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Woensdag 21 april was het na lang wachten zo ver dat de huisartsen konden beginnen met massaal inenten. De
groep 60- tot en met 64- jarigen had een uitnodiging ontvangen om de AstraZeneca-prik te krijgen. De opkomst
was 75 tot 80%. Hopelijk krijgen alle Buitenposters die dat willen snel een vaccinatie via de huisarts of de GGD.

Project ‘Eetbaar groen’ in voorbereiding
bij PBB en Raad van Kerken
Bio-diversiteit en herstel van natuurlijke waarden zijn actuele onderwerpen die momenteel veel steun krijgen. Meer aandacht en respect voor de natuur zijn voor een
gezonde toekomst van de aarde hoognodig. In het klein willen Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) en de Raad van Kerken daar ook een stap in zetten met het project
‘Eetbaar Groen Buitenpost’. En ze willen graag dat het hele dorp daaraan meewerkt!
In Oost-Europa is het heel gebruikelijk om
veel fruitbomen in het openbaar groen
aan te treffen. De vruchten ervan mag
iedereen plukken en voor sommigen is
het een aanvulling op het menu. In Engeland en Frankrijk hebben veel dorpen
een groener aanzien dan hier met rijke
beplanting en weelderige parkjes. In Engeland worden ook groentes in de straten
en op publieke plekken aangeplant.
Beide voorbeelden vormen een inspiratie
voor een nieuw project in ons dorp. PBB
en de Raad van Kerken kwamen onafhankelijk van elkaar op de gedachte om meer
te doen met groen in ons dorp. Bij PBB
ging het om een plan om fruitbomen op
tal van plekken in ons dorp aan te planten.
Bio-diversiteit, een fraaier straatbeeld en
profijt van het fruit was daarbij de insteek.
De Raad van Kerken broedde op een idee
om groente en fruit in de openbare ruimte te verbouwen. Dit met als belangrijkste
doel een investering in gemeenschap:
voor en met de gemeenschap – samen
verbouwen, oogsten en eten. Beide initiatieven vonden elkaar kort geleden.
Ondertussen heeft een eerste overleg
met beide partijen en de gemeente Achtkarspelen plaatsgevonden. De gemeente
is als eigenaar van veel openbare ruimte
onmisbaar. Achtkarspelen ondersteunt
de bio-diversiteitsgedachte en waardeert
publiek initiatief. De presentatie van de
ideeën is daarom door de ambtenaren

warm onthaald. In ons dorp is ook de nodige expertise aanwezig die kan helpen
bij de daadwerkelijke uitvoering. Plantenkenner Gertie Papenburg, boswachter en
voormalig directeur van de Kruidhof Jan
Willem Zwart en De Wouden-directeur
Henk Pilat zegden al hun medewerking
toe.
Het benodigde geld lijkt niet de voornaamste zorg. Er is door PBB, de kerken en enkele fondsen al geld toegezegd. Zodra
het plan definitief vorm heeft gekregen
kunnen meer sponsoren worden gezocht.
Daarnaast is publieke steun uit het dorp
onmisbaar. Zonder hulp van buurten,
particulieren en organisaties is een veel
groener Buitenpost moeilijk realiseerbaar.
Daar wordt de komende maanden verder
aan gewerkt.
In de komende De Binnenste Buiten zal
meer informatie over Eetbaar Groen in
Buitenpost worden gepresenteerd. PBB
heeft ondertussen de facebookpagina
‘Groen Buitenpost’ in het leven geroepen waar nieuws en berichten geplaatst
worden. In de komende weken worden
ook buurtverenigingen benaderd met de
vraag om mee te doen. Wilt u nu al uw
steun als particulier, bedrijf of organisatie
voor het project laten weten? Stuur dan
even een berichtje naar:
groenbuitenpost@gmail.com
Uw hulp in welke vorm dan ook is van
harte welkom!
Johan Kootstra

Puur Natuur
Vruchtbomen
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Foto’s oud-Buitenpost in winkeletalages
De afgelasting van de meeste jubileumactiviteiten van Plaatselijk Belang in
maart vorig jaar was erg spijtig. Vooral
ook omdat de voorbereidingen behoorlijk
gevorderd waren. Voor de jubileumreünie
waren bijvoorbeeld 30 foto’s van oud-Buitenpost op groot formaat afgedrukt. Na
een jaar in opslag te zijn geweest vond

het bestuur van PBB het toch tijd ze te laten zien. Onze middenstanders bleken bijzonder te porren voor een historisch tintje
in hun winkels en etalages. Vandaar dat u
ze de komende tijd op veel plekken in het
dorp zult tegenkomen. Het PBB-bestuur
wil hierbij alle deelnemende winkeliers
nogmaals hartelijk bedanken!

Facebookpagina ‘Dorp Buitenpost’
heet nu ‘Binnen Buitenpost’
De vaste volger van de pagina van Buitenpost zal de naamsverandering waarschijnlijk niet eens zijn opgevallen. Som-

mige niet-volgers hadden plotseling
moeite de plaatselijke berichtjes terug te
vinden. ‘Dorp Buitenpost’ is nu ‘Binnen
Buitenpost’. De namen van de Buitenposter website en de facebook-pagina zijn nu
dezelfde en dat is wel zo duidelijk.
De volgersgroep is ondertussen gegroeid
tot ruim 2400. Een bereik dat best beter
gebruikt mag worden! De enige spelregel:
er wordt geen politiek, religie of commercie bedreven en we houden het leuk.
Stuur daarom uw berichtjes, aankondigingen en nieuwtjes naar
binnenbuitenpost@gmail.com

Nieuwe leden jubileumboek-actie
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) had nog een aantal jubileumboeken over. Die zijn nu welkomstgeschenk voor nieuwe
leden. De penningmeester van PBB heeft de eerste nieuwe leden
van een jubileumboek kunnen voorzien. De actie loopt zo lang
de voorraad strekt!
Al langer van plan om lid te worden van PBB, maar bleef het er
telkens bij? Wacht niet langer en stuur een mailtje naar:
pbbuitenpost@gmail.com
Wij komen dan met een SEPA-formulier voor de automatische
incasso van de contributie van (maar!) vijf euro per jaar én het
jubileumboek bij u.

Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

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

di 4 mei
Dit jaar is er vanwege corona
geen Dodenherdenking
WEEK 19
woe 12 mei
Doarpstoer Buitenpost bij de

dorpstoren. Plaats: Haersma de
With-veld, 15.30 tot 17.30 uur.
Zie: www.doarpstoer.nl/
en bericht op p. 17.
za 15 mei
Inloopmiddag Tennisvereniging. Plaats: Tennisveld,
Freulepad 1, 13.30 -15.00 uur.
Toegang: gratis.

Programma 2020-2021
Cultuuraanbieder Maskelyn heeft besloten de complete programmering
voor dit winterseizoen te cancelen en
door te schuiven naar 2021-2022.

Activiteiten 26 april - 31 mei

WEEK 18

De Binnenste Buitenpost - april 2021

Ervan uitgaande dat alles dan weer mag kunnen de volgende data in
uw en jouw agenda:
WEEK 20
17-22 mei
Collecte Longfonds
za 22 mei
Streekmarkt. Plaats: Bloemenparadyske (Paradyske 3), 11.0015.00 uur. Toegang: gratis.

