
zijn. Dus wil ik aan iedereen de 
opdracht geven: open je ogen, 
kijk naar de wereld zoals ze nu 
is en bedenk of dit is wat je echt 
wilt. Bedenk wat je kan doen en 
dóe het ook, hoe klein en on-
beduidend je bijdrage ook lijkt. 
Want samen kunnen we dit pro-
bleem oplossen en streven naar 
een wereld waarin aarde, mens 
en natuur in harmonie met el-
kaar leven!”

Niet alle klimaatdoelen zijn 
gehaald. Voorzitter Alok Sharma 
sluit de klimaatconferentie daar-
om geëmotioneerd af: “Ik bied 
mijn excuses aan voor hoe dit is 
afgelopen. Het spijt me zeer.“

“Mooie woorden zijn niet waar, 

ware woorden zijn niet mooi” (Lao Tse)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Van stagiair tot eigenaar
Internetbureau Creative Work is al meer 
dan zestien jaar gevestigd in Buitenpost. 
Ooit bekend van reclame-uitingen zoals 
flyers en de allereerste websites en nu 
dagelijks bezig met het slimmer maken 
van organisaties.

Overname
Per 1 juli van dit jaar is Creative Work 
overgenomen door voormalig mede-
werker Hilbert Kalsbeek uit Harkema. 

De nieuwe ondernemer neemt het 
bedrijf over van Wilco Reinders en Teade 
Steenstra. “Van stagiair tot eigenaar. 
Een prachtige kans!” aldus Hilbert. Door 

de overname kan Hilbert zijn visie op het 
verbeteren van bedrijven verder ontwik-
kelen en richten Wilco en Teade zich op 
hun bedrijf Project XXL.

Nieuwe koers
Samen met het team van vakspecialis-
ten slaat Creative Work steeds verder de 
weg van automatisering in. “Bestaande 
bedrijfsconcepten uitbreiden met de 
nieuwste technische snufjes, dat geeft 
een kick!” 
In de eerste maanden heeft dit al geleid 
tot meerdere succesvolle samenwerkin-
gen en applicaties. “En we staan altijd 
open voor nieuwe uitdagingen!”.

Het team
Het team van Creative Work bestaat uit 
vier programmeurs. Gedreven jongens 
met passie en enthousiasme voor hun 
vak. “Daarnaast geven we stagiaires een 
kans om zich te ontwikkelen in de prak-
tijk samen met onze medewerkers.”

Oplossingen
Creative Work helpt bedrijven in ver-
schillende branches met online oplos-
singen zoals websites, webshops en 
automatisering. “En daar stoppen we 
niet. We helpen bijvoorbeeld ook met 
online marketing en het vormgeven van 
huisstijl.”

Verbintenis met Buitenpost
Creative Work is al sinds 2005 gevestigd 
in Buitenpost. Van de Beatrixstraat naar 
de De Schepperstraat en tegenwoordig 
te vinden op de Newtonstraat. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat Creative 
Work al vele lokale ondernemers helpt 
met hun online oplossingen. Ook in de 
toekomst hoopt Creative Work nog vele 
ondernemers te mogen versterken.

Creative Work
Newtonstraat 18
9285XX Buitenpost
tel. 0511 - 542920
e-mail: info@creativework.nl

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

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

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl

Geldig van 29 November t/m 4 December 2021

32.50per pan 

Bestel Snel!

met ca 90 diverse hapjes.

Goed gevulde 
HAPJESPAN

PARYPAN van Jan

€6,95per stuk

ca 4 personen

Heerlijke 
Runvleessalade

FEESTSALADE

€8,00per stuk

Heerlijk ouderwets gekruid

Varkensrollade of 
Kiprollade

Koopje van de Sint

€5,50500 gram 

Lekker ite!

Gehaktballetjes in 
ketjapsaus met Bami

MEAL DEAL

O Kom er eens kijken, wat er allemaal voor 
lekkers bij Slagerij Jan & Geertje van der Bijl 
is . Mooie cadeautjes en heerlijke hapjes!

25 jaar Slagerij vd Bijl
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Mooie opbrengst collecte KWF
De collecte voor de Nederlandse 
Kankerbestrijding heeft dit jaar 
in Buitenpost € 3995,23 opgele-
verd! Een prachtige opbrengst.
KWF Buitenpost heeft afscheid 
genomen van vier collectan-
ten. Vele jaren kwamen Anneke 
Nieuwenhuis, Maaike Spinder, 
Joyce van der Laaken en Diete 
Paauw voor het KWF in Buiten-
post langs de deuren. Als dank 
kregen de dames namens KWF 

een bloemetje, gesponsord door 
Bloemtique Buitenpost.

Het KWF zoekt dringend 
collectanten! 
Mensen die volgend jaar van 
4 t/m 10 september 2022 in Bui-
tenpost willen collecteren voor 
het KWF kunnen zich aanmelden 
bij Christina Kooistra: 
christinakooistra@upcmail.nl.

Anneke Nieuwenhuis neemt de bloemen in ontvangst. (eigen foto)

Dank voor vrijwilligers PKN
Siebe Meindertsma, voorzitter 
van de kerkenraad van PKN Bui-
tenpost, sprak op 17 oktober in 
de Mariakerk een aantal vrijwil-
ligers toe en bedankte hen voor 

hun jarenlange inzet voor deze 
kerk. 
Onlangs is het kerkgebouw over-
gegaan naar de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken.

De vrijwilligers worden toegesproken. (foto: ds Roelof van Dam)

Vrijwilligers De Kûpe, bedankt!
Plaatselijk Belang vond dat na de 
opening van de nieuwe De Kûpe 
de rol van de vrijwilligers nogal 
onderbelicht bleef. Het gaat om 
een groep van ruim twintig men-
sen die in 2014, na het loslaten 
van het bad door de gemeente, 
de draad oppakten en vasthiel-
den. Zij waren van vitaal belang 
voor het blijven bestaan van het 
oude en de komst van het nieu-
we zwembad. 

Dat werd 5 november tijdens een 
door Plaatselijk Belang georga-
niseerd buffet in It Koartling on-
derstreept. Daarbij ontvingen de 
vrijwilligers de afgebeelde kaart 
met de boodschap: 
"...mede dankzij jouw inzet! 
Hartelijk dank, namens het dorp 
Buitenpost". 
Ere wie ere toekomt...

Johan Kootstra

Redactie Binnenste Buiten nam afscheid van vier medewerkers
Ook binnen onze redactie is er 
een tijd van komen en een tijd 
van gaan. 

Op maandag 8 november ont-
ving de redactie van de Bin-
nenste Buiten vier oud-mede-
werkers die het afgelopen jaar 
afscheid namen. Door de corona 
was hun vertrek onderbelicht 
gebleven. Daarom werd dit keer 
met een gezellige bijeenkomst in 
It Koartling uitgepakt. 

Rinske Hooisma en Hilleke Sche-
per waren jammer genoeg door 
persoonlijke omstandigheden 
maar vrij kort in de redactie. Niet-
temin hebben ze beiden hun dui-
delijke inbreng gehad. De beide 
'grijze leeuwen' Wim Ausma en 

Bote de Haan, zoals Johan hen 
in zijn toespraakje benoemde, 
werden pas na hun pensionering 
langdurig actief. Zowel Bote als 
Wim schreven ruim 12 jaar voor 
ons blad. Wim was ook nog eens 
jarenlang voorzitter van de re-
dactie en heeft naar eigen zeg-
gen nog nooit een vergadering 
gemist. Hij was een belangrijke 
'spin' in ons web. 

De bereidheid van alle vier om 
hun bijdrage aan ons dorpsblad 
te leveren mocht niet zonder 
dankwoord en blijken van waar-
dering voorbij gaan. 
De vertrekkers spraken de hoop 
dat de lege stoelen snel door an-
dere dorpsgenoten worden inge-
nomen. 

Wie helpt het G-korfbalteam?
Wij zijn op zoek naar enthousi-
aste mensen die willen helpen 
bij de training van ons G-team. 
Door verschillende oorzaken 
heeft een aantal trainers van het 
G-team moeten afhaken, waar-
door de druk op de overgeble-
ven trainers vrij groot wordt.
Gezien de leeftijd van de huidi-
ge trainers zou het leuk zijn om 
ook wat jeugdiger trainers in ons 
team te hebben. 
Ons G-team telt elf spelers, in 
leeftijd variërend van 12 tot 68 
jaar. Het is een enthousiaste 
groep die het heel leuk vindt om 
met korfbal bezig te zijn. 
Eenmaal per week, op de zater-
dagochtend van 10.30-11.30 uur, 
wordt er getraind. Van oktober 
tot en met maart trainen we in 
de gymzaal aan de Parklaan 
en de overige maanden op het 
sportveld De Swadde aan de Jel-
tingalaan. 
Bij de trainingen zijn altijd twee 

trainers aanwezig. We streven er 
naar om elke trainer ongeveer 
één keer in drie weken in te plan-
nen. 
Wat wordt er van een trainer ver-
wacht?
•	 Affiniteit met de doelgroep
•	 Affiniteit met sport in het alge-

meen; een korfbalachtergrond 

is handig, maar niet per se 
noodzakelijk

•	 Enthousiasme en flexibiliteit 

Heb je belangstelling? Neem dan 
contact op met Griet de Vries, tel. 
0511-543170 / 06-29284571 of 
kom een keer kijken tijdens een 
training. 

Op de foto tegen de klok in Wim Ausma (linksboven), Rinske Hooisma, Hilleke 
Scheper, Annemieke Altena, stichtingsbestuur-voorzitter Loes van Denderen, 
Wilma Tabak, Frits Bouwens, Piet Pettinga en Bote de Haan. De lege stoel 
werd bezet door (fotograaf) Johan Kootstra.

Gezocht
60 Plussers die iets willen bete-
kenen voor migranten-gezinnen 
bij u in de buurt

Migranten-gezinnen die van huis 
en haard zijn verdreven en el-
ders opnieuw moeten beginnen 
willen heel graag hun leven op-
nieuw opstarten zodra zij hier het 
groene licht voor krijgen.
Die wederopbouw is hard wer-
ken. Want je hebt niet alleen te 
maken met een nieuw land, een 
nieuwe taal, nieuwe cultuur, een 
ander klimaat maar ook met een 
constante stroom van papieren, 
regels en zeeën van omgangs-
vormen die anders zijn dan je 
in je thuisland gewend was. 
Dit vergt flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen. Wat er echter 
niet meer is, is de eigen familie-, 
buurt- en vriendenkring. Al die 
mensen met wie je al je leven 
lang een band hebt, met wie je 
van alles kon delen, op terug kon 
vallen, duizend en één dingen 
samen kon doen, kon praten. 
Voor migranten-gezinnen uit 
oorlogsgebieden die alles heb-
ben moeten achterlaten en met 
alles volledig opnieuw moeten 
beginnen, is het dan ook niet 
makkelijk een sociaal netwerk 
op te bouwen. In een nieuw land 
zomaar op mensen afstappen is 
niet eenvoudig. En als de gemid-
delde Nederlandse begroeting 
niet verder gaat dan ’Hallo’ of 
‘Goedemorgen’ dan helpt ook 
dit niet je kring groter te ma-
ken. Vriendschappen opbouwen 
in een taal die je niet volledig 
machtig bent, is zo mogelijk nog 
lastiger. Toch willen deze nieuw-
komers graag contact, opgeno-
men worden en erbij horen. Net 
als u, ik, wij allemaal.
Mochten er in uw buurt nieu-
we Nederlanders wonen, stap 
er dan eens op af en onderzoek 
wat u voor hen kunt betekenen. 
Sla een brug. Niet uit medelij-
den maar omdat u zich wilt la-
ten kennen en uw hart wilt laten 
spreken. Heel erg verschillen we 
niet van elkaar. U zult er versteld 
van staan hoeveel overeenkom-
sten er zijn te ontdekken. Als u 
een brug kunt slaan, doe dit dan. 
U zult met open armen worden 
ontvangen.
Meer informatie? 
Bel: 0511-541194.

Het G-team van KV Flamingo’s. (eigen foto)
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INSPIRATIE
Anneke Paauw

Karel Maurits houdt van treinen
”Je blijft er constant mee bezig”

Herkenbaar in mijn interviews is het verloop van een hobby of  
passie: meestal ontstaat het in de jeugd, sluimert het daarna jaren 
tijdens het werkzame leven en gezinsleven en steekt het de kop 
weer op als men weer meer tijd heeft of ervoor openstaat…
Zo ook met Karel Maurits. Net zoals heel veel jongetjes heeft hij 
als kind een elektrische trein, een Märklin. Op verjaardagen of met 
Sinterklaas komt er steeds een kleine uitbreiding. Hij vermaakt zich 
hier prima mee, maar bij het ouder worden verdwijnt dit speelgoed 
uit zijn leven. 

Fotografie 
Als hij volwassen is, krijgt de 
fotografie hem in zijn greep, hij 
wordt lid van een fotogroep en 
verdiept zich helemaal in deze 
hobby. Niet alleen het maken 
van foto’s, nee, het hele proces 
maakt hij zich eigen. Dit bete-
kent dat medehuurders van het  
appartement waar hij dan 
woont, soms niet in de douche 
terecht kunnen, omdat hij daar 
zijn rolletjes ontwikkelt. In zijn 
huis getuigen de vele foto’s aan 
de muren nog van zijn jarenlan-
ge activiteiten.

Hernieuwde hobby
Een jaar of zes geleden bezoeken 
hij en z’n partner met de klein-
kinderen het spoorwegmuseum 
in Sneek. Dat is het moment 
waarop Karel denkt: Ik geloof dat 
ik weer eens een treintje wil ko-
pen. En ja, dat is het begin van 
een tijdrovende, maar o zo fijne 
bezigheid!
Karel koopt een beginset, die in 
de kamer op de vloer wordt uit-
gestald. De kleinkinderen vinden 
het wel leuk om de trein eens 
heel hard te laten rijden, maar 
dat is het dan ook. Maar opa 
krijgt de smaak te pakken en 

zoekt naar ruimte voor een per- 
manent spoorwegemplacement. 
De zolder lijkt hiervoor geschikt! 
Gelukkig heeft Karel twee rech-
terhanden, zodat hij eigenlijk 
alles kan maken wat voor een 
groot spoorwegnet nodig is: on-
dergrond, hekwerken, stellages 
waar de rails op rusten enz. In 
eerste instantie wordt een rij-
dende tafel gemaakt, maar ja, er 
wordt steeds meer aangeschaft, 
hij wil ook ’de hoogte in’, dus rij-
den er treinen op twee verdiepin-
gen. Even voor alle duidelijkheid: 
er komen geen prachtige ber-
glandschappen met mooie hui-
zen, stations enzovoorts, zoals u 
misschien bij dat tv-programma 
ziet. Nee, dat is modelbouw en 
dat boeit Karel niet.
Nee, het gaat hem puur om de 
treinen en de bijbehorende tech-
niek. Uiteraard is hij overgegaan 
van analoog naar digitaal, zelfs de 
treinen kunnen daartoe worden 
omgebouwd. Ik krijg een gede-
tailleerde uitleg over treinen, lo-
comotieven, onderkanten, wiel- 
tjes, draadjes en nippeltjes die ik 
u zal besparen.

Techniek op zolder
We gaan naar de zolder… daar 
zie ik allereerst een tafel, waar-
aan het onderhoud plaatsvindt: 
het schoonmaken van de rails en 
de wielen, de treinen, kleine re-
paraties.Voor extra moeilijke za-
ken, zoals bijvoorbeeld het om-
bouwen van de verlichting naar 
ledverlichting, kan Karel hulp 
vragen van een ‘treinendokter’. 
Ik stel me zo voor, dat Karel zo 
nu en dan er eens lekker voor 
gaat zitten, op knopjes drukt 
en de treinen laat rijden, licht-
jes aan, lichtjes uit en dat is het 

zo ongeveer! Helemaal fout en 
veel te simpel gedacht!! Als je 
deze hobby beoefent, moet je je 
echt inlezen en inwerken, wil je 
er volop mee uit de voeten kun-
nen. Zo staat er een computer/
bedieningspaneel, waarop alle 
wagons, treinen, haltes, gelui-
den en dergelijke te vinden zijn. 

Dat maakt het natuurlijk allemaal 
heel interessant en uitdagend, 
want zo nu en dan moet er weer 
iets bijgesteld of aangepast wor-
den. Daarnaast geeft het zoveel 
voldoening dat je iets bouwt wat 
je zelf bedacht hebt.

Koop en verkoop
Natuurlijk speelt Marktplaats ook 
een rol om bijvoorbeeld wagons, 
locomotieven te kopen of verko-
pen. Daarnaast valt er ook veel 
te lezen in tijdschriften en op het 
internet. 
En, last but not least, zijn er zo 
nu en dan beurzen, waar je ge-
makkelijk een hele dag mee zoet 
kunt zijn. Als je dan weer inspi-
ratie hebt opgedaan, wil je thuis 
weer het nodige veranderen 
of vernieuwen en zo houd je je  
hobby in stand. 
Gemiddeld besteedt Karel toch 
echt twee tot drie uur per dag 
aan zijn hobby. Met dank aan de 
kleinkinderen…

(foto’s: Anneke Paauw)Karel Maurits tussen zijn treinen.
De werkplaats, oftewel de onder-
houdstafel op zolder.

Het bedieningspaneel, vol mogelijkheden.

Ledenvergadering Energie Coöperatie afgelast 
Het ging beter met de corona-
besmettingen en er kwam een 
mooi project op ons pad. Daar-
om besloten we alsnog dit jaar 
op 15 november een ledenver-
gadering te beleggen. Immers, 
we zijn een coöperatie. Dus als 
er nieuwe plannen zijn, dan gaan 
we dat met onze leden overleg-
gen. 
De voorbereidingstijd was krap, 
dat hadden we vanaf het begin 
in de gaten. Maar na een lange 
tijd van weinig activiteit wilden 
we heel graag weer aan de slag. 
Dus eigenlijk voordat ons alles 
helemaal duidelijk was, prikten 
we de datum voor de vergade-
ring en gingen koortsachtig in 
overleg met diverse partijen. Het 
bleek een ingewikkelde zaak. 
Zo ingewikkeld zelfs, dat onze 
eerste gesprekspartner na eni-
ge tijd moest afhaken. Dat was 
tijdverlies dat we niet konden 
gebruiken! Er kwam na enige 
tijd een nieuwe contactpersoon. 
Daar werd de zaak wel helder-
der van, maar helaas niet beter. 
Er bleek nog een flink aantal 
(juridische) obstakels te zijn, die 
we niet op korte termijn konden 
oplossen. De tijd ging voort en 
inmiddels was het 5 november. 
Duidelijk was dat we geen goed 
verhaal bij de leden neer konden 
leggen. En waren er steeds meer 
slechte berichten over de toe-

genomen coronabesmettingen. 
Dat zou ons ook nog parten kun-
nen spelen.

Al met al reden om te besluiten 
om de vergadering af te gelas-
ten, achteraf dus maar goed ook.
En wat in het vat zit, verzuurt niet. 
Bovendien zitten we niet stil! 

Er wordt gewerkt aan het ge-
biedsfonds, je weet wel, die 
pot met geld beschikbaar ge-
steld door de eigenaar van de 
Sinnegreide ten behoeve van 

Buitenpost. Er is inmiddels een 
commissie gevormd, die zal be-
kijken hoe dit fonds definitief 
vorm gaat krijgen. Naar ver-
wachting kunnen begin 2022 de 
eerste aanvragen op het gebied 
van duurzaamheid ingediend 
worden. Wordt vervolgd.

André van der Laaken

(Zevenen)zestig jaar bij elkaar
“Niet zestig jaar, maar zestig en 
zeven jaar zijn we er voor elkaar”, 
stellen Joeke en Aafke Dorhout, 
“zestig jaar getrouwd en zeven 
jaar verkering”. 
De woningnood eind jaren vijftig 
maakte het vinden van een huisje 
moeilijk en gaf het huwelijk een 
late start. De eerste woning werd 
aan de Jeltingalaan gevonden. 
Daarna waren Joeke en Aafke 
een tiental jaren het conciërge- 
echtpaar dat in het huis naast 
Nijenstein vertoefde. 

Nu hebben ze al 47 jaar hun stek 
aan de Gysbert Japicksstraat. 

Joeke is een bekende voor veel 
oudere dorpsgenoten. Hij begon 
als melkboer, werd gemeen-
te-conciërge en was daarna 
ambtenaar met een eigen plek, 
‘it Joeke-lântsje’, onderin het 
nieuwe gemeentehuis. 
Het was spijtig dat de burge-
meester vanwege corona niet 
langs kon komen, Joeke had 
hem graag bijgepraat over ver-
schillende van zijn voorgangers. 
Brouwer bracht de felicitaties 
telefonisch over, maar beloofde 
nog eens te komen. 

Johan Kootstra

Op 23 november werd het jubileum met de familie gevierd. (foto: Johan Kootstra)
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Vul de kanskaarten in en doe deze in 
de winbus bij één van de deelnemende 
winkels! Winnaars krijgen bericht van de 
winkel waar zij een prijs hebben gewonnen. 
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Deze Sinterklaasactie is mogelijk gemaakt door de businessclub van Buitenpost. 

De BCB is voor ondernemers uit het dorp en ondernemingen in Buitenpost.
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Wat is een Tiny House?
Het concept ‘Tiny House’ is vanuit Amerika komen overwaaien. 
Tiny House betekent letterlijk Mini of Klein Huis. De huisjes zijn na-
melijk volwaardige huizen, maar dan een stuk kleiner. Vaak zijn ze 
gebouwd vanuit een ecologisch bewustzijn en het verlangen naar 
eenvoud en het verkleinen van de individuele ecologische voet-
afdruk.

De huizen worden in de meeste 
gevallen aangesloten op voor-
zieningen zoals stroom, gas en 
water. Er zijn echter bewoners 
die los van die voorzieningen 
willen leven. In de meeste ge-
vallen wordt hier een tussenweg 
in gezocht. Veel Tiny Houses be-
schikken over bijvoorbeeld een 
houtkachel of zonnepanelen op 
het dak waarmee ze een deel van 
hun eigen stroom opwekken. 
Tiny Houses zijn vaak minimalis-
tisch, efficient ingericht, verant-

woord en recyclebaar.
Omdat de huizen een stuk klei-
ner zijn, dwingt het de inwoners 
eenvoudiger te leven. Dit is vaak 
juist een van de belangrijkste 
redenen waarom de inwoners 
voor een Tiny House kiezen. 
De beperkte ruimte daagt daar-
naast uit om een zo efficiënt 
mogelijk ontwerp te maken voor 
het huis. Populaire keuzes zijn 
het omtoveren van de trap tot 
kastruimte, het kiezen voor mul-
tifunctionele meubels en en het 

creëren van opbergruimte in elk 
hoekje en spleetje.
Het kleiner en efficienter wonen 
zorgt voor een kleinere ecologi-
sche voetafdruk. De keuze om 
ecologisch verantwoord te leven 
wordt tegenwoordig steeds va-
ker gemaakt. Wanneer een huis 
los van voorzieningen komt te 
staan, wordt dat ‘Off The Grid’ 
genoemd. In dat geval wekt het 
huishouden zelf al zijn stroom 
op, vaak door middel van een 

windmolen of zonnepanelen. 
Andere populaire keuzes zijn het 
overstappen op een houtkachel 
als verwarming en het zelf filte-
ren van water.

Een veelvoorkomend fenomeen 
zijn Tiny Houses on Wheels 
(THOW), oftewel Tiny Houses op 
wielen. Voor deze optie wordt 
vaak gekozen als de bewoners 
niet vast willen zitten aan een 
locatie, en graag van plek naar 
plek willen trekken. Deze huizen 
worden gebouwd op trailers en 
zijn een stuk kleiner en lichter, 
omdat ze over de weg moeten 
worden vervoerd en daarom 
moeten voldoen aan de eisen 
voor een aanhangwagen.

Tiny Houses in Hurdegaryp.

Tiny Houses op wielen, dat verhuist makkelijk..

Kastruimte onder de trap... ... of onder de matras.

WONEN

Doppen sparen voor hulphonden
Op de foto de gele container die 
voor het huis De Wiek 60 staat. 
De eigenaren van de container, 
Hans en Anneke, zien graag dat 
deze tot de rand toe gevuld wordt 
met plastic doppen. Twee maal 
per jaar komt er een auto van de 
stichting langs om de doppen op 

te halen. Die worden dan gerecy-
cled om er tuinmeubilair van te 
maken. Deze worden verkocht 
en het geld dat dit opbrengt gaat 
naar een opleidingscentrum 
voor hulphonden. Alles, behalve 
de hondentraining, gebeurt door 
vrijwilligers. 

Voor een opleiding van een pup 
zijn de kosten 5000 euro. Zo 
krijgt het hondje in zijn eerste 
levensjaar een goede basis die 
onmisbaar is om geleidehond 
te worden. Alle kosten zijn hier-
in inbegrepen, zoals voer, me-
dische onkosten en begeleiding 

van het pleeggezin en KNGF-in-
structeurs. De gehele opleiding 
kost ongeveer 35.000 euro.
Buitenposters, gooi de doppen 
niet achteloos weg, maar breng 
naar inzamelpunt(en). Dan wor-
den ze voor het goede doel ge-
bruikt.

Denk direct met ons mee op:

Denkt u met ons
mee over een

nieuwe wĳk in 
Buitenpost?

Oan de ynwenners fan Bûtenpost:

lytsehuskes.nl/ideeenbus

Met uw telefoon of laptop navigeert u 

via het internet naar onze website: 

lytsehuskes.nl/ideeenbus

Stap 1. Navigeer naar onze website

lytsehuskes.nl/ideeenbus

Op deze pagina registreert u, in minder 

dan één minuut, een eigen account. 

Vervolgens logt u in met uw account. 

Stap 2: Registeren en inloggen

Wanneer u bent ingelogd, klikt u op de 

knop “+ Nieuw onderwerp” om uw 

idee toe te voegen aan de ideeënbus.

Stap 3: Deel uw ideeën

Ook zonder uw ideeën te delen kunt u 

deelnemen met uw account. Reageer op 

andermans ideeën en start de dialoog. 

Stap 4: Word gespreksdeelnemer

Stap 5: Doe direct mee

De ideeënbus is onderdeel 

van de gebiedsdialoog, 

opgezet door Vereniging 

Lytse Hûskes Bûtenpost. 

Wil je meer weten over onze 

plannen? Neem een kĳkje op 
onze website. Daar leggen 

we ons plan uit. 

Hopelĳk denkt u met ons 
mee en treffen we elkaar 

online. 

Vriendelĳke groet, 
Gerben-Jelle Kazemier

Voorzitter Vereniging Lytse 

Hûskes Bûtenpost

Over het initatief

Zo werkt de
ideeënbus



Ook wij willen graag

een grotere waakhond zijn!

Word lid van

Plaatselijk Belang Buitenpost

en stuur een mailtje naar:

pbbuitenpost@gmail.com

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

Ja, ik wil proeven! Ga naar www.vansmaak.nl/proefmaaltijd of bel 088 511 5400 

Kerkstraat Buitenpost

 De kerstdagen genieten van een 
complete Verwenbox of goed 

gevulde Tapas Plank??? 
Dat kan!! Je kunt deze bestellen! 

Ook kerstpakketten, 
kerstbroden, breekbroden, salades, 

tapenades en nog veel meer 
kun je bestellen! 

Mail of bel ons!! 

Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd! 

De feestdagen staan voor de deur.
Wees (alvast) op tijd met bestellen van uw producten.

Houd onze Facebook en Instagram in de gaten.
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Weer een nieuw avontuur voor Jouke en Gesien Leguijt. Vanaf vol-
gend jaar juni willen ze gaan rondtrekken in een camper. Samen 
met hun drie jongens op pad door Europa.

Hoe het begon
Werken om te leven, niet leven 
om te werken, dat is het levens-
motto van Jouke en Gesien. 
Toen Jouke een eigen houtbe-
drijf had in Buitenpost, wilde hij 
zoveel geld verdienen als nodig 
was voor hun levensonderhoud. 
Gesien hielp soms mee in het 
bedrijf, maar was ook veel thuis 
bij de jongens. Ze vinden het be-
langrijk om tijd te hebben voor 
elkaar. Daarom komt het werk op 
een lagere plek in hun prioritei-
tenlijst. Om meer tijd voor elkaar 
te hebben was ook een reden 
om naar Noorwegen te gaan, 
zo’n zes jaar geleden. In Noorwe-
gen is minder geld nodig voor 
levensonderhoud. Daardoor 
zouden ze meer tijd voor elkaar 
hebben, en de jongens zouden 
alle ruimte hebben om zich te 
ontwikkelen en kennis te maken 
met de natuur.