•
•
•
•
•
•

zondagmiddag 3 oktober 2021
– Frisicana, Wilkens, Douwstra en Smit
zondagmiddag 24 oktober 2021 – Wat Soesto, Pier 21
zondagmiddag 12 december 2021 – Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12
zondagmiddag 16 januari 2022 – Jack Bottleneck
zondagmiddag 30 januari 2022 – J&M Teater Echt Wier
zondagmiddag 3 april 2022
– Te Plak (helaas al 2 keer uitgesteld)

Daarnaast is de cultuuraanbieder nog druk bezig met een uitbreiding
van bovenstaand programma. Zodra er meer duidelijkheid is over
aanvangstijden en kaartverkoop wordt u hiervan uiteraard via dit blad
en (hopelijk) onze flyer in september op de hoogte gebracht.

Maak kennis met tennis
deze regeling gebruik maken.
Je kunt je opgeven bij
yvonnebaasmiedema@
gmail.com

De tennisvereniging in Buitenpost wil deze zomer proberen
zoveel mogelijk jeugd aan het
tennissen te krijgen.
Zaterdag 15 mei kunnen kinderen tot en met twaalf jaar zonder
enige verplichting meedoen aan
een inloopmiddag van 13.30 tot
rond 15.00 uur (rackets en ballen
zijn aanwezig). Alleen geschikte
tennisschoenen met vlakke zolen
(sport, zaal) worden toegestaan.
Wie het daarna leuk vindt kan
voor 25 euro lid worden voor
drie maanden. Vanaf juni zal één
maal per week een inloop worden verzorgd (onder begeleiding) en in juli en augustus twee
maal per week, op maandag- en

Ook voor senioren is er een mogelijkheid om voor drie maanden lid te worden. De kosten
hiervoor zijn 70 euro. Mocht je
hierna besluiten om in 2022 jaarlid te worden dan worden deze
kosten afgetrokken van het lidmaatschap. Opgave bij
ledenadm.tennis@gmail.com
donderdagmiddag mits het weer
het toelaat. In principe zijn de inloopdagen bedoeld voor de basisschool jeugd tot en met twaalf
jaar (tenniskids) maar ook de
oudere jeugd mag natuurlijk van

Meer informatie kun je krijgen
op de inloopmiddag op 15 mei
of op onze website:
tv-buitenpost.nl

Winnaars Quiz ‘Bollen- en Blikjesroute’ bekend
Op Paasmaandag 5 april was de
aftrap van de ‘Bollen- en Blikjesroute’. Op de stinzenroute door
Buitenpost en Kollum met Bloeiende Biologische Bloembollen
kon de wandelaar op acht plekken op de route blikjes met pinhole camera’s bewonderen.
Het Bloemenparadyske, De Muzykpleats, Op’e Stâl en Kunstfotografe Monika Balu legden op
die dag uit hoe deze eenvoudige
‘doe het zelf’-camera obscura’s
werken. De aftrap werd georganiseerd in het kader van het project Slow Collective Landscape
(zie: https://slowcollectivelandscape.monikabalu.com/)
Tijdens de dag werd een onlinequiz over de bollen en het project gehouden. Ondanks het erg
slechte weer waren er toch meer
dan 10 inzendingen. De winnaar
Rucháma Tulner, een jonge meid

uit Wâlterswâld, met maar liefst
meer dan 75% van de pittige vragen goed, krijgt binnenkort, als
de natuur op zijn mooist is, een
fotoshoot in de buitenlucht!

De tweede plaats, een pakket
met stinzenbollen, aangeboden
door het Bloemenparadyske,
werd gewonnen door Rosa
Frencken uit Groningen-stad.

Rosa Frencken krijgt het stinzenpakket op coronaproof wijze uitgereikt door
Atsje Lettinga van de Muzykpleats. De familie van Rosa heeft een ‘Camera
Obscura’ ervaring.

Jack Bottleneck.

Foarearst g jin toaniel...
Gelokkich noch wol de foto’s
Yn maart 2012 fierde It Kritetoaniel har
90-jierrich bestean. Dit barde mei it stik Twa
in bysûndere tragi-komeedzje fan Jim Cartwright (Two) yn in Fryske oersetting fan Romke Toering. It stik spilet him ôf oan de taap
fan in doarpsherberch earne op it Fryske plattelân. Dat kin yn Berltsum, Akkrum, Hallum,
op’e Tynje, De Himrik mar likegoed yn Bûtenpost wêze.
Ornaris is it in rêstich kafee mei gemiddeld sa’n seis, sân klanten.
Drokte is der mei de jierlikse toanieljûnen en fansels mei de merkedagen. Freed- en sneontejûn wurdt der oanstutsen troch de jongerein,
dy’t nei tsienen it heil fierderop siket. Mar der binne ek jûnen dat de
doar om healwei tsienen al op slot giet.
Jûn is it lykwols ûnferwacht tige drok. It rint de kastlein en it
kastleinske Klaas, Lourens de Zee, en Jantsje van der ZeeSikkema, Frouke Holtrop, suver wat oer de fûst. It grutte ferskaat oan klanten waard spile troch Andre de Zee, Iris Kloosterman, Bianca Wiersma, Reinold Paauw, Rita Wynsma, Okko Jan
Pietersma, Amarens de Vries, Remco de Poel, Foppe de Vries, Sjoukje
Wiersma en Lieuwe Paauw jr.
Dêrnjonken is der figuraasje fan Dictus Benedictus, Gryt Pel,
Nieske Pol, Jouke Minze Benedictus, Roza Stiksma en Anneke
Paauw.
De regy waard dien troch Tineke Broers, ynstekster Gryt
de Poel, technyk Ruurd Holtrop en Sieger de Vries, grime
Diete Paauw en it dekor wie makke troch Foppe de Vries,
Menze Stiksma, Oeds vd Ploeg en Harrie Nieuwenhuis.

Plaatselijk Belang zoekt bestuurlid
Ook het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost kent
regelmatig een wisseling van
de wacht. Door het vertrek
van een bestuurslid zijn wij op
zoek naar een nieuw algemeen
bestuurslid dat vier jaar de
belangen van Buitenpost wil
bewaken en de leefbaarheid
bevorderen. Wij kennen geen
functie-eisen of leeftijdsgrenzen. De bereidheid om mini-

maal eenmaal per maand een
bestuursvergadering bij te wonen en een open oog voor het

?

(Foto: Eduard Rekker)

leefklimaat in het eigen dorp
zijn voldoende. Wij bieden een
boeiende inkijk in alles wat ons
dorp een goede plek om te wonen maakt en een positief ingesteld bestuursteam.
Geïnteresseerd? Neem contact
met ons op via
pbbuitenpost@gmail.com
(of bel op 0511-541322) en maak
eens vrijblijvend een bestuursvergadering mee.
Fryske Krite mei Twa in 2012.