Noorwegen
In Noorwegen wonen Jouke, 

Gesien en de jongens op een 
plek aan de rand van een groot 
bos. Jouke is werkzaam als op-
zichter voor degene die dit gro-
te bos bezit, met daarbij een 
huis en tuin. In dit bos staan 
cabins. Jouke doet het onder-
houd van het huis en de tuin van 
de eigenaar, van de cabins en 
nog wat zaken in het bos. Bij het 
huis waar Jouke en Gesien wo-
nen is een tuin, waar ze ook die-
ren houden. Gesien onderhoudt 
voornamelijk de groentetuin en 
de dieren. Ze leven grotendeels 
zelfvoorzienend. Het huis heeft 
houtkachels, die het huis lekker 
warm houden in de winter en 
waarop gekookt kan worden. 
De jongens helpen ook mee 
met Jouke of Gesien. Daarnaast 
kunnen zij zich lekker buiten ver-
maken, van alles uitproberen en 
nieuwe vaardigheden leren in de 
natuur, hun talenten ontdekken, 
maar zijn ze ook met social me-
dia bezig. Daniël heeft zelf een 
eigen youtube kanaal.

Corona
Door berichten uit het (lokale) 
nieuws in de laatste twee jaar, 
merkten Jouke en Gesien dat er 
veel mensen hulp nodig hadden, 
vooral door corona. Bijvoorbeeld 
bij het boodschappen doen of 
klussen in en om het huis. Ook 
waren er berichten van een tekort 
aan arbeidskrachten. Dat wekte 
bij hen het verlangen op om te 
gaan helpen. Door hun opleiding 
en alles wat ze gedaan hebben 
de afgelopen jaren hebben ze 
veel kennis en vaardigheden die 
ze daar prima voor kunnen in-
zetten. Op dit moment wonen ze 
op een plek die erg afgelegen is, 
dus even snel iemand helpen is 
best lastig.

Nieuwe plannen
In de afgelopen jaren hebben 
ze de ruimte en tijd gehad om 
aandacht aan elkaar te geven. Ze 
zijn tot rust gekomen op de plek 
waar ze nu wonen. Hun insteek 
blijft om tijd voor elkaar te heb-
ben. 
Doordat ze graag willen helpen 
ontstond het idee om met het 
gezin rond te gaan trekken, om 
zo op verschillende plekken een 
bijdrage te kunnen leveren. De 
drie jongens zijn al ouder en 
kunnen zich goed zelf verma-
ken. Ook hebben ze elkaar om 
samen plannen te bedenken wat 
ze kunnen doen. Dus hebben 
ze niet meer allerlei speelgoed 
of een vaste omgeving nodig. 
Zo ontstond het idee om in een 
camper te gaan wonen, om op 
die manier mobiel te zijn en 
mensen te kunnen gaan helpen. 
De klussen die ze willen gaan 
doen: alles in en om het huis, 
bij ondernemers die een tekort 
aan personeel hebben. Maar ook 
hier blijft hun motto om daarvan 
niet rijk te hoeven worden, maar 
gewoon verdienen wat nodig is 
om van te kunnen leven. Daar-

om willen ze ook dingen doen 
waarvoor ze niet per se betaald 
hoeven te worden, bijvoorbeeld 
als mensen het geld daarvoor 
niet hebben. Op dit moment zijn 
Jouke en Gesien aan het sparen 
om hun plannen te kunnen uit-
voeren. 
Als ze dan op pad gaan kunnen 
de jongens via homeschooling 
(thuisonderwijs) hun kennis bij-
houden. Maar Jouke en Gesien 
vinden het ook belangrijk dat de 
jongens hun talenten ontwikke-
len. Dus kan het voorkomen dat 
de jongens meehelpen met een 
klus omdat ze dat leuk vinden. 

Het idee is om in Noorwegen te 
beginnen, en kijken wat ze daar 
kunnen doen. Maar ze willen ook 
andere landen doortrekken om 
hun hulp aan te bieden. Daar-
door is de kans groot dat ze ook 
weer even in Nederland komen.
Hun uitvalsbasis blijft Noorwe-
gen. De huidige baas van Jou-
ke heeft aangeboden dat ze een 
cabin kunnen opknappen om 
daar eens in de zoveel tijd even 
bij te komen van het reizen.

Om hun avontuur te volgen: 
https://kristinleguijt.wixsite.com/
roadwork
Om hen persoonlijk te volgen:
https://kristinleguijt.wixsite.com/
lowerliving

Om zelfvoorzienend te kunnen zijn moet je kunnen vissen. (eigen foto)

Vuur maken is een van de dingen die ze geleerd hebben. (eigen foto)

Met een camper door Europa
Meer tijd voor elkaar

BÛTENPOSTER OM UTENS
Liesbeth Ribbink

Steun Plaatselijk Belang Buitenpost - word lid en krijg ons jubileumboek gratis!
De Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost (PBB) be-
schouwt zichzelf als vertegen-
woordiger en belangenbeharti-
ger voor het dorp Buitenpost en 
haar inwoners. Ze houdt zich niet 
alleen bezig met het algemeen 
belang. Als het nodig is komt ze 
ook op voor straten, verenigin-
gen en organisaties of een indi-
viduele inwoner. De vereniging 
heeft geen binding met politieke, 
religieuze of commerciële partij-
en of belangen. PBB ziet het als 

haar belangrijkste taak om bij 
te dragen in het goed en prettig 
wonen van alle inwoners in Bui-
tenpost. Het werk van Plaatselijk 
Belang concentreert zich op ver-
schillende onderwerpen:
•	 verkeersveiligheid,
•	 meer binding en verbinding 

tussen inwoners, organisaties 
en middenstand,

•	 een voldoende aanbod van win-
kels, scholen, vervoer, dienst-
verlening, sport en cultuur,

•	 een prettige en aantrekkelijke 
leefomgeving.

Wat doet PBB om dit te 
bereiken? 
Een greep uit de bezigheden. 
Plaatselijk Belang 
•	 geeft informatie, bijvoorbeeld 

met dorpsblad De Binnenste 
Buiten en de website en face-
bookpagina Binnen Buiten-
post.

•	 beheert het Leefbaarheids-
fonds en subsidieert. Vereni-
gingen en organisaties zoals 
Concours Hippique, Sinter-
klaasintocht en Winterlichtrou-
te worden hiermee geholpen. 
Ook de verlichting van de mo-
len in Het West wordt betaald 
door PBB.

•	 neemt initiatief tot acties. PBB 
stond bijvoorbeeld aan de 
basis van het oorlogsmo-
nument aan de Haersma de 
Withstraat, de dierenwei-
de, het vrijwillig bestuur van 
zwembad De Kûpe, de winter-
lichtroute, de Initiatiefgroep 
Wonen Buitenpost en het nieu-
we Groen Buitenpost-project.

•	 heeft overleg met overheid, 
ambtelijke organisaties, raads-
fracties en andere plaatselijk 
belangen in de gemeente in de 
Federatie Plaatselijk Belangen 
Achtkarspelen. Zo is er actie 
gevoerd voor scheiding van 
fietsers en zwaar verkeer op 
de Blauwverlaatster brug, toe-
lating van landbouwverkeer 
op de rondweg-zuidoost en 
behoud van de sneltreinver-
binding.

•	 organiseert, zoals de uitvoe-
ring van de zwerfvuilacties , de 
feestweek en de 4-mei herden-
king.

•	 draagt zorg voor onder andere 
de welkomstborden, dorps-
plattegrond, kunstwerk aan de 
Voorstraat, molensteen op het 
Boelensplein en plantenbak-
ken bij de ingangen van het 
dorp.

Door lid te worden van onze ver-
eniging helpt u ons. Voor maar 
€ 5,- per jaar hoort u erbij!

Wat krijgt u daarvoor terug?
•	 het werk van een betrokken 

groep mensen om Buitenpost 
een plaats te laten zijn waar 
het fijn wonen en leven is.

•	 inspraak op onze ledenverga-
dering.

•	 zolang de voorraad strekt, het 
jubileumboek Buitenpost, een 
goede gelegenheid uit 2020.

Meld u aan op: pbbuitenpost@
gmail.com en onze penning-
meester komt bij u langs met 
een formulier. Of bezoek de 
natuurwinkel van IJlstra aan de 
Voorstraat!

Johan Kootstra

Jubileumboek van PBB.

Geer en Fien Peperkamp van IJlstra Natuur aan de Kuipersweg hebben naast 
de verkoop van boeken en voedingssupplementen ook een steunpunt voor 
PBB ingericht. Het is mogelijk er lid te worden van PBB en onmiddellijk het 
jubileumboek mee te nemen. Ook kunt u er de Buitenposter vlag kopen. Vraag 
binnen voor meer informatie! (foto: Johan Kootstra)



14 De Binnenste Buitenpost - november 2021CULTUUR

Op dit moment draait nog de tentoonstelling van Rob Blanken tot 
10 december maar vanaf 15 december begint de tentoonstelling 
van Ferenc Erdok in het gemeentehuis. 

Scholing
Ferenc woont in Groningen 
maar is geen onbekende in 
Buitenpost, want opgegroeid 
in Surhuisterveen heeft hij de 
middelbare school gevolgd op 
het Lauwers College. In Spanje 
geboren uit het huwelijk van een 
Hongaarse vader en een Neder-
landse moeder is hij op vijfjarige 
leeftijd in Surhuisterveen komen 

wonen om daar op te groeien. 
Groot geworden in een milieu 
waar tekenen en schilderen al-
tijd een onlosmakelijk onderdeel 
vormde van het leven thuis. Met 
een moeder die geen onverdien-
stelijk amateurschilder is en een 
oudere zus waar hij tegenop keek 
en die hem stimuleerde om, net 
als zij, veel en vaak te tekenen 
,zijn de beeldende kunsten hem 
met de paplepel ingeschoven. 

Op de middelbare school koos 
hij de technische richting maar 
ook Beeldende Vorming was al-
tijd een aanvullend onderdeel 
van zijn vakkenpakket. Na de 
middelbare school liet hij zich 
opleiden tot bouwkundige en 
tot op de dag van vandaag is hij 
werkzaam in die sector, op dit 
moment als bouwkundig inspec-
teur bij Zonneveld Ingenieurs 
B.V. uit Rotterdam. 

Vakopleiding
Na zijn opleiding vroeg hij zich 
toch af wat hij met de drang en 
het talent om te tekenen en te 
schilderen moest doen. Eerst 
probeerde hij via YouTubefilm-
pjes zijn talent te bekwamen, 
maar daar kwam hij niet veel 

verder mee. Uiteindelijk heeft hij 
zich gemeld bij de Klassieke Aca-
demie in Groningen waar: ‘het 
onderwijs wordt gegeven door 
kunstenaars uit het topsegment 
van het eigentijds Nederlands 
realisme’. Hij werd daar tot zijn 
grote vreugde toegelaten. Er 
volgde een driejarige opleiding 
in vakbekwaamheid die hij ver-
volgde met een tweejarige mas-

teropleiding. Bij die masteroplei-
ding werd hij begeleid door Sam 
Drukker, een kunstschilder waar-
van hij veel geleerd heeft. Niet 
zozeer de techniek maar zoals 
hijzelf zegt: “Om over het werk 
na te denken en het te doorgron-
den”. Dit jaar is hij afgestudeerd. 
Hij heeft al wat exposities ge-
had, ook in schoolverband. Maar 
Ferenc is zeer blij met de moge-
lijkheid om zijn kunst in zijn voor-
malige gemeente te tonen met 
deze expositie die hem in Buiten-
post wordt aangeboden.

Naast zijn opleiding heeft hij al-
tijd gewerkt omdat de de schil-
dersopleiding in deeltijd kon 
worden afgewerkt. De opleiding 
die door allerlei mensen uit het 
hele land wordt gevolgd speelt 
zich altijd af op twee aanslui-
tende dagen. Met zijn werk als 
bouwkundig inspecteur kon hij 
zijn opleiding en zijn levenson-
derhoud bekostigen. Maar ook 
weet hij op deze manier twee 
passies als persoon beroepsma-
tig met elkaar te verbinden. 

Zijn kunst
Ferenc is niet alleen in schilderen 
en bouwkunde geïnteresseerd 

maar ook in games. Als een in de 
moderne tijd opgegroeid mens 
herinnert hij zichzelf als kleine 
jongen, eindeloos bezig met zijn 
Nintendo op de achterbank van 
de auto en op zijn kamer. Tot op 
de dag van vandaag is ‘gamen’ 
een grote hobby. Een bezigheid 
die zijn kunst sterk beïnvloedt. In 
de expositie zijn twee grote schil-
derijen te zien waarin de spelen-
de mens centraal staat. De hy-
perrealistisch afgebeelde mens 
in een gamedecor. Het gevoel 
van vrijheid en natuurlijkheid 
spat ervan af. Echte modellen 
die in een digitale omgeving hun 
weg moeten vinden tijdens spel-
opdrachten. Met humor en een 
knipoog naar klassieke naakten 
als de David van Michelangelo in 
het museum Galleria dell'Acca-
demia di Firenze en de Hercules 
van François-Joseph Bosio in het 
Louvre. Naakten waren belang-
rijk in de klassieke kunst. Denk 
aan deze kunstenaars maar ook 
aan religieuze kunstenaars als 
onze eigen Jeroen Bosch.

Voor deze schilderijen maakt hij 
eerst in Photoshop een afbeel-
ding en de compositie daarvan. 
Daarna zet hij het doek op, waar-
bij de penseelstreek de omge-
vingen met elkaar verbindt en is 
het een leuke uitdaging om de 
realiteit van het realistische mo-
del esthetisch te verbinden met 
de getekende game-achtergrond 
omdat beide hun eigen verschil-
lende eisen en kleurenpallet heb-
ben. Het zijn grootse werken die 
afstand van de maker behoeven 
tijdens het werk. 

Bijzonder is dan ook zijn werkop-
stelling. Er is geen atelier, er is 
de huiskamer waar het werk op 
de wand zit geprikt. Een tafeltje 
ernaast met de schilderspulletjes 
en de olieverftubes. Omdat het 
werk vele maanden schilderen 
vereist, ziet en beschouwt hij het 
werk voortdurend. Tijdens het 
eten, tijdens het tv kijken. Voort-
durend is het daar. Dat geeft hem 
de mogelijkheid het ook steeds 
te beoordelen en te evalueren. 

Naast deze twee werken met 
een game-achtergrond is er ook 
een groot zelfportret en zijn er 
collages. Deze collages zijn een 
gevolg van lessen compositie 
waarbij de opdracht was om een 

Collage. (eigen foto)

De Spelende Mens. (eigen foto)Wachtende dames. (eigen foto)

model te schilderen met snip-
pers papier. Omdat Ferenc daar 
de snippers van een verscheurde 
Kunstkrant voor gebruikt, krijgen 
de collages diepere lagen omdat 
op afstand de grote afbeelding 
naar voren komt maar van dicht-
bij de gescheurde kunstwerken 
die als snippers gebruikt zijn, 
diepte geven en detail. Er valt 
dan ook veel te zien en te bekij-
ken.
De plek waar de schilderijen ko-
men te hangen is ook de wacht-
kamer van het gemeentehuis. In 
dat verband is het laatste te be-

spreken schilderij ook een knip-
oog naar de plek. Een portret van 
drie duidelijk wachtende dames, 
die de wand van deze wachtka-
mer versieren.

Ferenc is een zeer nauwgezet en 
precies schilderend kunstenaar 
die van zijn speelse hobby een 
tweede beroep maakt en met 
veel humor en menselijkheid 
afbeeldingen creëert die de klas-
sieke schilderkunst direct in de 
moderne tijd trekken. 

Frits Bouwens

Nieuwe expositie in het gemeentehuis van Ferenc ErdokNieuwe expositie in het gemeentehuis van Ferenc Erdok
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Plaatselijke Commissie Âlde Wite
Alhoewel de Mariakerk van Bui-
tenpost al lang niet meer wit 
is, heeft de kerk voor velen nog 
steeds de naam ‘Âlde Wite’. De 
Plaatselijke Commissie van de 
Stichting Âlde Fryske Tsjerken, 
wil onder deze noemer meer ac-
tiviteiten in de kerk laten plaats-
vinden. 
In december 2021 is er van alles 
te doen. De Commissie doet een 
voorzet op een breed program-
ma en open-deurenbeleid. Is het 
niet zo dat in het buitenland de 
meeste kerken vrij toegankelijk 
voor een bezoek zijn? De Âlde 
Wite is in de periode van 11 de-
cember tot en met 8 januari open 
van 10.00-17.00 uur. Een ieder is 
welkom om de kerk te bezich-
tigen. Het mooie interieur, het 
doopvont en de rouwborden of 
juist gewoon om in de kerk te 
zitten te mijmeren, ervaren of te 
mediteren. 

Prijsvraag
De Plaatselijke Commissie in 
Buitenpost is op zoek naar een 
passend beeldmerk voor haar 
activiteiten. Een beeldmerk dat 
gebruikt kan worden boven de 
kopjes in de Binnenste Buiten-
post, maar ook op de toekom-
stige vlag van de Âlde Wite. Een 
beeldmerk dat past bij de Maria-
kerk, bij het dorp en de activitei-
ten die er gedaan worden. De 
Plaatselijke Commissie vraagt 
de inwoners van Buitenpost om 
mee te helpen dit logo te beden-
ken. Het gaat om een beeldmerk 
van 15x15 cm, dat in verschil-
lende resoluties te gebruiken 
is. De criteria zijn hierboven al 
benoemd. Hebben de inwoners 
een beeld van de activiteiten die 

zullen plaatsvinden? Wie weet 
komt dat wel in het beeldmerk 
naar voren 
Een afvaardiging van de Stich-
ting Âlde Fryske Tsjerken is ge-
vraagd een passend beeldmerk 
uit te inzendingen te kiezen. De 
Plaatselijke Commissie zal de 
uitkomst eind januari bekend-
maken in deze dorpskrant.

Stuur het beeldmerk vóór 1 janu-
ari 2022 digitaal naar: 
mariakerkbuitenpost@gmail.com 
met vermelding van uw naam en 
adres. 

Unieke tentoonstelling 
Vanaf 11 december is in de 
Mariakerk van Buitenpost een 
grote collectie Fryske Tsjerken 
te zien. De replica’s van verschil-
lende grootte zijn van lucifers 
gemaakt. Ze zijn in een periode 
van 45 jaar gemaakt door Frits 
Jansen uit Koarnjum. Na zijn 
overlijden zijn de ruim 80 door 

Jansen gemaakte replicakerken, 
geschonken aan Stichting Âlde 
Fryske Tsjerken.
De verzameling is uniek en de 
meeste Friese kerken zijn on-
middellijk herkenbaar doordat 
ze minutieus op schaal zijn na-
gebouwd. Ooit waren er plannen 
om de modellen permanent ach-
ter plexiglas te exposeren maar 
dat is niet uitgevoerd. De ten-
toonstelling in Buitenpost is van 
11 december 2021 tot en met 8 
januari 2022 te zien in de Maria-
kerk. De kerk is open van 10.00-
17.00 uur en voor iedereen vrij en 
zonder afspraak toegankelijk.

Lezing over Maria
Twee stenen bij de noordelijk in-
gang van de kerk verwijzen naar 
Maria. Boven een votiefsteen uit 
1496 met daarop ‘jhs . maria’. Dit 
betekent dat de kerk bij de laat-
gotische herbouw werd opge-
dragen aan Jezus en Maria. Dit 
was in de middeleeuwen een vrij 

algemene ‘zegebede’. De Âlde 
Wite werd later om deze reden 
Mariakerk genoemd. Wat weten 
we over Maria? Wie was zij en 
welke rol speelde zij in de bijbel 
en de kunst? Gabriel Vriens geeft 
een boeiende lezing hierover op 
zaterdagavond 11 december van 
19.00 uur tot 20.00. De toegang 
is gratis.

Korte kerstnachtvieringen
De gezamenlijke kerken maken 
plannen om een drietal korte 
vieringen in de Mariakerk te or-
ganiseren op kerstavond. Tijd-
stippen tussen 19.00 en 21.00 
uur. In de Binnenste Buitenpost 
van december meer informatie 
hierover.

Plaatselijke Commissie 
Âlde Wite

Agenda Âlde Wite:

11 december tot en met 8 januari 
Open deur: De kerk is open van 
10:00 – 17:00 uur en voor ieder-
een vrij en zonder afspraak toe-
gankelijk. De deur is open!

Zaterdag 11 december 
•	 16.00 uur Muziek, harp en fluit 

Klaas van der Werf en Nynke 
Walinga 

•	 16.20 uur Muziek, orgel en doe-
delzak 

•	 16.40 uur Muziek, harp en fluit 
Klaas van der Werf en Nynke 
Walinga 

•	 17.20 uur Muziek, orgel en doe-
delzak 

•	 19.00-20.00 uur: Lezing, Maria 
door de eeuwen heen, een 
cultuurhistorische lezing door 
Gabriel Vriens.

Zondag 12 december
•	 15:00 uur: Maskelyn met Fryslân 

Brass en Lijn 12.
 
Zaterdag 18 december
•	 16:00 uur ZZP koor en trombone-

 kwartet

Vrijdag 24 december kerstavond
•	 19:00-21:00 uur: Korte kerstnacht-

vieringen van de gezamenlijke 
kerken 

Zaterdag 8 januari 
•	 16:00 uur: Nieuwjaarsconcert 
 door popkoor Akkoord

Tijdens de bijeenkomsten en de 
lezing is een QR-code verplicht, 
evenals een mondkapje en vas-
te zitplaats. Op Facebook is de 
Plaatselijke Commissie te vinden 
op Âlde Wite Buitenpost.

Expositie Âlde Fryske Tsjerken van 11 december tot en met 8 januari in de 
Mariakerk. (eigen foto)

Twee zgn. ‘memoriesteentjes’ rechts 
naast de ingang van de Mariakerk. 
(eigen foto)

Simone Rosenbrand, een eigenzinnig ontwerper exposeert in het gemeentehuis
Ze maakt bijzondere sieraden. Een duizendpoot als schouder-
sieraad, een zilveren caleidoscoop als halsketting of een ring met 
een bijzondere zetting. Alle sieraden die Simone maakt hebben 
een bijzondere verbinding met de maker. Ook als ze in opdracht 
werkt is de relatie tussen haar en de opdrachtgever met zijn wen-
sen altijd van doorslaggevende betekenis. Simone zal in de vitrine 
in het gemeentehuis haar bijzondere sieraden tentoonstellen. 

Simone, geboren in Amsterdam 
en opgegroeid in de Zaanstreek, 
werkt als maatschappelijk wer-
ker in Apeldoorn. Ze heeft dus 
met Ferenc Erdok, de andere 
exposant in het gemeentehuis 
(zie p. 14), gemeen dat ze naast 
hun kunstenaarsschap, dat ze 
beiden beroepsmatig uitoefe-
nen, ook een ander beroep heb-
ben waar ze volledig in opgeleid 
zijn maar die toch hun behoefte 
om zich creatief te uiten niet kon 
afstoppen. 

Ook Simone heeft zich beroeps-
matig laten scholen in haar 
kunstpraktijk. Bij haar was dat in 
Amsterdam en ’s-Hertogenbosch 
waar ze professionele cursus-
sen heeft gevolgd voor goud- en 
zilversmid. Ook op dit moment 
volgt ze nog een cursus in Den 
Bosch, die van designer/maker 
bij van Tol&Breet Academie. Een 
module die haar gratis is aan-
geboden als prijs voor de beste 
leerling van haar jaar. De drie 
bijzondere sieraden, die hier ge-
noemd worden, zijn onderdeel 
van de tentoonstelling maar ze 
vertellen veel over Simone en 

haar inspiratie. 
De duizendpoot van zilver en 
koper is beweeglijk en gemaakt 
van koperen ringen die ze van 
een ordinaire koperen buis heeft 
gezaagd. Deze zijn onderling ver-
bonden met zilveren staafjes, 
waardoor het insect beweeglijk 
is. Het schild is gemaakt van ko-
peren zadels die de loodgieter 
gebruikt om de koperen buis bij 
u thuis op de wand te schroe-
ven. Per drie zijn ze aan elkaar 
geklonken. De poten zijn van zil-
ver en kunnen ook onafhankelijk 
bewegen. De bijzondere kleur is 

gerealiseerd door het gehele sie-
raad onder te dompelen in een 
chloorbad. Dit sieraad staat voor 
haar beweeglijkheid en de vele 
skills die ze beheerst. Een ware 
duizendpoot.

De caleidoscoop is van zilver 
en heeft interne spiegelvlakken, 
die zorgen voor het magische 
kijkeffect. De gekleurde elemen-
ten, waardoor de caleidoscoop 
tijdens het draaien zijn kleuren 
toont, zijn gemaakt van edel-
stenen. Ze bieden haar het ver-
gezicht op zowel het landschap 
als ook een blik op de kleurrijke 
toekomst.

De ring is gebaseerd op de Sint- 
Janskathedraal in Den Bosch en 
de prachtige glas-in-lood ramen 
die deze kerk bezit. De ring is van 
zilver en de zetting is geplaatst 
op gouden bollen. Deze bollen 
zijn gebaseerd op de bolkande-
laars in deze kerk. Op de bodem 
van de zetting is een afbeelding 
op geschilderd leer geplaatst 
en op de bovenkant van de zet-
ting een loep die de afbeelding 
op het leer vergroot. Net als de 
schilderijen van Ferenc Erdok 
zullen de sieraden van Simone 
Rosenbrand de wachtende of 
langskomende bezoeker een blik 
toestaan op de vrijheid zoekende 
ziel van de kunstenaar.

Frits Bouwens

Simone Rosenbrand. (eigen foto)

Duizendpoot. (eigen foto)

Caleidoscoop. (eigen foto)

Ring. (eigen foto’s)
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ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

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 € 575
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)

Kerstbomen en kerstgroen

Vanaf 6 december hebben we weer volop kerstbomen, 
 kerstgroen, kerstkransen,enz. te koop.

Dit jaar extra Nordmann sparren.

De opbrengst gaat naar een goed doel (zie stukje elders in dit blad).

Hoveniersbedrijf P. Douma, West 92 Buitenpost.
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MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

De hûd
(de huid)

De hûd dat kin dyn fel wêze mar ek it hiele lichem. Der kin ek 
in hûd sitte op it sulver, it wetter of de tee. Dan is it in flues, in 
laachje smoargens.

Dy man is net hielendal skjin op ’e hûd.
Die man is niet helemaal te vertrouwen.

Och wat is dat famke dôfhûdich.
Wat is dat meisje toch hardleers.

En altyd hâldt er de hûd derfoar.
Hij is een echte doorzetter.

Dy fint is net mak op ’e hûd.
Die kerel is moeilijk in de omgang.

Ik hâld my de hûd stikken by al dy rûzjes.
Ik zit vreselijk in spanning bij al die ruzies.

Ik gean op bêd, ik bin min op ’e hûd.
Ik ga naar bed, ik ben moe en slaperig.

ZEG HET MAAR Ingezonden brief

Vluchtplan zwembad De Kûpe

Onlangs bezocht ik ons mooie zwembad. Al weken verbaast het 
mij: er hangt nergens een vluchtplan. Wat er wel is ingevoerd is toe-
gangscontrole op QR-coronapas. Want ja, dat is overheidsbeleid, 
aldus de opgevoerde beveiliger en medewerker van het zwembad. 
Als ik wijs op een gebrek aan vluchtplanning bij brand, en dat een 
vluchtplan ook overheidsbeleid is, is het antwoord: daar wordt aan 
gewerkt. Dit voelt als onveilig en creëert schijnveiligheid. Als ik hier 
terecht boos om word en vraag waarom er wel op corona maar niet 
op brandveiligheid wordt gehandhaafd, antwoordt de beveiliger niet 
meer dan: “ga ik niet op in, als u niet inbindt kunt u buiten staan”.
Het zwembad is geopend sinds 30 augustus 2021. Dat betekent dat 
het zwembad nu al bijna drie maanden zonder vluchtplan-aanduiding 
zit. Je ziet door het hele zwembad heen lege A4 insteeklijstjes met 
de tekst: Hier komt binnenkort een vluchtplan van Saval. En dat ter-
wijl het zwembad al zeer intensief gebruikt wordt! Mijn boosheid be-
staat hieruit dat je bij een zwembad altijd te maken hebt met gevaar 
van chloorgas, kans op bommelding en spontane brand. Alles wat er 
aan bij kan dragen om het vluchten te vergemakkelijken is dan mee-
genomen.