DE KWESTIE

Van de redactie
Huis op de Hoek
De redactie vond het tijd voor
een nieuwe rubriek. Een rubriek waarin een willekeurige
Buitenposter centraal staat en
vertelt over zijn/haar huis en
de buurt waarin hij/zij woont.
Niet helemaal willekeurig,
want het zal altijd een huis zijn
dat op een hoek staat. Waarom een hoekhuis? Dat bekt
wel lekker voor de titel: Huis
op de Hoek. Bovendien horen
de mensen die op een hoek
wonen vaak toch een beetje
bij twee straten, ook al hebben
zij maar één adres. Soms is de
achterom via de ene straat en
kom je via de andere straat bij
de voordeur. Deze bewoners
hebben vast veel te vertellen
over wat er rondom hun huis
en in de buurt gebeurt.

Buitenpost of Bûtenpost op het plaatsnaambord?
Wat heeft uw voorkeur?
Buitenpost
• Buitenpost
• Bûtenpost
Bûtenpost
• Maakt mij niets uit
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 17 mei:
• met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
• digitaal via stemlink op : www.facebook.com/binnenbuitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
Wat vindt u van de zomertijd?
Ja prima, graag elk halfjaar wisselen
Nee, liever altijd wintertijd
Nee, liever altijd zomertijd
Nu een half uur vooruit en daarna
niet meer wisselen
Het maakt mij niets uit
Er kwamen 63 antwoorden

Wij zijn nieuwsgierig naar welke alleenstaanden, stellen en
gezinnen achter deze voordeuren wonen en zijn benieuwd
naar hun verhaal. Vragen als
‘Wat is jullie lievelingsplek in
het dorp?’ en ‘Hoe is het contact met jullie buurtgenoten?’
zullen aan bod komen, evenals de geschiedenis van het
huis. We zullen Buitenposters
portretteren uit verschillende
buurten, zodat de lezer zijn/
haar dorpsgenoten uit andere buurten ook leert kennen.
De nieuwe rubriek zal vanaf
volgende maand te lezen zijn
en verschijnt eens per twee
maanden. Raakt u enthousiast
na het lezen van deze rubriek
en lijkt het u leuk geïnterviewd
te worden om te vertellen over
uw huis, de buurt en uzelf? En
niet onbelangrijk, woont u in
een hoekhuis? Stuur dan een
mailtje naar
bibupost@gmail.com
zodat wij contact met u kunnen opnemen.

WEES LOYAAL

KOOP LOKAAL

Spits gezegde
Vrijheid is dat je
kunt zijn
in plaats van te
moeten zijn
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AL GELEZEN?
Het bestuur van It Koartling
maakt zich ernstig zorgen over
de toekomst van het sociaal-cultureel centrum. Dat blijkt uit een
brief van It Koartling aan het college van B en W van Achtkarspelen. In het schrijven stelt het bestuur van It Koartling ontdaan te
zijn door het voornemen de jaarlijkse subsidie per 1 januari 2022
stop te zetten. De stichting stelt,
dat daarmee het voortbestaan
van het sociaal cultureel werk
in Buitenpost na deze datum op
het spel staat. Om haar zorg kenbaar te maken aan het college
en de gemeenteraad van Achtkarspelen heeft It Koartling zich
aangesloten bij de federatie van
dorpshuizen. Het bestuur neemt
uiterlijk 30 juni een definitief besluit over het voortbestaan van
het sociaal-cultureel centrum na
2021.
Als een van de laatste gemeenten in Fryslân mag Achtkarspelen zich Fairtrade-gemeente noemen. Een gemeente krijgt die
titel als ze samen met voldoende
winkels, horeca en organisaties
eerlijke handel stimuleert. Fairtrade is zowel een keurmerk als
een wereldwijde beweging. Het
helpt boeren en arbeiders in
ontwikkelingslanden een betere
plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van
hun werk en kunnen investeren
in een duurzame toekomst. De
enige gemeenten die zich nog
niet Fairtrade mogen noemen

1 hokje = 1%

Van de bestuurstafel

PBB

April 2021
Maart roert zijn staart maar april doet wat het wil. Na een ijskoude
week met aanhoudende nachtvorst wordt het eindelijk een beetje
lente. De lucht tintelt in de zon en iedereen begint in de tuin te rommelen of zet plantjes op een balkon.
De wereld is onrustig en er wordt veel informatie en non-informatie gegeven over diverse vaccins. Ik heb mijn eerste vaccin inmiddels gekregen en ben daar heel blij mee. Niet dat het nu ineens
allemaal anders wordt maar toch geeft dat een beetje meer rust en
toekomstperspectief.
Het bestuur heeft het de afgelopen week druk gehad met het plaatsen van historische foto’s bij (bijna) alle winkeliers in de Kerkstraat
en de Voorstraat inclusief The Read Shop en tot Wiersma de fietsenwinkel aan toe. Leuk om overal eens langs te lopen als u boodschappen gaat doen!
Over de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost kan alleen verteld worden dat de plannen voor permanente bewoning aan de Keurloane
nog niet helemaal van de baan zijn. De gemeente houdt dit nog
in beraad. In ieder geval hebben de buurtbewoners inmiddels
kenbaar gemaakt dat ze niet blij zijn met de recreatieplannen.
Het zwembad neemt steeds concretere vormen aan en er wordt
hard gewerkt het omliggende terrein gereed te maken voor het
aanleggen van het nieuwe parkeerterrein en het veilig maken van
het kruispunt Kuipersweg/Hoefslag/Bernhardlaan. Vooral de veiligheid van de fietsers van en naar het Lauwers College moet zo goed
mogelijk gewaarborgd zijn.

verzameld door Bennie Nauta
zijn de Waddengemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland.
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien,
maar de avondvierdaagse kan
in aangepaste vorm toch doorgaan. Vanaf nu tot 30 juni kan iedereen een eigen Avond4daagse
lopen. Fysio Switte in Buitenpost
organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie. Met een app lopen
de kinderen hun eigen routes
van 2,5, 5 of 10 km, op hun eigen
moment. Na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.
Inschrijven is mogelijk op:
www.switte.nl. Meer informatie:
www.avond4daagse.nl.
De gemeenten Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel gaan bij de opsporing van overtredingen wellicht drones inzetten. Een nader
onderzoek moet uitwijzen of het
gebruik van vliegende camera’s
ook daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de
juridische haken en ogen die kleven aan het inzetten van drones.
Aspecten die onder de loep worden genomen betreffen onder
meer privacy en gebruik van het
luchtruim. De colleges van beide
gemeenten willen het onderzoek
laten meewegen in de keuze om
drones in te zetten bij de eenheid Toezicht en Handhaving, die
sinds 1 januari operationeel is.