Tijmen Meijer

VERKEER(D)?

Een paar weken geleden werd ik 
gebeld door iemand die op de Jel-
tingalaan woont met de vraag of ik 
aandacht wil besteden aan de hard 
rijdende bestuurders op deze weg. De 
bewoner van de Jeltingalaan had met 
buurtbewoners onder andere bijge-
houden hoe druk het is.
De Jeltingalaan is een drukke, rechte 
weg met weinig versmallingen. Het 
advies van de gemeente (en uit mijn 
vorige column) om de eigen auto’s op 
de rijbaan te parkeren was al opge-
volgd, maar helaas had dat spiegels 
van auto’s gekost. De dader(s) was/

waren doorgereden en dus draait de 
eigenaar zelf op voor de schade. De 
animo voor deze snelheidsremmen-
de oplossing is begrijpelijkerwijs niet 
heel erg groot meer. 

Een verder probleem op deze weg is 
de vele fietsende jongeren die van en 
naar sportpark De Swadde gaan of 
naar school vanuit omliggende dor-
pen. Volgens de bewoners een kwes-
tie van tijd voor er een ernstig ongeluk 
gebeurt. Niet alleen op de weg, maar 
ook op het spoor met de sneltrein die 
niet stopt op station Buitenpost.

Als iedereen zich nu gewoon aan de 
verkeersregels houdt, dan zijn irritan-
te, snelheidsremmende maatregelen 
helemaal niet nodig. Dan heeft ‘de 
gemeente’ meer geld en tijd om aan 
andere belangrijke zaken te besteden.

Afgelopen maand was ik bij een be-
spreking aanwezig van Plaatselijk Be-
lang Buitenpost met de gemeente. Dit 
ging over diverse onveilige verkeers-
situaties in Buitenpost, waaronder 
de Kuipersweg die ik vorige maand 
besprak en de Jeltingalaan. Dit krijgt 
ongetwijfeld een vervolg.

Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in Buitenpost

Oliebollenactie Fonteinkerk 2021
Vanuit de Fonteinkerk wordt al 
meerdere jaren een oliebollen-
actie voor een goed doel georga-
niseerd. Dit jaar is gekozen voor 
de dierenweide in Buitenpost.

Sinds 2021 heeft ons dorp een 
dierenweide. De Stichting Die-
renweide Buitenpost heeft zich 
hiervoor ingespannen. De die-
renweide voorziet in een behoef-
te, mensen vinden het prettig 
een wandeling langs de dieren te 
maken en op de bankjes te zitten. 
Het leven in de dierenweide trekt 
de mensen aan.

Uit Haersmahiem zijn er posi-
tieve reacties, de bewoners ge-
nieten van de dieren en van de 
wandelaars die langslopen. Het 
leeft iets meer, er is reuring.

Het onderhoud is echter duur, 
we zijn dan ook erg blij dat de 

opbrengsten van de oliebollen-
actie vanuit de Fonteinkerk naar 
dit doel zullen gaan. Het geld zal 
besteed worden aan het verbe-
teren van de verblijven van de 
konijnen en het aanzien van de 
dierenweide. 

Geef uw bestelling door via in-
tekenlijsten in de Fonteinkerk 
(Achtkant 48) of via 
fonteinoliebollen@gmail.com 
vanaf begin december tot uiter-
lijk 25 december. 
•	 Oliebollen naturel: € 7,-
 (zak à 10 stuks) 
•	 Oliebollen krenten/rozijnen:
 € 8,50 (zak à 10 stuks) 
•	 Appelbeignets: € 7,-
 (doos à 4 stuks)

De oliebollen kunnen op oude-
jaarsdag worden afgehaald. 
U krijgt een tijdslot toegewezen 
voor het afhalen.

Kerstactie
voor Siloam
We zijn alweer druk bezig met de 
voorbereidingen van onze jaar-
lijkse kerstactie voor Siloam.
Op maandag 6 december starten 
we met de verkoop van kerstbo-
men, Nordmansparren, kerst-
groen, kerstkransen, kerststukjes 
en allerlei decoraties van hout, 
vilt, breigaren, wol enzovoorts.
We hebben een gezellig ingerich-
te kerstwinkel achter huis en de 
kerstbomen worden verdeeld 
over het erf en in de loods neer-
gezet. 

De opbrengst van de verkoop 
gaat weer naar het Christelijk 
Kinderherstellingsoord Siloam 
op Curaçao. Hier worden kans-
arme, chronisch zieke kinderen, 
aidspatiëntjes en terminale pati-
entjes liefdevol verzorgd.
Ook worden mensen in de om-
geving geholpen door middel 
van het geven van warme maal-
tijden (iedere dag worden er 550 
warme maaltijden klaargemaakt 
en uitgedeeld), voedselpakket-
ten, kleding, huisraad en derge-
lijke.

Kijkt u voor meer informatie op 
www.siloamvillage.org of op de 
Facebookpagina van Christelijk 
Kinderherstellingsoord Siloam. 
https://www.facebook.com/
SiloamCuracao/
Graag tot ziens bij Piet en Baukje 
Douma, West 92, tel 0511-543870.
Volg onze acties op facebook 
(hoveniersbedrijf P. Douma ).

De oliebollenkraam van de Fonteinkerk in 2020. (eigen foto)

RAAD DE LOCATIE
Ursula Groenhart

Waar is dit?
Wie herkent de locatie op 
de bijgaande foto, ergens in 
Buitenpost? Oplossingen – bij 
voorkeur op een kaartje – in-
leveren in de kopijbus bij  The 
Read Shop (Nijenstein 7) vóór 
zaterdag 11 december.

De prijs van 10 euro snack-
tegoed wordt ter beschikking 
gesteld door ’t Twaspan, Kerk-
straat 34.

Oplossing en prijswinnaar wor-
den bekendgemaakt in het vol-
gende nummer.

De oplossing van de woordzoe-
ker in het oktobernummer was: 
Buitenpost in herfstkleuren.

Er waren 37 inzendingen, alle-
maal goed. Daaruit is Jolijn de 
Vries als prijswinnaar getrok-
ken. Gefeliciteerd!



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

Bitbox 37-delig 

•  Voor impact- of 
slagschroevendraaier 

•  Inhoud: bits, dopsleutels 

 

en snelwissel-bithouder 
•  Robuuste bits 

door torsiezone en 
aangepast staal en 
bovengemiddelde 
standtijd 

• Incl. opbergbox

Art.nr. 10955018

23,95

 29,99



19De Binnenste Buitenpost - november 2021 FOTO’S

BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Piet Gips

Deze Piet heeft niets met ‘zwart’ 
te maken, maar met ‘groen’ of-
tewel legergroen nr. 16. Hij was 
generaal bij de landmacht, zeker 
in de jaren 1956/1957, toen ik mijn 
militaire dienstplicht mocht vervul-
len. In 1957 had ik onverwacht een 
onvergetelijke ontmoeting met ge-
neraal Piet Gips. Geert Elting, een 
prima Tukker en dito chauffeur, en 
ik waren op de zogenaamde ‘grote 
route’, een term bij de Verbin-
dingstroepen. Wij brachten stukken 
in grote enveloppen met in rood 
‘Zeer vertrouwelijk’ en in hoofdlet-
ters ‘Dienstgeheim’ erop, rond bij 
diverse kazernes. Wij reden op de 
weg van Stroe naar Garderen, een 
druk traject waar van alles gebeur-
de, zoals de dode wolf die kortgele-
den in de berm van dit weggedeelte 
lag. Er doemde een jeep voor ons 
op met op de voorkant een militaire 
standaard. Dit had iets te beteke-
nen, maar wij wisten niet precies 
wat. Dat het om een hoge piet ging, 
hadden wij wel door, maar niet of 
wij al dan niet mochten passeren. 
Dat was ons de eerste drie weken 
die wij binnen het kazerneterrein 
moesten doorbrengen en geduren-
de welke periode wij zowel theo-
retisch, technisch als praktisch tot 
model-soldaat werden gedrild, niet 
verteld. Ik zei tegen Geert: ‘Rij maar 
door, want wij zijn aan het werk en 
aan tijd gebonden’. Geert gaf gas en 
claxonneerde ook nog bij het pas-
seren. ‘Geintje’ volgens Geert. Nou, 
dat hebben we geweten! Even ver-
derop kwamen we voor de dichte 
poort van kampement ‘De Witten-
berg’ te staan. Ik moest mij melden 
bij de wachtcommandant. Op dat 
moment komt de jeep met gierende 
remmen tot stilstand. Een generaal 
met valhelm op en in zijn mooiste 
gevechts-tenue, kwam vloekend 
en tierend op mij af. ‘Ben jij die 
verdomde wagencommandant?’ Ik 
keek hem met gemaakte verbazing 
aan en vroeg hem: ‘Wie bent u?’ 
Toen was de militaire hap helemaal 
gaar. ‘Jij ziet in je onnozelheid niet 
dat op mijn naambordje Piet Gips 
staat en als je een jeep ziet met 
standaard dan hoor je te weten dat 
je met een generaal van doen hebt’. 
‘Excuus generaal, ik ontmoet niet 
iedere dag een generaal.’ De heer 
Gips: ‘Dat is je reinste insubordina-
tie’ (miskenning van gezag en dat 
was er bij de behandeling van het 
reglement voor de krijgstucht wel 
bij ons ingeramd. ‘Jij gaat achter 
de wacht’ (in de cel) en de op zijn 
sterrenteentjes getrapte generaal 
stapte woedend richting wacht-
commandant. Op dat moment liet ik 
mijn gezag als wagencommandant 
gelden en vroeg de wacht of hij 
snel de poort wilde openen. Deze 
makker in de strijd had de scène 
(klucht) van dichtbij meegemaakt. 
Hij snapte de bedoeling en deed 
het hek open. Geert gaf andermaal 
gas en stoof verder het terrein op. 
Ik wachtte aan de veilige kant op 
de ‘ontploffing’ van ‘groene’ Piet. 
En die kwam met een ongeloof-
lijke knal. De dienst-verloochenaars 
waren gevlogen en toen kreeg onze 
wakkere wachtloper de wind met 
alle denkbare vloeken van voren. 
Hij zweeg in alle talen. De generaal 
had verloren. Hij ruste in vrede…!

DE SCHOOLFOTO

Op 11 juni 1971 werd lagere 
school De Fakkel aan de Gys-
bert Japicksstraat in gebruik ge-
nomen. De voortdurende groei 
van de christelijke school aan de 
Kuipersweg maakte een tweede 
school nodig. 

De openingshandeling werd ver-
richt door een aantal kinderen 
die een grote sleutel droegen. 
Het lied Wij leren zo graag, voor-
al vanaf vandaag begeleidde 
hun gang naar de hoofdingang. 
De school was toen een modern 
onderwijsjuweeltje en de stem-
ming was feestelijk. De enigszins 
zure opmerking van burgemees-
ter Ottevanger: “Het was geen 
goedkoop schooltje”, deed daar 
niets aan af. 
Bij de ingang stond een merk-
waardig, puntig kunstwerk van 
Hero Viersen. Hoogstwaar-
schijnlijk zou de schoolinspectie 
het met het oog op de veilig-
heid nu niet meer accepteren. 
Uit de commentaren op onze 
Facebookpagina bleek dat ook 
het onderwijzend personeel er 
destijds niet echt van gechar-
meerd was. 

Ruim twintig jaar bleef het ge-
bouw in gebruik als lagere 
school. In de jaren negentig be-
leefde het een carrièrewending 
als onderdeel van het Lauwers 
College onder de naam ‘Lits’. 
Nu resteert op die plek al veel te 
lang braakliggende grond. 

Foto 1 laat de openingshande-
ling met de sleutel zien. 
Foto 2 toont het gebruikelijke 
oplaten van de ballonnen en
Foto 3 de bezichtiging van het 
gebouw door genodigden. Cen-
traal, met de handen op zijn re-
vers, staat burgemeester Otte-
vanger. Links met baard meester 
Benedictus. Met onze dank voor 
de foto’s aan Ben Schipper.

Johan Kootstra

Een paar correcties op de namen 
bij de de foto in de Binnenste 
Buiten van oktober: 
Martha van der Horst moet 
zijn Martha van de Kooi, Maja 
Rauwerda is Marja Rauwerda 
en Joop Keize moet zijn Koop 
Keizer.

50 jaar geleden - opening lagere school De Fakkel

De volgende 
Binnenste Buitenpost 

wordt verspreid 
in de week van 
20 december

De krant niet of te 
laat ontvangen? 

Meld het zo snel 
mogelijk met uw 

adres bij:

Piet Pettinga, 
tel. 0511 - 540014 

of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@

chello.nl



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

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
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Kees Kooman

180.000 kinderen

Naar verwachting worden in 2021 
in Nederland 180.000 kinderen ge-
boren, natuurlijk niet allemaal in 
Achtkarspelen. Een groot deel van 
de nieuwe wereldburgers zal het 
jaar 2200 meemaken. Hoe zullen zij 
omgaan met de wereld en zullen 
de dijken tegen die tijd al met een 
metertje of twee zijn verhoogd om 
overstromingen tegen te gaan van-
wege de onvermijdelijke opwar-
ming van de aarde?
Ik vrees dat de meerderheid van 
degenen die dit stukje lezen (als 
ze al niet zijn afgehaakt) zich druk-
ker maakt om de kansen van het 
Nederlands elftal op de komende 
WK in Qatar, u weet wel dat land 
waar een dode gastarbeider meer 
of minder niet veel uitmaakt. Aan 
goedkope arbeid, meestal uit kans-
loze landen aan de andere kant van 
de wereld, geen gebrek.

Ik schreef, zoals al vorige maand 
vermeld, een boek over de agra-
rische sector. De boeren die met 
steeds grotere machines steeds 
grotere percelen betreden om er 
maar zoveel mogelijk spotgoedkoop 
voedsel vandaan te toveren. Tove-
ren is een goed woord, want wat 
Nederlandse boeren presteren lijkt 
op wonderen. Er komt wel behoor-
lijk wat gif aan te pas om zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk van het 
land te halen, want ja: ziektes liggen 
ook daar op de loer. Wat gif, door de 
sector liefjes ‘gewasbeschermings-
middelen’ genoemd, precies met de 
gulzige consument doet, is niet be-
kend. Zeker niet op lange termijn.
Wat wel zeker is, is dat het meest-
gebruikte middel (Round Up of gly-
fosaat) steeds vaker aan de hand 
van bloed- of urinemonsters wordt 
teruggevonden bij die consument, 
dus ook bij u. In Amerika hebben 
rechters al megaclaims toegewe-
zen voor vermeende (doodziek)
ziekmakende schade, maar dat be-
trof meestal grootgebruikers (zoals 
boeren) zelf.