De werkgroep Centrumvisie is bezig met het verzamelen van ideeen. De werkgroep wil dit in kaart te brengen samen met Mark Disco, de stedenbouwkundige van de gemeente Achtkarspelen. Meer
hierover is te lezen verderop in deze BiBu-editie.
Naast bovengenoemde grote projecten zoals de Centrumvisie en
het Woningproject staan er nog meer projecten op stapel zoals het
Sociale Basisproject/Dorpscontact, De Omgevingsvisie (zie de enquête: www.denkmee.achtkarspelen.nl), het voortbestaan van It
Koartling en het Fruitbomenproject. We houden u graag over al die
zaken op de hoogte.
De gemeente Achtkarspelen houdt op 12 mei van 15.30 tot 17.30
uur een informatie-middag over de toekomst van het welzijnswerk
in ons dorp. Dit gebeurt op het veldje bij het oorlogsmonument
aan de Haersma de Withstraat. De gemeente wil graag weten wat
u belangrijk vindt voor de zorg en onderlinge binding in de komende jaren. Laat deze kans niet schieten en geef uw mening over dit
belangrijke onderwerp!
Misschien kunt u zich voorstellen dat het Plaatselijk Belang met zes
bestuursleden beperkt is in haar mogelijkheden en tijd. Vandaar
opnieuw een oproep voor meer bestuursleden. Kom een paar keer
mee vergaderen. Voorlopig is dat nog via Teams, maar ook dat is
mogelijk. Meld u aan bij onze secretaris Johan Kootstra, die u dan
via de mail zal uitnodigen voor een Teams-bijeenkomst. De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 11 mei van
19.00 – 20.30 uur.
Plaatselijk Belang Buitenpost wil graag voor u het verschil maken!
Namens het bestuur van het PBB een gezellige Koningsdag!
Tilly Kuipers Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Hilleke Scheper verlaat redactie
Na ruim anderhalf jaar stopt Hilleke Scheper helaas met het redactiewerk. Wij bedanken haar
hartelijk voor haar inbreng en
gezellige aanwezigheid tijdens

onze vergaderingen.
Haar contacten in verband met
de prijspuzzels worden door de
overige redactieleden overgenomen.
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Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.

den stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij The Read Shop
E-mail: bibupost@gmail.com

Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: www.facebook.com/
binnenbuitenpost

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, max. ongeveer 150 woorden.
Foto’s apart aanleveren. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezon-

Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 24 mei 2021
De volgende editie verschijnt in de
week van 31 mei 2021.

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Volop nieuwe boeken voor Moederdag!
En uiteraard mooie wenskaarten!

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!
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Hulde aan de helden van het onderwijs

Nelleke Kemps-Stam

Een welverdiende meivakantie voor de juffen en meesters

Je zou bijna vergeten dat op 15 maart 2019 voor het eerst het hele
onderwijs in Nederland in staking ging. De vraag om een eerlijk
salaris en minder werkdruk bracht tienduizenden leraren naar het
Malieveld. Een jaar later ging op 15 maart Nederland op slot. De
pandemie plaatste het personeel van het basisonderwijs voor een
enorme uitdaging. Gedurende de lockdowns zorgden zij ervoor dat
de kinderen toch door konden leren. Hoe kijken gepensioneerde
leerkrachten van het basisonderwijs tegen de huidige generatie
collega’s aan? We vragen het aan Ben Schipper, Wim Feenstra en
Anny de Jong.
Wie op De Fakkel heeft gezeten, kan aan zijn kleinkinderen het
schoolgebouw niet meer laten zien. Na een fusie met andere basisscholen en tijdelijk gebruik door het Lauwers College, werd het in
2015 gesloopt. Niet alleen het gebouw aan de Halbertsmastraat
verdween, maar ook namen als ‘lagere school’ en ‘schoolmeester’.
Gelukkig hebben we de schoolfoto’s nog. Want het zijn de juffen en
meesters die mensen zich een leven lang herinneren..

Wim Feenstra (75) was van
1966 tot 2005 onderwijzer aan
de basisscholen De Fakkel en
De Lichtbron. Na zijn pensioen
bezorgde hij als vrijwilliger vijftien jaar van maandag tot en
met vrijdag dertien maaltijden
per dag bij mensen aan huis.
Met lezen en lange fietstochten
komt hij door de coronatijd.

(foto: VanSmaak)

Haal plezier uit je werk
Wim Feenstra: “Het onderwijs
heeft het in deze coronatijd zwaar
te verduren. Voor een groot deel
heeft het online plaats moeten
vinden. Het lijkt mij moeilijk om
steeds weer de motivatie op te
brengen, zowel voor leerkracht
als voor kind. Ik heb groot respect voor de juffen en meesters,
die steeds weer met tegenslagen
te maken krijgen en toch doorzetten.
Na 39 jaar in het basisonderwijs
werkzaam te zijn geweest, ben ik
in 2005 met pensioen gegaan. Er
bestond toen nog een regeling,
waarbij je de laatste jaren steeds
een middag minder kon werken.
Een prachtige manier om af te
bouwen. Nu hoor je alleen maar
over langer doorwerken en veel
(online) vergaderen. De werkdruk in deze tijd mag zeker niet
onderschat worden! In mijn laatste schooljaren nam de vergadercultuur trouwens ook steeds
meer toe. Had het altijd een toegevoegde waarde? Ik betwijfel
het. Het mooiste van dit vak is
toch het werken met de groep.
De laatste tien jaren van mijn
loopbaan had ik groep 3 onder
mijn hoede. Prachtig om mee te
maken hoe het kind al snel een
stukje kon lezen. Hoe gaan de
leerkrachten van nu te werk, als
er weer een periode komt dat de
school gesloten is? Misschien
kan een leerkracht van nu daar
later iets over vertellen.
In de lockdowntijd misten veel
kinderen hun sociale contacten. Spelen op het plein, gym,
werken in de groep, enz. Ik vind
het ook sneu dat alle schoolreizen, kampen, afscheidsfeesten,
musicals niet doorgingen, want
dergelijke festiviteiten zijn vaak
de kers op de taart. Ik denk er in
elk geval met plezier aan terug,
ondanks de vele verantwoordelijkheden.

Er is veel veranderd in onderwijsland, sinds mijn afscheid.
Een digitaal schoolbord heb ik
nooit gekend en ook de smartphone was nog niet aan z’n opmars begonnen. Kinderen hebben nu veel meer verleidingen
en afleidingen dan in mijn onderwijstijd (denk ik). Respect voor
de hedendaagse leerkrachten,

Probeer positiviteit te blijven uitstralen.”
Supersolisten
Anny de Jong: “Ein 2007 koe ik
derút. It wie wikkerdewik oft ik
noch mei wat nijs oan de gong
moatte soe. Dêr hie ik net folle
nocht oan. Myn technysk ynsjoch
beweecht wat om de nul hinne,
meastal derûnder. Aldergelokst
seach in kollega der wol wat yn
en sa gie it digiboerd oan my
foarby. De kollega’s fan no kinne
har dy eangst foar de technyk net
mear foarstelle. Se binne ûnderwilens betûft yn it oanbringen
yn de kompjûter fan alle deistige
foarútgongen, it stilstean en –
ferjit foaral net – it achterútgean
fan de ûntjouwing fan elk bern.
It soe moai wêze as der in sûn
ferstân brigade oprjochte wurdt,
om dizze praktiken tsjin te gean.
En dêr boppe-op kaam de korona. It berop fan learkrêft ûndergie in metamorfoaze. Fan in fak
dat de lêste jierren al mar minder
yn tel is, waarden de learkrêften
supersolisten op it ûnderwiistoaniel. Wa kriget it klear om fia in
skermke goed tweintich learlingen te ynspirearjen? Hoe krigest
it foar elkoar om ek dy learling
dy’t yn de groep wat mear oandacht freget der by te hâlden?
It meast kreative fak is sûnder
mis taal. Wat kinst dêr sels digitaal noch in protte mei dwaan.
Tink allinne mar oan opdrachten
lykas in ferhaal ôfmeitsje, elfkes
skriuwe, wurdbeammen groeie
litte, ensfh. Lykwols foarlêze
foar in skerm liket my in dreech
ûndernimmen. Foarlêze yn de

Ben Schipper (86) was van 1973 tot 1995 directeur van De Fakkel.
Na zijn pensionering verenigde hij het aangename met het nuttige. Met zijn vrouw Hermien is hij actief bij Vluchtelingenwerk
Noord-Nederland.
(eigen foto)
part iepen. Freonen fan my sitte
beide yn it ûnderwiis. Se fiele
alle dagen de spanning om besmet reitsje te kinnen. Dy oardel
meter is by lytse bern net fol te
hâlden en it intsjen fan skoallepersoniel is noch in einfuort. En
dochs... Wat ha ik in respekt foar
al dy jingen dy’t mei al dizze beheinings en risiko’s der alle dagen werfoargeane.”
Hulde aan mijn collega’s
Ben Schipper: “Het is nu 26 jaar
geleden dat ik als pensionado
het onderwijs verliet. Een periode van ongekende vrijheid brak
voor mij aan. Na een afwisselend leven van klussen, reizen
naar verre landen en fietstochten, zijn we de laatste zes jaar
actief als taal/ gezinscoach van
verschillende vluchtelingen en
verlenen we assistentie bij de

“Het mooiste van dit vak is toch het werken met de groep”
die hiermee moeten omgaan.
Over het hedendaagse onderwijs
weet ik niet veel te melden, omdat ik daar te ver van af sta, maar
ik ga niet zeggen dat vroeger alles beter was. Ook wij hadden te
maken met soms te grote klassen, te veel vergaderen, inspectiebezoeken, enz. Het belangrijkste is: haal plezier uit je werk!
Vroeger was niet alles beter.

groep is in hiele oare saak. Ik lies
faak in krektskreaun haadstik fan
in nij boek foar. Oan de reaksjes
fan de bern wist ik oft it goed
wie of net. It glinsterjen fan har
eagen, de fernuvering op de gesichten, it temûk of lûdoplaitsjen
en de wynbrauwen oan it hier ta,
joegen krekt oan wat yn ’e oarder wie en wat ik feroarje moast.
Nobinne de skoallen wer foar in

Anny de Jong (74) was van 1973 tot 2007 werkzaam bij De Fakkel
en De Lichtbron. Naast onderwijzeres is ze schrijfster van 21 Friese
kinderboeken, waarmee ze al drie keer de Sulveren Spjelde van de
Fryske Berneboekesjuery won. Anny heeft ook drie dichtbundels
op haar naam staan. Anny drukt zich het liefst uit in haar memmetaal.
(foto: Nelleke Kemps)

taallessen aan de statushouders
in It Koartling. Een dankbare en
inspirerende activiteit.Ook begeleid ik al vele jaren met klokgelui
de uitvaart van menig overleden
dorpsgenoot.
Naast deze bezigheden dacht ik
na over het verleden en het heden. Zowel de veranderingen in
het dagelijkse leven als ook in
het onderwijs hebben een grote vlucht genomen. De vervolgscholen in ons dorp zijn goed
vertegenwoordigd. Elk kind kan
de school volgen die het beste bij haar of hem past. Daar
worden ze op een toegewijde
en deskundige manier door de
‘school’ in begeleid en geholpen.
Maar de docenten in de basisscholen hebben er in de loop
van de jaren wel erg veel taken
bijgekregen. Het buitengewoon
onderwijs is – zoals dat wordt
genoemd – afgeschaald. Dat
betekent dat veel kinderen die
extra aandacht en/of zorg nodig
hebben nu in de klassen van de
basisscholen zitten. En dat ‘extra’
moet door de huidige docenten
worden aangedragen. Ook worden onze klassen de laatste zes
jaar aangevuld met kinderen
van buitenlandse gezinnen uit
bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, enz.
Vaak moet met hen bij het alfabet worden begonnen, en spe-

len allerlei onverwerkte trauma’s
een grote rol in het leerproces.
Deze situaties doen zich ook voor
in de verschillende scholen in
ons mooie dorp Buitenpost.
En daarom breng ik graag met
veel respect een hulde uit aan
alle leerkrachten, die met deze
situaties weten om te gaan en
daarbij het hoofd koel houden.
Daar komen ruim een jaar geleden geheel onverwacht de
veel besproken coronaproblemen nog bij: de school sluiten,
de school openhouden, afstand
houden, mondkapjes, enz. Alle
leerkrachten hebben in korte tijd
moeten leren om digitaal les te
geven. Dat hebben ze heel snel
en goed geleerd. Maar ze krijgen
ook nog vaak kwetsbare kinderen in hun volle, soms halfvolle
klas.
Ik wens al deze ‘helden’ in het
onderwijs een hele fijne, rustgevende meivakantie toe en heel
veel sterkte voor de komende
coronatijd. Nogmaals: HULDE,
HULDE!! (en stiekempjes ben ik
toch blij dat ik nu met pensioen
ben).”

Om corona-achterstanden weg
te werken, gaat er 8,5 miljard
euro naar het onderwijs. Heel
mooi, maar juffen en meesters
zijn van onschatbare waarde.

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.nl

9 mei moederdag! Verras je
moeder/schoonmoeder/vriendin/
beppe of... met een
Sweetbox, tapasplank, Verwenbox, ontbijtmand.
Mail of bel ons om te bestellen.
En omdat het mooie weer er aan
komt hebben we weer ons biologisch schepijs en natuurlijk onze
ijskoffie, sorbet, smoothies etc.

Looptijd: maart/april 2021

Smakelijk voordeel
Uw slager Jan & Geertje van der Bijl
staat voor Traditie in smaak, ambachtelijk
vakmanschap en passie voor kwaliteit.

IK WIL´LEM

DUO-VOORDEEL

Ambachtelijk Lekker

MEAL DEAL

Koninklijke Ballen

2 Runderschnitzels
+

Boeren Achterham

Babi Pangang
met Bami

Lekker gekruid en feestelijk

250 gram Rauwkostsalade

2e 100 gram HALVE PRIJS

Kant & klaar

500 gram (portie)

iedere 4e GRATIS
per stuk

€1.70

samen

€7.99

100 gram

€2.50

€5.50

Week 17 (Dinsdag 27 April zijn wij GESLOTEN)

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl
Kerkstraat 74, Buitenpost, 0511544566, info@vanderbijl.uw-slager.nl, www.slagerijvanderbijl.nl
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Scoutinggroep De Brimzen