Heeft u misschien ook wat lolliger 
nieuws in de aanbieding? Ja hoor, 
ik weet, en daar schrijf ik over in Het 

beklemde land dat er genoeg agra-
riërs zijn die zich drukmaken om de 
toekomst van de 180.000 burgertjes 
in de dop uit de eerste zin. Die gaan 
deels over op puur biologische 
teelt, dus weg met gif en kunstmest, 
desnoods maar handmatig het on-
kruid verwijderen. Maar tijd is geld, 
en heeft de kritische consument 
(die zich drukmaakt om die 180.000 
nieuwe zieltjes) er wel geld voor 
over voor die gezondere groentes 
met meer inhoud en vaak lekker-
der bovendien? En als fraaie bonus 
meer bodemleven, meer natuur, 
meer biodiversiteit en minder stik-
stof. Over dat laatste zal u nog veel 
horen bij de kabinetsformatie.

Nederland is met een biologisch 
aandeel van 4 procent hekkenslui-
ter in Europa. Van ‘Brussel’ moet 
dat de komende jaren idealiter 
25 procent worden. Hoe ver we 
nu zijn? Ik besloot de proef op de 
som te nemen en vroeg een lokale 
groenteboer of hij ook ‘biologisch’ 
in de aanbieding had. De beste man 
keek me aan of ik een oneerbaar 
voorstel deed. 

Nog even te zien - de smederij van de Noordhof’s

Smederij
Zo’n zestig jaar lang hadden va-
der en zoon Gerrit en Jaap Noord-
hof een bloeiende smederij aan 
de Voorstraat 29. In mei overleed 
Jaap op 89-jarige leeftijd. Bij de 
nieuwbouw van de Poiesz werd 
de afspraak gemaakt dat na zijn 
overlijden het pand overgedra-
gen zou worden. Met tegenzin 
verhuisde mevrouw Noordhof 
daarom een paar weken gele-
den naar Burgum. Ze was liever 
in ons dorp gebleven maar ge-
brek aan geschikte woonruimte 
dwong tot die beslissing. 

In de schuur, achter de nu leeg-
staande woning, is een brokje 
Buitenposter geschiedenis zicht-
baar geworden. Wie dat wil kan 
daar door de kleine ruitjes het 
restant van de originele smede-
rij bewonderen. Rond de oorlog 
was dit een van de favoriete ont-
moetingsplekken in ons dorp. Bij 
koud en nat weer was het voor 
mensen onderweg een uitgele-
zen stek om even op te warmen 
en het laatste nieuws te horen. 

Hynstebeslaen 
Generaties boeren brachten hun 
paarden bij de Noordhof’s om ze 
met hoefijzers te laten beslaan. 
Het daarbij horend gehinnik van 
de paarden en de luide slagen 
van metaal op metaal hoorden 
bij de vertrouwde dorpsgeluiden 
aan de Voorstraat. De smederij 
voorzag verder in alle soorten 
metaalbewerking. Met de komst 
van de tractor verdween het 
werkpaard. De Noordhof’s wer-
den toen actiever in de verkoop 
van kachels en fietsen. 

Jaap vertelde ons ruim tien jaar 
geleden over de sfeer die in de 
smederij hing: “’s Winters was 
het bij ons in de smederij , vooral 
in de namiddag, altijd een gezel-
lige boel. Regelmatig hokten dan 
verschillende dorpelingen rond 
het smidsvuur en vertelden daar 
dan (al dan niet aangedikt) het 
laatste nieuws uit het dorp. 
Het werk was zwaar. “It hynste-
beslaen wie altyd leabrekkend 
wurk foar in smid en syn knech-
ten”. Het waren stuk voor stuk 

allemaal werkpaarden die besla-
gen werden; veelal zwaar, stram 
en stijf. Ze gingen dan ook maar 
al te vaak hangen op de smid 
zelf, als die een van zijn achter- 
of voorbenen op de knie had 
liggen. Een heel verschil met de 
betrekkelijk lichte rijpaarden van 
nu. 
Zomers werd de gehele ochtend 
besteed aan ‘hynstebeslaen’. 
Van zeven tot twaalf uur en dat 
zes dagen per week. Werkweken 
van zestig uur waren echt geen 
uitzondering. Sluitingstijden 
waren er niet en dus moesten 
wij als jongens aan tafel op-
schieten. (“Trochite”, sei ús mem 
dan, ”aenst is der wer ien. It ge-
folch is, dat ik, en al myn broers, 
hjoed de dei oan tafel noch altyd 
‘trochite’. De froulje hawwe it ús 
nea wer ôfleare kint).

Helgat
Aan het smidsvuur grensde een 
met water gevulde koelbak om 
bewerkt heet ijzer weer af te koe-
len. Tussen de gemetselde poten 
waarop deze bak rustte bevond 
zich een, ook weer gemetseld, 
gat in de vloer, het zogenaamde 
‘helgat’ dat via een koker in open 
verbinding stond met de smidse. 
De functie van het helgat was het 
opvangen van slakken die ont-
stonden bij het stoken van vette 
smidskolen. De slakken konden 
dan met behulp van een pook 
zo vanuit het vuur via de koker 
in het helgat worden gegooid. 
Vanwege de hitte die daardoor 
in het gat ontstond werd er om 
begrijpelijke reden de naam ‘hel-
gat’ aan gegeven. 

Anekdote 
Het water uit de koelbak werd 
door een boer, Boetes genaamd, 
als medicijn gebruikt voor zieke 

koeien. Deze boer had zijn boer-
derij staan waar nu de woonwin-
kel van Kapenga staat. Zo af en 
toe kwam Boetes een emmer 
koelwater halen en liet de zieke 
koe dan dat water drinken. Vol-
gens hem zou dat water ijzerhou-
dend zijn en daardoor een heil-
zame werking hebben op zieke 
koeien. Of het geholpen heeft? Ik 
geloof het niet. 

Hynstehel
Jurjen Bos, paardenhandelaar 
aan de Kuipersweg, kwam eens 
met een erg vervelend en ge-
meen paard bij ons voor nieuwe 
ijzers. Het wilde niet erg vlot-
ten met het aanbrengen van de 
ijzers omdat het beest niet mee-
werkte. Us heit hie it smoar yn 
en sei tsjin it hynder: “flean nei 
de hel kring”, werop Bos út erfa-
ring sei: “Dat kin net Noordhof, 
de hynstehel is al lang fol, se 
hingje d’r mei de poaten ta ut”. 
Voor de heer Bos had een paard 
inmiddels dus ook geen benen 
maar poten. 

En nu?
Afhankelijk van de beschikbaar-
heid van nutsbedrijven en slo-
pers zal het woonhuis met de 
schuur in de komende maanden 
worden gesloopt. De vele spij-
tige reacties onder ons bericht 
over de smederij op onze Fa-
cebookpagina waren daarover 
duidelijk. Samengevat: “Wat 
zonde dat dit stukje geschiedenis 
verdwenen raakt”. Misschien is 
er een Buitenposter die een red-
dingsactie wil ondernemen? 
Plaatselijk Belang hoopt in ieder 
geval op een fraaie en passen-
de invulling van de vrijkomende 
grond.

Johan Kootstra

BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN'T FERLINE

De geblakerde open haard nu, daarvoor de bak waarin het verhitte ijzer met 
water werd gekoeld en op de voorgrond het blok waarop het aambeeld rustte.

Vader Gerrit (links) en zoon Jaap 
(boven) Noordhof aan het werk.

De smederij met leden van de familie Noordhof rond 1930. 

Het interieur van de smidse zoals die er zeventig jaar geleden uitzag, met op de 
voorgrond het aambeeld.



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

Pully’s
in heel veel kleuren

Actie: 2de pully 50% korting

--------------------------------

Nieuw!
Produkten van Janzen

Actie: 2de product 50% kortingmail: 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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Uit het woeste 
leven van 
een vuilnisbak
Help!, ik ben ontvoerd! Niet 
opgehaald door mijn eigenaar 
mijnheer van Gansewinkel maar 
door een onverlaat. Schurken 
zijn het! Weggezet achter een 
schutting zodat mijn eigenaar 
mij niet meer kan vinden. Eén 
grote ellende. Hoe durven ze? Ik 
ben niet van die mensen en ik wil 
er ook niet bij horen. Altijd een 
eervolle vuilnisbak geweest en 
nu ben ik gewoon ontvreemd.

Volgens mij sta ik achter het 
pand waar ik meer dan 16 jaar 
tegenaan heb gekeken. Eerst 
zat daar de Chinees en later een 
disco en een club. In mijn laatste 
tijd bij mijn inlener zag ik dat het 
werd verbouwd tot appartemen-
ten. Waar steeds weer nieuwe 
mensen kwamen wonen. Ook 
op mijn oude plekje zag ik dat 
daar. Nu sta ik tussen heel gro-
te vuilnisbakken. Het lijkt het of 
ze het op mij voorzien hebben. 
Niks gezellig kletsen maar woe-
dend staan te stinken is kennelijk 
hier het devies. Echt erg, wegge-
stopt tussen nare en veel grote-
re soortgenoten. Alleen met de 
groene bak kan ik af en toe wat 
van gedachten wisselen maar 
verder hou ik maar mijn klep.

Waar is het Vuilnisbakken Bevrij-
dings Front (VBF) als je ze nodig 
hebt? Ik hoop dat iemand mijn 
oproep in deze krant leest en 
mij komt redden want fijn is het 
hier niet. Nooit eens lekker in het 
zonnetje en geen uitzicht op fijn 
groen zoals op mijn vorige plek-
je. Het enige uitzicht is een tram-
poline met spelende kinderen 
maar ja met deze temperaturen 
zie je die ook weinig. 

Alsjeblieft, red mij!

Oud ijzer dierenweide
Als stichting dierenweide heb-
ben we een bijzondere betrok-
kenheid ontdekt bij de oud ijzer 
actie! Vele particulieren en be-
drijven dragen de dierenweide 
een warm hart toe en schenken 
hun oud ijzer aan ons zodat wij 
het in kunnen brengen voor 

geld om de dierenweide te ver-
beteren. Wij danken u voor de 
geweldige steun die we mogen 
ontvangen voor de dierenweide 
en het welzijn van de aanwezige 
dieren.

Stichting Dierenweide 

Nieuwe subsidieregeling voor 
initiatieven tegen eenzaamheid
De gemeente Achtkarspelen 
start dit najaar met een nieuwe 
subsidieregeling voor initiatie-
ven tegen eenzaamheid en het 
vergroten van ontmoetings-
mogelijkheden. De gemeente 
stelt eenmalig een bedrag van 
200.000 euro beschikbaar voor 
initiatieven van maatschappelij-
ke organisaties en inwoners.
Door corona is de eenzaamheid 
bij vooral ouderen en jongeren 
groter geworden. Met de sub-
sidieregeling ‘Versterken van 
zelf- en samenredzaamheid’ wil 
de gemeente initiatieven steu-
nen die ervoor zorgen dat inwo-
ners zich minder eenzaam voe-
len. Deze subsidie kan gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld extra 
jongerenwerk of een dorpstuin. 
Wethouder Margreet Jonker 
van Achtkarspelen: ”Wij willen 

dat onze inwoners meedoen 
aan het maatschappelijke leven. 
Een tijdlang lag alles stil, maar 
nu mag er weer meer. Daarom 
roepen we onze inwoners op om 
mooie plannen te bedenken die 
ten goede komen aan onze inwo-
ners.”

Zowel professionals als inwo-
ners kunnen subsidie aanvragen 
voor hun initiatief. Voor professi-
onals is eenmalig 100.000 euro 
beschikbaar, maximaal 25.000 
euro per aanvraag. Voor inwo-
ners is er eenmalig 100.000 euro 
beschikbaar, met een maximum 
van 5000 euro per aanvraag. 
De subsidie kan worden aange-
vraagd van 1 november 2021 tot 
1 januari 2022. Het geld is door 
de Rijksoverheid aangeboden.

Kuipersweg langer afgesloten 
De kruising Kuipersweg-Hoef-
slag-Bernhardlaan gaat 17 de-
cember gedeeltelijk open voor 
verkeer vanaf De Hoefslag en 
de Bernhardlaan richting Sur-
huisterveen. Aan de Kuipersweg 
worden er dan nog werkzaam-

heden uitgevoerd ter hoogte van 
de begraafplaats. 
Dit duurt naar verwachting tot 
11 februari 2022. 
De benzinepomp en de garage 
van Auto Veenstra zijn wel be-
reikbaar.

Geslaagde Open Dag De Wâldsang
Tientallen belangstellenden be-
zochten afgelopen zaterdag de 
Open Dag van Cultuurcentrum 
De Wâldsang in Buitenpost. Hier 
konden zij demonstraties van 
muziekinstrumenten bijwonen, 
proeflessen volgen en kennis-
maken met docenten en hun 
lesaanbod. Vanuit ieder lokaal 
klonk muziek, want natuurlijk 
konden er ook instrumenten 
uitgeprobeerd worden. Nou, 

dat wilden de vele kinderen (en 
menig volwassene) wel! En zo 
konden zij ervaren welk instru-
ment goed bij hem/haar past om 
uiteindelijk tot een goede keuze 
te komen. Via www.cultuurcen-
trumdewaldsang.nl kan ieder-
een die muziekles overweegt 
zich aanmelden voor een gratis 
proefles. Ook handig voor wie 
niet aanwezig kon zijn bij deze 
Open Dag.

Ouderen in de tuin. (foto: gemeente Achtkarspelen) Opperste concentratie bij het drumstel... (foto: Egbert Reidinga)

PBB nodigt sportverenigingen uit voor overleg
Op 25 oktober bezocht bestuurs-
lid Gerben Stellingwerf van 
Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) de gemeentelijke bijeen-
komst over het Lokaal Sport-
akkoord. Dat initiatief sluit aan 
op het Nationaal Sportakkoord 
dat door het Rijk met veel lande-
lijke organisaties is gesloten. 
Het Lokaal Sportakkoord in Acht-
karspelen dateert van enkele 
jaren geleden. Door de corona-
periode kon er sinds die tijd wei-
nig van de grond komen. Voor 
2021 is nu zo’n 75.000 euro voor 
activiteiten beschikbaar. 