Bote de Haan

Vele vrijwilligers

Een van de populairste verenigingen in ons dorp is onze scoutinggroep de Brimzen. De club telt plusminus 125 leden. Op de website kun je lezen waar de club voor staat: activiteiten aanbieden
voor kinderen vanaf vijf jaar. De kinderen worden naar leeftijd ingedeeld in zes leeftijdsgroepen, de zogenaamde speltakken. Er zijn
ongeveer 25 vrijwilligers die zich elke week weer inzetten om een
programma samen te stellen. Verder is er de verzorging van het
gebouw en de materialen en is er een bestuur, dat veel werk verzet,
meestal achter de schermen.
Activiteiten
Bij de Brimzen ligt de nadruk op
de activiteiten zoals buiten zijn,
samenwerking en persoonlijke
ontwikkeling. Er wordt aandacht
besteed aan speciale technieken,
zoals pionieren, houten bouwwerken in elkaar zetten, tochten
lopen (het zogenaamde hiken),
vuurtje stoken en kamperen.
De Brimzen waren ook de initiatiefnemers binnen Fryslân van
de jaarlijkse Baden Powell-tocht.
Deze wandeltocht wordt nu ieder
jaar door een Friese scoutinggroep georganiseerd. Dit jaar
was het opnieuw de beurt van de
Brimzen, maar vanwege corona
werd het programma aangepast.
Baden Powell, een Britse militair
uit de 19e eeuw, is de bedenker
van scouting. Op basis van zijn
ervaring als luitenant-generaal
schreef hij een boek dat mateloos populair werd onder Britse
jongens en daardoor ontstond
de jeugdbeweging Scouting.
In Groot Brittannië draagt de
schooljeugd een uniform, wereldwijd werd deze typische
Engelse gewoonte overgenomen, zo zijn ook de Buitenposter

scouts te herkennen aan hun kleding. Inmiddels bestaat scouting
langer dan honderd jaar in Nederland en sinds 1986 in Buiten-

daaruit blijkt al dat De Brimzen,
ondanks hun typische Buitenposter naam, een belangrijke
streekfunctie vervullen.
“Momenteel is er wel weer iedere zaterdag opkomst van de speltakken, zoals u ziet”, vertelt Jacob
Poortstra. “Vorig jaar hebben we
een aantal maanden alleen digitale opkomsten gehad en ook nu
nog hebben we aanpassingen
vanwege corona. We volgen
hierin de landelijke richtlijnen.
Zo werd de Baden Powell-tocht
flink aangepast. De huis-aanhuis potgrondverkoop ging dit
jaar niet door. Ook de kampen
gaan vaak niet door of slechts
beperkt.”
Vrijwilligers
Silke vertelt: “Er zijn zes speltakken. Van vijf tot en met zeven jaar
ben je een bever, daarna vlieg je
over naar de welpen en dat
blijf je tot en met 10 jaar. Daarna volgen de junior scouts, se-

post. De Binnenste Buitenpost
wil graag weten hoe het de club
vergaat tijdens de coronacrisis.
Voorzitter Jacob Poortstra en
Silke Martens, zij is gewoon lid,
worden daarom benaderd voor
een interview. Jacob komt uit
Grijpskerk en Silke uit Kollum,

nior scouts, explorers en als je
volwassen wordt, kom je bij de
stam. De vrijwilligers komen
voort uit de explorers en de
stam, de oudere leden dus. Iedere zaterdag is er opkomst en dan
moet je bepaalde activiteiten
hebben voorbereid. Dat vergt de

(foto: Harrie Slagter)

Collectanten gezocht

Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis
vanaf de bank te collecteren.

nodige tijd. Je moet creatief zijn,
de jonge kinderen leren dat samenwerking heel belangrijk is. Ik
ben ook heel jong begonnen bij
de Brimzen. Bij scouting leer je

“Laat de wereld beter achter dan dat je hem gevonden hebt.”

Van links naar rechts: Chris, Geert Jan, Stijn en Femke.

Van 28 juni tot en met 3 juli
2021 vindt de landelijke huisaan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn
hard op zoek naar collectanten
in Buitenpost. Help jij ons in de
strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?

Van links naar rechts: Olav, Floris, Bastian, Judith en Marten.
(foto: Harrie Slagter)

De opbrengst van de landelijke
collecteweek is van essentieel
belang voor de 25.000 mensen
met MS in Nederland die iedere
dag met een ziekte moeten leven
die hun zenuwen letterlijk sloopt.
Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Vorig jaar zijn we in verband met
het coronavirus veel collectanten

kwijtgeraakt. Maar de ziekte MS
staat niet stil, dus wij blijven ons
inzetten voor een betere kwaliteit
van leven van mensen met MS.
En daar is geld voor nodig.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog
leuk ook! Meer informatie en
aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

een hoop, waar je ook in je volwassen leven wat aan hebt.”
Jacob: “Vrijwel iedereen in de
stam is vrijwilliger, een enkeling
even niet, maar hij of zij heeft
dan al het nodige gedaan. Zo
iemand is Melle Steringa, ook
uit Kollum. Hij heeft jarenlang
allerlei functies bekleed binnen
de Brimzen en stak ongelooflijk
veel vrije tijd in scouting. Nu is
hij voorzitter van Scouting Regio
Fryslân.
Materialen
Jacob vervolgt: “Wij hebben op
het Mejontsmaveld ons clubgebouw, dat vergt soms veel
onderhoud. Daarnaast hebben
we ook nogal wat materialen
die moeten worden verzorgd.
Te denken valt aan pionierhout,
tenten, klimmaterialen etcetera. Cees Poelstra, Pim Feenstra,
Rochus van der Weg, Willem-Jan
Hamstra en Bas de Winter doen
dat. De eerste vier zijn Buitenposters en Bas komt uit Morra.
Zoiets moet je niet onderschatten. Er zijn vaak veel karweitjes
te doen. Dan lekt het dak, dan is
er iets kapot dat moet worden
vervangen, iedere opkomst kan
er wel iets breken. Helaas hebben wij ook last van vandalisme.
Ramen worden ingegooid door
‘stoere’ jongens. Er ligt hondenpoep op het veld wat eerst moet

worden verwijderd zodat onze
leden er niet in kunnen trappen.
Hulde voor onze materiaalmensen, wij zijn blij met hen.” Zoals
de genoemde heren zijn er veel
(ook vrouwelijke) vrijwilligers
binnen de Brimzen, die ongelooflijk veel vrije tijd steken in
hun hobby.
Doel van scouting
Bij een sportvereniging weet je
als junior al snel wat het doel is.
Je moet zien de beste te worden,
je wilt in het eerste elftal spelen,
soms ten koste van een ander.
Bij scouting niets van dat alles.
Integendeel, je moet samenwerken om een doel te bereiken. Aan
het einde van de dag ligt er geen
gouden medaille op je te wachten, alleen vuile kleren die de
wasmachine ingaan. Er gebeurt
van alles, er worden houten installaties gebouwd, zonder spijkers, maar met touwen. Ieder
jaar is er bijvoorbeeld de JOTA/
JOTI (Jamboree on the air/internet) waarbij een hoge houten
toren wordt gebouwd en men
wereldwijd radio- en internetcontacten maakt met scoutinggroepen uit de hele wereld. De
Brimzen krijgen dan hulp van
een radio zendamateur, die de
zendapparatuur bedient.
“Wat wij de kinderen bij proberen te brengen,” besluit Jacob
Poortstra zijn betoog, “is respect
te hebben voor elkaar, voor de
natuur en de wereld. Dat laatste
klinkt heel zwaar, maar zo noemen wij de regels van scouting.”
Tot slot een uitspraak van Baden
Powell: Laat de wereld beter
achter dan dat je hem gevonden
hebt. Scouting de Brimzen probeert daar een steentje aan bij te
dragen.