De gemeente zoekt initiatieven 
om voor dat geld een goede be-
stemming te vinden en hoopte 
dat de vergadering daarvoor de 
nodige inspiratie zou geven. 

Uit Buitenpost waren v.v. Buiten-
post en Fysio Switte aanwezig. 
De vertegenwoordiger van de 
voetbalclub opperde het idee 
om de in het dorp rondhangende 

jeugd activiteiten aan te bieden 
in een samenwerking van scho-
len en sportverenigingen. Ook 
werd een herstart van de in het 
verleden gehouden Hi Five-eve-
nementen tussen verenigingen 
genoemd. Het spreekt voor zich 
dat PBB dergelijke initiatieven 
aanmoedigt.

Alle aanwezigen waren het er 
over eens dat de verbindingen 
tussen de in een dorp aanwezige 
sportverenigingen erg belangrijk 
zijn. Enkele tientallen jaren gele-
den waren die beslist sterker dan 

nu, hoewel het gemeenschappe-
lijk belang nog minstens even 
groot is. 
Het bestuur van PBB wil daarom 
begin volgend jaar proberen alle 
sportverenigingen in Buitenpost 
voor een gedachtewisseling 
bijeen te brengen. Tijdens die 
bijeenkomst wordt bekeken of 
meer samenwerking en overleg 
nuttig kan zijn. In de loop van ja-
nuari zal de uitnodiging worden 
verstuurd.

Johan Kootstra

Collecte Gehan-
dicapte Kind
De collecte voor het Gehandi-
capte Kind in november heeft 
in Buitenpost het mooie bedrag 
van € 1.371,64 opgebracht. Dat is 
ongeveer 250 euro meer dan vo-
rig jaar en bijna gelijk aan de op-
brengst van voor de coronatijd.

Hartelijk dank voor uw
gulle gift.
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Verkeer blijkt groeiend probleem in ons dorp
Sinds de oprichting van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) is het 
verkeer een voortdurende zorg geweest. Er lijkt dus weinig nieuws 
onder de zon als het om verkeersproblemen gaat. Toch is er op-
nieuw reden om er meer aandacht aan te geven. Van verschillende 
kanten hoort PBB over toegenomen onveiligheid in de straten van 
Buitenpost. Maar een oplossing lijkt niet eenvoudig te vinden.

Een belangrijke oorzaak is dat 
ons dorp er niet op is ontwor-
pen om de verkeersdruk van nu 
aan te kunnen. Sinds begin jaren 
zeventig is het autobezit in Ne-
derland verviervoudigd. Vracht-
wagens zijn groter geworden. 
Auto’s zijn sneller en comforta-
beler geworden. De weggebrui-
ker is haastiger en ongeduldiger. 
Er zijn meer typen vervoer op de 
weg zoals de 45-km autootjes. 
En handhaving door politie is 
schaars. Allemaal zaken die de 
verkeersveiligheid niet bevorde-
ren. Enkele voorbeelden in ons 
dorp op een rij.

Jeltingalaan
De noordelijkste straat in ons 
dorp heeft een lange historie als 
het om verkeersproblemen gaat. 
In de afgelopen eeuw zijn tal van 
pogingen gedaan om de veilig-
heid door herinrichting te ver-
beteren. Het is een lange, smalle 
straat die te overzichtelijk lijkt. 
De laatste inspanning is van drie 
jaar geleden. Toch hebben de be-
woners opnieuw hun zorgen ge-
uit. Te veel auto’s en bussen gaan 
er het dorp in of uit. Vrachtau-
to’s richting het bedrijventerrein 
wordt aangeraden de oostelijke 
ingang van het dorp te gebrui-
ken, maar de chauffeurs trekken 
zich daar te weinig van aan. Veel 
fietsers zijn er onderweg naar 
school of het sportpark. In de 
woorden van een bewoner: “Het 

zal een keer mis gaan”. De buurt 
beraadt zich op stappen om ver-
betering af te dwingen.

Kuipersweg
De Kuipersweg zit met eenzelfde 
probleem: het lijkt te overzichte-
lijk. De verkeersheuvels die een 
tiental jaren geleden zijn aange-
bracht blijken geen echte ver-
keersbelemmering. Bovendien 
is de buurt in de afgelopen jaren 
ook behoorlijk verjongd, met 
meer kinderen in het straatbeeld. 
Ook hier zijn er zorgen. Een on-
derzoek onder de buurtbewo-
ners bevestigt dit.

Bernhardlaan
In 1979 werd de straat ingericht 

met het doel veel verkeer soe-
pel af- en aan te kunnen voeren. 
Maar het ontwikkelde zich snel 
tot een onofficiële racebaan. Tal 
van later aangebrachte kronkels 
en bochten moesten teveel en-
thousiasme temperen. De laatste  
ontwikkeling is het aanbrengen 
van paaltjes in de buurt van  
Haersmahiem.

Oude Dijk
Vorig jaar kreeg het eerste deel 
van de weg verschillende ver-
keersremmers. Kort daarna 
werd het al nodig gevonden de 
aangebrachte verkeersheuvels 
op te hogen om meer effect te 
sorteren. Met name de vaste 
gebruikers zijn hardleers en be-
nutten elke mogelijke meter om 
snelheid te maken. 
De gemeente hoopt dat de herin-
richting van het tweede deel van 
de weg bij Kootstertille verder 
resultaat zal geven.

Groenkamp
Ook de doodlopende straat De 
Groenkamp is op spitsmomen-
ten niet berekend op de steeds 
grotere verkeersstroom richting 
basisschool De Mienskip en het 
Medisch Centrum. Een situatie 
die in 1980 buiten het voorstel-
lingsvermogen lag. Soms leidt 
dit tot gevaarlijke situaties. Er 
wordt nagedacht over aanpas-
singen. Vast staat dat het al een 
stuk zou helpen als minder ou-
ders hun kinderen met de auto 
naar school brengen.

De gemeente
De gemeente doet haar best om 
al het verkeer in goede banen 
te leiden. Bijvoorbeeld door be-
bording, aanwijzingen of verder-
gaande maatregelen. De 30-km 
zones, ingesteld in het jaar 2000, 
zijn een voorbeeld. Sturing van 
het verkeer, mini-rotondes en 
de aanpassing van de inrichting 
van straten zijn andere hulpmid-
delen. Maar het effect is wisse-
lend en dikwijls niet afdoende. 
Het belangrijkste element ligt 
buiten haar bereik: het gedrag 

van de verkeersdeelnemers.
Goede oplossingen zijn meestal 
niet eenvoudig. Bij de genomen 
maatregelen wordt vaak tegen 
het probleem aangelopen van 
tegengestelde belangen, soms 
zelfs binnen dezelfde straat. Het 
beperkt beschikbare budget is 
een tweede beletsel.

Plaatselijk Belang zal de komen-
de tijd aandacht aan de haar 
bekende problemen blijven ge-
ven. Zijn er in uw straat of buurt 
ook lastige situaties die met het 
verkeer te maken hebben? Geef 
het aan ons door op: pbbuiten-
post@gmail.com. Wij nemen het 
dan mee in het overleg dat we 
met de gemeente en anderen 
hebben. Het is wel handig om 
bij zo’n melding wat voorwerk 
te doen. Bijvoorbeeld door na te 
gaan of het probleem door meer 
mensen wordt ervaren, wat on-
derzoek te doen, na te denken 
over eventuele oplossingen en 
daar zoveel mogelijk draagvlak 
voor te vinden.

Johan Kootstra

Met name naast Haersmahiem ontstaan op drukke momenten gevaarlijke 
situaties bij basisschool De Lichtbron. Met de komst van de schoolzone-
markering besloot de gemeente om verkeersremmende paaltjes te plaatsen 
op de Bernhardlaan. Al snel bleek dat veel weggebruikers deze als irritant 
ervaren. Vraag is of ze ook echt effectief zijn. Mocht dat zo zijn dan kan het een 
van de weinige overgebleven, werkzame middelen zijn om ook elders in het 
dorp matiging van de snelheid af te dwingen. (foto: Johan Kootstra)

Drukte op de Groenkamp. Ook een verkeerssituatie waar geen gemakkelijke 
oplossing voor te vinden is. (foto: Johan Kootstra) 

Historische Wandelpadenplan krijgt een nieuwe kans
Eind 2016 werden alle plaatselijk belangen in Achtkarspelen door 
de gemeente gevraagd mee te werken bij de voorbereiding van 
een historisch wandelpadenplan. Oude wandelpaden of vroegere 
sluipwegen die in onbruik waren geraakt moesten daarin nieuw 
leven worden ingeblazen. In 2020 werd het plan vanwege bezuini-
gingen geschrapt. Nu wordt uitzicht geboden op een herkansing.

Met name Plaatselijk Belang 
Surhuisterveen spande zich in 
eerste instantie in om een in-
ventarisatie te maken en een 
werkgroep samen te stellen. 
Buitenpost droeg bij met een lid 
en oud-Plaatselijk Belang-voor-
zitter Jan Kloosterman bracht de 
hem bekende paden in kaart. Bij 
de plaatselijk belangen was de 
frustratie groot toen in 2018 de 
eerste bezuiniging en twee jaar 
later het schrappen bekend wer-
den. Voor de Federatie Plaatselijk 
Belangen Achtkarspelen was dit 
de reden in een brief het onge-
noegen uit te spreken. Kort ge-
leden erkende de gemeente dat 
haar werkwijze niet juist was. Ze 
wil nu proberen toch zoveel mo-
gelijk van het plan uit te voeren.

In 2018 is een verzamelkaart ge-
maakt waarop alle bekende his-
torische paden werden gemar-
keerd. Het zijn er bijna veertig. 
De gemeente wil nu bekijken 
welke op redelijk korte termijn 
te realiseren zijn. Helaas is er op 
dit moment geen gemeentelijk 
budget. Wel vertelde wethouder 
De Haan dat bij de bezuinigin-
gen van een jaar geleden werd 
afgesproken dat te allen tijde de 
raad gevraagd mag worden geld 

beschikbaar te stellen. Het is va-
ker gebleken dat de meerderheid 
van de raadsleden positief staat 
ten opzichte van wandel- en 
fietsmogelijkheden.

Aan de uitnodiging opnieuw 
mee te doen geeft Plaatselijk Be-
lang Buitenpost (PBB) uiteraard 
gehoor. Veel fiets- en wandel-
mogelijkheden dragen bij aan 
de leefbaarheid en aantrekkelijk-
heid van ons dorp. Voor het ver-
volg van het project is nu overleg 
met de elf andere dorpen in de 
gemeente nodig. Het is de wens 
van de gemeente om in januari 
een overleg met alle partijen te 
organiseren.

Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) gaat nu op zoek naar een 
vertegenwoordiger van ons 
dorp bij de uitvoering. Het liefst 
iemand die binding heeft met 
wandelen en fietsen en die onze 
omgeving goed kent. Voor een 
eventuele realisatie zal overleg 
nodig zijn met eigenaren van 
de grond waarover de gewenste 
paden lopen. Het is goed mo-
gelijk dat ook andere partijen in 
ons dorp interesse hebben in het 
plan. 
PBB hoort graag van hen.

PBB denkt verder na over welke 
paden in de directe omgeving de 
meeste kans kunnen maken. 

Rond ons dorp zijn tot nu toe een 
zevental routes ingetekend. Het 
lijkt een goed streven om te pro-

beren zoveel mogelijk een aan-
eensluitend en motorverkeervrij 
wandeltraject om het dorp te krij-
gen. Mocht dat in de toekomst 
ooit lukken dan zou daarmee een 
loopafstand van zo’n 10 kilome-
ter kunnen ontstaan!

Heeft u ook ideeën of wilt u mee-
werken aan het plan? 

Meld dat op: 
pbbuitenpost@gmail.com

Een deel van de oorspronkelijke plankaart uit 2018. Met cijfers zijn daarop de verschillende mogelijke wandelpaden 
ingetekend. Een aanvulling daarop is natuurlijk nog steeds mogelijk.
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Grepen uit het verleden
De jeugdsoos - 1976
De jaren zeventig was zonder 
twijfel de meest actieve en tur-
bulente periode voor It Koart-
ling. De start was bescheiden. 
In 1969 kocht de Gereformeerde 
kerk de leegstaande landbouw-
school aan de Schoolstraat voor 
haar jeugdwerk. Het bleek aan te 
slaan in het kinderrijke Buiten-
post. In 1973 werd het werkge-
bied verbreed als Stichting tot 
Maatschappelijke en Geestelijke 
Opbouw. Ook volwassenen en 
ouderen werden toen in de ac-
tiviteiten betrokken. De gedaan-
teverandering was in 1976 com-
pleet toen het de Stichting voor 
Sociaal Cultureel Werk werd en 
de naam It Koartling kreeg. Het 
groeide snel uit tot een plek waar 
wat gebeurde, waar van alles 
mogelijk was, waardoor het jon-
geren uit het hele dorp en wijde 
omtrek trok.

Sleutelfiguur in die periode was 
Durk Miedema. Hij vertelde er-
over in De Binnenste Buiten: "We 
hebben steeds ingespeeld op de 
ontwikkeling van de tijd. Anneke 

van der Kooi, mijn medewerk-
ster, en ik gingen bijvoorbeeld 
naar de bars in de omgeving om 
te kijken hoe het daar ging en 
wij probeerden ons in te leven in 
hoe jongeren dachten en wat ze 
wilden. Soms hadden we meer 
dan 200 jongeren in huis in het 
weekend. 
Op zondagmiddag hadden we 
een tienersoos, meer dan veer-
tig leden waren er. Zij betaal-
den contributie, hadden een ei-
gen bestuur, een eigen budget 
en een eigen cultuur. Er waren 
tal van initiatieven. We gin-
gen in de zomer op kamp naar 
Schiermonnikoog, er waren de 
Koartling-sjongers en er waren 
actiegroepen. Ook waren er pro-
jecten, zoals het Vietnam-project, 
het Foster Parents-project (we 
hadden een kind geadopteerd), 
we deden aan seksuele voorlich-
ting, hetgeen niet onomstreden 
was...". Op vrijdag- en zaterdag-
avonden en zondagmiddagen 
puilde het gebouw letterlijk uit 
van de jongeren. 

Johan Kootstra

De centrale plek in It Koartling-gebouw was het voormalige leslokaal van de 
landbouwschool. De bar met het rieten dak, de caféstoeltjes met zelfgemaakte 
tafeltjes, de spaarzame verlichting... Het maakte het tot een jeugdhonk bij 
uitstek. 

Trudy van der Zwaag snijdt de taart aan tijdens de opening van Warm Huis.
(foto: Hielke Boorsma)

Het Stationnetje:
voor jongeren die op een ander spoor willen
Eind november van het vorige jaar opende Het Stationnetje 
haar deuren op het terrein van het Nordwin-College. Voor jon-
geren tussen 14 en 30 jaar is het een plek waar aan een doel 
kan worden gewerkt. Het kan dan gaan om het maken van keu-
zes op het gebied van opleiding, werk en persoonlijk leven. Ze 
worden daarbij geholpen met informatie en ondersteuning. 
De voorziening is kort geleden vrij geruisloos verhuisd naar  
It Koartling.

Daniek vertelt over hun werk: 
“Alle jongeren zijn bij ons wel-
kom. Ze kunnen van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur 
hier binnen lopen. Er zijn geen 
kosten en er is geen afspraak 
nodig. Als ze dat willen zijn wij 
er voor ze om met hen te praten 
over de dingen die hen bezig 
houden, interesseren of waar ze 
aan twijfelen”. Achter de mede-
werkers is een groot bord met 
daarop namen, doelen en acties. 
“Er zijn vier sporen waarop wij 
werken. Werk, school, persoon-
lijke ontwikkeling en sport en 
gezondheid. Wij geven ze advies, 
helpen met een plan en geven 
steun. Maar als ze even niets met 
ons willen en alleen hun ding 
willen doen is dat ook ok”.

Het Stationnetje geeft goede 
raad maar is geen hulpverle-
ningsinstantie. Daniek legt uit: 
“We gaan het liefst uit van het 
principe: jongeren helpen jonge-
ren. Als iemand een doel heeft 
bepaald proberen we die per-
soon te koppelen aan een andere 

jongere die daar al goed in is. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om 
huiswerk maar ook andere vaar-
digheden. Wij proberen richting 
te geven aan hun eigen proces. 
Maar als het nodig is kunnen we 
natuurlijk wel advies geven als 
het gaat om het zoeken van pro-
fessionele hulpverlening”.

Maar hoezo nu in It Koartling? 
“Op zich zaten we bij het Nord-
win ook prima. Maar hier heb-

ben we toch meer mogelijkhe-
den. Het is een fijne ruimte met 
een eigen ingang en privacy. In 
september zijn we hier naartoe 
verhuisd en moesten we eerst 
inrichten. We hebben trouwens 
de jongeren zelf laten bepalen 
hoe het eruit zou moeten zien. Ze 

helpen geholpen met het maken 
van de bakken, het verven en het 
kiezen van de planten”.

Een groot aantal jongeren heeft 
de weg naar de ruimte aan de zij-
kant van It Koartling gevonden. 
Daniek benadrukt: “Wil je iets 
kwijt of wil je een luisterend oor. 
Kom gewoon langs!”. 

Meer informatie op:
www.stationnetje.com

Van links naar rechts: Daniek, Klaske en Jitta, de medewerkers van Het 
Stationnetje. (eigen foto)

Raderwerk kreeg 'Warm Huis' 
in It Koartling
Op 1 november was de start van 
een nieuw, kleinschalig project 
met dagbesteding, zorg en acti-
viteiten in It Koartling. Voor het 
initiatief wordt vast onderdak 
geboden in de huiskamer aan 
de achterzijde van het gebouw. 
Onder de naam As in fisk yn it 
wetter geeft het kwetsbare men-
sen tijdsbesteding en de nodige 
aandacht. De begeleiding van de 

bezoekers wordt gedaan door 
medewerkers van Raderwerk– 
Werkpro. 
Na de eerste bekendmaking in 
de media bleek de belangstel-
ling groot. Tijdens de feestelijke 
openingshandeling mocht na 
een toespraak van de directie, de 
oudste deelnemer, Trudy van der 
Zwaag, het lint doorknippen en 
de taart aansnijden. 
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Ringmussen vertellen een 
giftig verhaal

TUINBELEVEN

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

Vruchten en zaden

Nu het blad van de bomen is, worden 
de vruchten en zaden van bomen en 
struiken steeds beter zichtbaar. Rood, 
oranje, paarsroze, geel en groen. Het 
is maar een greep uit het kleurenpalet 
dat de natuur aan ons laat zien. Eigen-
lijk is het helemaal niet bedoeld voor 
de mens, maar juist voor vogels en 
kleine zoogdieren. Het is de bedoeling 
van de bomen en struiken de vruch-
ten zo ver mogelijk weg te krijgen op 
een vruchtbare plaats waar zij na de 
winter kunnen ontkiemen. Vogels zijn 
de ongeprezen sterren in deze ver-
voersmethode, die in het teken staat 
van zaadverspreiding. In het late voor-
jaar zie we dan soms plotseling een 
meidoorn of cotoneaster ergens in 
de dakgoot ontluiken. We vragen ons 
dan af hoe het mogelijk is dat juist daar 
een klein boompje ontstaat. Er zijn ook 
vogels die zich hebben gespeci-
aliseerd in een bepaalde vrucht. 
Momenteel staat de vrucht van de 
kardinaalsmuts helemaal open. Een 
roze vrucht in de vorm van de hoed 
van een kardinaal met daarin een 
klein maar knaloranje zaadje. Het 
zijn met name goudvinken die hierop 
afkomen en de zaden gebruiken om 
zo tijdens de trek op te vetten. Dik te 
worden om de winter in te kunnen 

gaan. Er zijn ook vogels die met de 
trek meevliegen, die zich hebben ont-
wikkeld als echte zadenspecialisten. 
Zo hebben kruisbekken een snavel 
die kruiselings over elkaar gaat. Het 
ziet er onhandig uit, maar niets is 
minder waar. Juist deze kruisbek kan 
de zaden van spar- en dennenappels 
heel precies uit de kegels halen. Het 
is een soort specialistisch werktuig. 
Het zijn zomaar voorbeelden van wat 
vogels eten en waar ze graag vertoe-
ven. Het is dus relatief eenvoudig om 
een eigen vogelparadijsje te maken in 
eigen tuin. Van belang is dat het een 
veilige plek is voor vogels, een plek 
waar geen katten kunnen komen en 
waar zicht en tegelijkertijd beschut-
ting is voor vogels. De beplanting kan 
zo aangepast worden dat er voor veel 
soorten vruchten en zaden zijn waar 
deze vogels speciaal op af komen. 
Om ook meer dwaalgasten te kunnen 
trekken zou een overweging kunnen 
zijn om vogels te voeren en er een 
goede open maar kleine drinkplaats 
te maken. Voeren kan met traditioneel 
vogelvoer, vetbollen en pinda’s. Van 
groot belang is dat er nooit zout in 
verwerkt is. De vogelpindakazen zijn 
altijd zonder zout, gebruik daarom 
nooit reguliere pindakaas. Met deze 
kleine ingrepen komen vogels naar 
de tuin. Wellicht is het ook een uitno-
diging om in het voorjaar een plekje te 
vinden in een nestkastje dat op een 
veilige plek in de tuin hangt. Vogel-
plezier wordt vogelkijkplezier.

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Top-10-lijsten van erge dingen zijn op internet heel populair, bij-
voorbeeld de tien giftigste dieren. U denkt dan misschien meteen 
aan een cobra, maar nee, onder de slangen is een Australische 
taipan de kampioen. Eén portie van zijn gif kan (theoretisch) 
100 mensen doden. De cobra is bekender omdat die sneller bijt en 
veel meer voorkomt. Maar opvallend aan deze top-10-lijsten is dat 
ze de allergiftigste diersoort niet vermelden: de mens. Dat gaan we 
bekijken op het lokale niveau van de Noardlike Fryske Wâlden. Ik 
waarschuw al vast: het wordt niet gezellig.

Even voor de duidelijkheid: we 
hebben het over echte giften: 
giftige stoffen. Niet over de gif-
tigheid van het type dat onze 
unsocial media tegenwoordig 
kenmerkt, en waarvan een vari-
ant zelfs al is doorgedrongen tot 
ons prachtige nieuwe zwembad 
De Kûpe.
Onlangs is het rapport Pesticiden 
bij ringmussen in de Noorde-
lijke Friese wouden bij Eastermar 
verschenen. Dit CLM-rapport is 
het verslag van een onderzoek 
in opdracht van een ‘vogelring-
groep’ in Eastermar. Die wilde 
een jaar of acht terug wel eens 
onderzoeken hoe de stand van 
de ringmus in hun omgeving 
is. In heel West-Europa gaat de 
ringmus namelijk sterk achteruit 
en dat is ook in grote delen van 
Nederland het geval. In 2017 pu-
bliceerden zij in Twirre, natuur in 
Fryslân een artikel dat duidelijk 
maakte dat de Friese wouden 
nog een redelijk goed landschap 
voor de ringmus vormt en dat de 
ringmussenstand hier stabiel is. 
Maar in hun onderzoek merkten 
ze een vreemd verschijnsel op: 
éénderde van de eieren in alle 
onderzochte nesten bleek niet 
uit te komen. Van vergelijkbare 
vogelsoorten, zoals mezen, zijn 

zoveel ‘dode eieren’ niet bekend. 
Wat is hier aan de hand en kan 
dit een signaal zijn dat het ook 
bij ons de verkeerde kant op kan 
gaan voor ringmussen?

De ringmus, met z’n egaal cho-
coladebruine petje, wordt in het 
Engels treffend ‘tree sparrow’ 
ofwel ‘boommus’ genoemd. In-
derdaad is hij veel minder dan 
de huismus een soort die aan 
bebouwing gebonden is. De 
ringmus voelt zich meer thuis in 
het agrarische landschap, met 
name als dat kleinschalig en vol-
doende boomrijk is. De ringmus 
broedt het liefst in boomholten 
(en nestkastjes). In hun voedsel-
patroon verschillen de huismus 
en de ringmus ook behoorlijk. De 
huismus eet vrijwel alleen zaden 
(en daarvan afgeleide produc-
ten zoals brood), de ringmus eet 
ook zaden maar daarnaast veel 
insecten. ’s Winters bezoeken ze 
wel onze voedertafels.

De Eastermarders bedachten on-
der andere dat er sprake kon zijn 
van gif dat de vogels opdoen in 
hun leefomgeving. Want geen 
soort produceert en verspreidt 
zó veel gif als de mens. We zetten 
insecticiden in tegen muggen, 
bladluizen en tal van andere in-
secten, herbiciden tegen onkrui-
den, fungiciden tegen schimmels 
als meeldauw, en dan hebben 
we nog verdelgingsmiddelen 
voor ratten, muizen en ander 
‘gespuis’. Nu denkt u misschien 
meteen aan de agrarische sec-
tor, en niet geheel ten onrechte, 
maar boeren worden ten minste 
nog verplicht zich te certificeren 
opdat ze met verstand van zaken 
gif inzetten. 

Maar de gewone burger mag 
ongehinderd door enige kennis 
z’n gang gaan! Muggenspray, 
anti-bladluismiddeltjes, slakken-
korrels en ga maar door. En die 
plantengiften bijvoorbeeld do-
den heel wat meer dan planten 
alleen. Ze doden ook veel bo-
demleven als loopkevers, pisse-
bedden en wormen. Heel veel 
giften zijn niet acuut dodelijk, 

dus worden veel bodemdieren 
en insecten door vogels gegeten 
als ze al vergiftigd zijn. Veel men-
sen hebben nauwelijks besef van 
wat ze aanrichten om hun straat-
je schoon te houden.

Lang verhaal kort: die Eastermar-
ders hebben 25.000 euro bij el-
kaar gesprokkeld voor een duur 
onderzoek. De pesticidenanalyse 
is uitgevoerd bij 8 nestjongen, 
4 adulten en 36 niet-uitgekomen 
eieren van ringmussen afkom-
stig uit Eastermar en omstreken, 
verzameld in 2020. De monsters 
zijn geanalyseerd op 727 ver-
schillende stoffen en glyfosaat. 
Er werden15 giftige stoffen aan-

getroffen, waaronder DDT (sinds 
1973 verboden!) en DEET. Het 
betreft onder andere gewasbe-
schermingsmiddelen en bio-
ciden, maar ook diergeneesmid-
delen. Denk daarbij aan honden- 
en kattenhaar en schapenwol die 
vogels als nestmateriaal gebrui-
ken. Bij geen van de stoffen wer-
den doses vastgesteld die acuut 
dodelijk zijn. Maar het is zeer 
waarschijnlijk dat de optelsom 
van al die verschillende stoffen 
wel degelijk de conditie van de 
vogels ondermijnen. Uit ander 
onderzoek is bijvoorbeeld wel 
gebleken dat giften kunnen lei-
den tot dunnere eierschalen, die 
dan natuurlijk veel kwetsbaarder 
zijn. Al dat gif maakt dat soorten 
eerder in de problemen komen 
in heel andere stresssituaties als 
koude- of droogteperioden. En 
natuurlijk geldt dat niet alleen 
voor ringmussen. In de laatste 
Limosa, het toonaangevende vo-
gelblad in Nederland, staat een 
sterk vergelijkbaar artikel over 
giften bij boerenzwaluwen.

Er zijn heel veel initiatieven om 
de biodiversiteit te verbeteren. 
Dat is hoopvol en stemt optimis-
tisch. Maar we hebben nog te 
veel een blinde vlek voor wat al 
dat gif ongemerkt aanricht in de 
natuur. Ja, we maken ons terecht 
boos over bijvoorbeeld de prak-
tijk in de lelieteelt, maar diezelf-
de boze burger kijkt veel te vaak 
niet kritisch naar zichzelf. Beste 
mensen, kijk naar die prachti-
ge ringmussen en ‘luister’ eens 
naar hun getuigenis.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl

06 2362 7840

 (foto: Piet Zuidema, Kollum)

Ringmussen uit de omgeving van 
Eastermar. De foto’s zijn gemaakt 
voor de lokale ringgroep. Wat we 
niet zien is hoeveel door mensen 
gemaakt gif ze met zich meedragen. 
(foto: Piet Zuidema, Kollum)

In onze ‘Wâlden’ houden de ring-
mussen nog stand. Mogelijk ziet u ze 
deze winter aan uw eigen voeder-
tafel. (foto: Piet Zuidema, Kollum)

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra
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