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
Wij helpen u graag met:
• Klantenservice
• Klantenwerving
• Telefoon beantwoorden
• Afspraken maken
• Oﬀertes nabellen
• Secretariële ondersteuning

regelt het!
Persoonlijk & Vertrouwd
Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels.

www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Een vertrouwd gevoel

APK, reparatie en
onderhoud voor alle
merken
Onze missie is u een
vertrouwd gevoel geven. Dat
doen wij voor alle merken
personenauto's,
bedrijfswagens en campers.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.00 - 17.30 uur
9.00 - 15.30 uur
Gesloten

Contact
APK-keuringen
Grote en kleine reparaties
Airco-service
Storingsdiagnose
Schadereparaties
Ster- en glasschade
Revisie motoren en
versnellingsbakken
Verkoop en onderhoud van
nieuwe en gebruikte auto's
Mobiliteitsgarantie
E-onderhoud

Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2
9285 XX Buitenpost
0511 - 233 033
06 - 423 487 58
info@thieswiersma.nl
www.thieswiersma.nl

Volg ons nu ook op Facebook!

NIEUW
!
24/7
pechhu
lp
Vanaf november 2020 geven wij u een
extra vertrouwd gevoel met 24/7
pechhulp voor slechts €49,95 per jaar
inclusief BTW. U ontvangt hiervoor
een klantenpas en profiteert naast de
pechhulp van meer extra's zoals een
gratis winter- en zomercheck.
Wel zo vertrouwd.
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HET GEBOUW

Ons huis Het Oude Kantoor
Popke Sjoerds Bakker was net als zijn vader beurtschipper en herbergier in Langweer. Hij trouwde in die plaats met Dieuwke Althuisius. Zij vestigden zich in 1888 in Buitenpost, op de hoek Stationsstraat en Voorstraat, waar nu de Prima zit. Op dat moment hadden
zij al negen kinderen. Zoon Meinte en twee van diens zonen spelen
de belangrijkste rol in het onlangs verschenen boek van Toni Boumans over de familie Bakker.
Niet Popke Sjoerds begon het
latere modewinkel imperium,
maar zijn vrouw Dieuwke die
vanuit huis manufacturen verkocht. Op haar verzoek nam Popke deze mee als beurtschipper op
zijn vaartochten naar Groningen
en Leeuwarden. In de loop van
de jaren groeide het winkeltje
uit tot een volwaardige manufacturenzaak waar mensen kleren
konden laten verstellen, hoeden
werden gemaakt en allerlei producten werden verkocht.

kantoren, een magazijn en een
grote kelder voor opslag. Nu nog
kan de indeling aan de buitenkant worden herkend. Voor de
steens gemetselde muren werden de straatklinkers gebruikt
die een veel grotere hardheid
hebben dan gewone metselstenen. Balken, vloerdelen en
sommige deuren werden uit
de Haersma State gehaald. Het
fundament en de kelder werden geheel uitgevoerd in beton
waarbij niet op een centimeter

Kantoor een drogisterij. Het bovengrondse deel van de kelder
werd voor een groot gedeelte
gesloopt en het beton werd in
het onderste gedeelte gestort.
De vloer in de winkel werd rechtgetrokken waardoor meer oppervlak ontstond. Ook werd het
plafond sterk verlaagd met een
loze ruimte van bijna een meter
tot gevolg. De twee karakteristieke ramen werden uit de gevel gehaald en vervangen door
een gevelbrede etalage. Tot zijn
pensioen, begin jaren negentig,
heeft Jan Hedzer met zijn vrouw
de drogisterij uitgebaat. Tal van
tijdgenoten zullen zich de typische geuren die bij zijn zaak
hoorden nog herinneren. Naast
hem woonde bakker Johannes
Vonk. Velen zullen nog watertanden bij de gedachte aan zijn
beroemde schepijs. Tussen beide panden liep een zogenaamd
kruiwagenpad waar beiden toegang tot hadden.
De verbouwing in 1994/1995
Toen wij in 1994 het pand kochten, na onze periode als gezinshuis-ouders in Jongenshuis
Hoenderloo, begonnen wij ook
te verbouwen. Eerst aan de binnenzijde. De hele bovenverdieping werd kaal gemaakt want het
was een geweldige ‘hokjeboel’.
Als badkamer diende een ouderwets lavet. Bij de verwijdering
van het plafond vonden wij zo’n
oranje kinderbadje vol met water. Het prijsje zat er nog op dus
het was duidelijk voor dit doel
gekocht. Het betonnen dak bleek
enorm te lekken. Overal was betonrot te zien. Het was niet echt
veilig meer. Later bleek dat veel
Buitenposters dit wel wisten,
maar wij waren daar niet op gewezen. Het leidde tot veel extra
kosten en een rechtszaak.

Het Oude Kantoor rond 1930.
Naast hun huis bevond zich
een oud notariskantoor. Toen
dit te koop werd aangeboden
kocht Popke Sjoerds het voor
de sloop onder het motto ‘buurmans grond is maar één keer te
koop’. Als echte handelaar kocht
hij in diezelfde tijd op sloop
ook Haersma State in het West
en een grote partij afgekeurde
straatklinkers in Stroobos. Het
notariskantoor werd in 1910 grotendeels afgebroken om plaats
te maken voor een kruidenierswinkel. Alleen een muur bleef tot
vandaag over in de tuin. Niet alleen werden voor de nieuwbouw
hergebruikte materialen uit de
State benut maar ook beton.
Voor die tijd was het een geheel
nieuw en innovatief materiaal en
Het Oude Kantoor is een van de
eerste gebouwen in Friesland
waar het werd gebruikt. Dat men
op dat moment daarmee nog
weinig ervaring had bleek ons bij
een verbouwing in 1994. Maar
Popke Sjoerds was in ieder geval
innovatief en vooruitstrevend.
Én hij recyclede, alhoewel niet
het milieu maar meer de handel
daarvoor de belangrijkste overweging was.
Het Oude Kantoor kreeg een
woongedeelte op de bovenverdieping, een winkelgedeelte,

werd gekeken. Beton werd ook
gebruikt voor de dikke steunberen en de plafondplaat, evenals
het dak en de ornamenten. Alles
ter plekke gegoten en aangebracht. Het moet een sensationeel gezicht zijn geweest om in
die tijd zo’n huis te zien bouwen
en menig Buitenposter zal zijn
commentaar hebben gehad. Er
waren nog geen bouwliften en
alles moest met een paard naar
boven worden getrokken. In 1911
was het klaar.

We wilden zowel het dak als de
ornamentering behouden, dat
was tenslotte de charme van het
pand en als het dak gesloopt
werd zou dat ook verdwijnen.
Ook zou het enorme vertraging
hebben opgeleverd omdat dan
een vergunning moest worden
aangevraagd en die tijd hadden we gewoon niet. Maar de
tweeëntwintig centimeter dikke
dakplaat moest worden opge-

Inkijkje in de bovenverdieping.
vangen vanwege het instortingsrisico. Daarvoor was binnen een constructie nodig die
al dat gewicht kon dragen. Een
enorme klus. Een nieuwe indeling werd gemaakt. Op de eerste
verdieping bevindt zich nu een
woonkamer, een slaapkamer,
een toilet, een badkamer en een
bijkeuken. Meer hadden wij niet
nodig. Op de benedenverdieping waren twee kamers waar
pleegzoon Hamito nog ruim zes
jaar heeft gewoond. De binnenkant werd goed geïsoleerd. De
uit Haersma State afkomstige
balken en de vloerdelen waren
nog sterk genoeg voor een betonnen vloer van zes centimeter
dik met buizen voor de vloerverwarming. Voor de bijzondere en
geweldige inrichting, indeling
en uitvoering van deze verbouwing tekende mijn broer Harry
Bouwens, binnenhuisarchitect te
Tzum. De winkel werd verhuurd
aan Klaas Akkerman die er zijn
muziekzaak begon en muziekles
gaf. In de kelder bouwde hij een
geluidsstudio.
De verbouwing in 2001
Na een verbouwing in 2001 kreeg
Het Oude Kantoor met een ontwerp van architect Brandsma uit
Zuidhorn zijn huidige uitstraling.
Het pand werd aan de buitenkant geïsoleerd en gestuct. De
betonnen ornamentering werd
gerestaureerd. Het dak werd
geïsoleerd en van nieuw dakbedekking voorzien. Ook werd de

huidige winkelpui geplaatst die
meer eerbied had voor het originele symmetrische ontwerp.
De fleurige markiezen, die de
zon weren in de zomer, maakten
het af. Bouwbedrijf Tiemersma
voerde deze verbouwing uit. Tijdens het werk was het hele pand
omgeven door een steiger. Een
groen netwerk voor de veiligheid
van de bouwvakkers ontnam
ons grotendeels het zicht op het
pand. Zo konden ook wij niet beoordelen hoe het eruit zou zien
als de steiger werd verwijderd.
We stonden grote angst uit over
het effect van de kleurstelling,
maar dit bleek uiteindelijk nodeloos. Op het moment suprême
viel ons de mond open zo mooi
vonden wij het. Net als bij menige voorbijganger. Gelukkig zonder ongelukken, al werd een verbaasd opzij kijkende fietser bijna
door de bus overreden. Ook De
Binnenste Buitenpost besteedde er aandacht aan. Door de representatieve uitstraling lukte
het ons Uitzendbureau Start als
huurder aan te trekken. Na zestien jaar werd hun kantoor overbodig door de verdergaande digitalisering.
In 2003 kwamen de eerste zonnepanelen en in 2012 werden
alle ramen in het appartement
vervangen door kunststof kozijnen met HR+++-glas ter isolatie
en tegen de geluidsoverlast die
de disco, die in de voormalige
Chinees zijn intrek had genomen, ons gaf. Dat zo’n huis als
Het Oude Kantoor een voortdurend ‘work in progress’ is moge
duidelijk zijn. Op dit moment
worden er nieuwe zonnepanelen
en een warmtepomp geplaatst
om het huis gasloos te maken.
Als nieuwe huurder hebben wij
Yousif Bakir gevonden een Syrische statushouder uit Twijzelerheide. Hij heeft een afhaalpizzeria beneden ons en wil na
corona er een klein restaurant
beginnen. Van veel Buitenposters horen wij goede verhalen
over het eten dat hij bezorgd en
meegeeft aan afhalers. Zijn 3M
Foodservice kan rekenen op een
gestaag groeiende klantenkring.
Ook wij bestellen er wel eens.

De kruidenierswinkel was hoog
en liep door tot aan de ingang
aan de zijkant. Daarachter begon
de kelder die gedeeltelijk ondergronds en gedeeltelijk bovengronds was. Het gedeelte van de
benedenverdieping dat boven
de kelder kwam te staan was net
als nu lager maar wel veel hoger
dan nu. Het gegoten dak was bedoeld als waterdicht maar al heel
snel begon het te scheuren en te
lekken waarna er een dikke laag
bitumen op werd gegoten.
De verbouwing in 1968/1969
In 1968 ruilden de neven Jan
Hedzer en Popke Sjoerd, beiden
kleinkinderen van de oude Bakker, de panden Voorstraat 41
en Stationsstraat 2. Na een grondige verbouwing werd Het Oude

(foto: Frits Bouwens)

Je weet natuurlijk nooit hoe het
verder zal gaan maar het is wel
ons plan om hier met ons beiden
oud te worden. We hechten ons
aan het dorp maar vooral aan
het huis dat als het ware inmiddels om ons heen is gebouwd.
Het Oude Kantoor in 2019.

(foto: Annemieke Altena)

Frits Bouwens
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Professionele
kinderopvang
in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Spelen, ontdekken
en leren in een
vertrouwde omgeving
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

VERBOUW PLANNEN?
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ZEG HET MAAR

Hoe versterken we de sociale basis?

IWB - Doen ze nog wel wat?

Met deze oproep nodigde de gemeente in maart haar inwoners
uit voor een inspiratiebijeenkomst. Maar wat is ‘de sociale
basis’ en wat ligt aan deze oproep ten grondslag?
De gemeente heeft bij het vaststellen van de begroting 20212024 besloten om het welzijnsbeleid drastisch te wijzigen.
Geen subsidie meer voor mienskipinitiatieven, geen subsidie
voor sociaal-cultureel werk en
geen subsidie voor Kearn, de
welzijnsorganisatie die in Tytjerksteradiel en Achtkarspelen actief
is. De gemeente wil een andere
– moderne – invulling. In ieder
geval is duidelijk dat de toekomstige subsidie gericht zal zijn
op versterking van de gemeentelijke taak op het gebied van
jeugdzorg, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en participatie. Wat dat inhoudt? Dat
is niet duidelijk? Verbazingwekkend in ieder geval is dat de subsidies worden afgeschaft, zonder
dat er een visie of beleidsstuk is
over de nieuwe invulling van sociaal en welzijnsbeleid.

Ja hoor, en wij niet alleen. Dankzij de enquête naar de woningbehoefte in Buitenpost kwam
ook de behoefte aan tiny houses
in ons dorp naar voren. Enkele
jongeren uit ons dorp zijn vanaf dat moment actief bezig om
hun droom waar te maken. Wij
als Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) zijn trots op hun
‘krewearjen’ voor huisvesting
voor jongeren. Lees hieronder
hun bijdrage.

Uit de inspiratiebijeenkomst is
duidelijk dat de gemeente alleen
activiteiten zal subsidiëren die
niet door de inwoners zelf beter
of net zo goed gedaan kunnen

worden. Bijvoorbeeld: de gemeente hoeft geen voetbal te
organiseren; daar zijn verenigingen met veel vrijwilligers voor
die dat beter kunnen. Maar waar
de gemeente wel activiteiten
moet ondersteunen via deskundigen of niet: dat wordt opnieuw
bekeken. Daarvoor zal ieder dorp
moeten aangeven wat goed gaat
en wat beter kan en waar (betaalde) ondersteuning nodig is.
Alle inwoners van Achtkarspelen kunnen meedenken over de
invulling van het welzijnsbeleid.
De gedachte erachter is dat ieder
dorp anders is en dus ook een
andere invulling nodig heeft om
het welzijn te verbeteren/verhogen. De inspiratiebijeenkomst
liet verschillende voorbeelden
zien uit twee gemeenten, want
Achtkarspelen en Tytjerksteradiel
trekken hier samen op. Daarbij
is duidelijk dat vrijwilligers veel
kunnen bereiken als zij elkaar
kunnen vinden met het organiseren van activiteiten voor jong
en oud.
Hoe is de situatie in Buitenpost?
Wat gaat hier goed, wat kan
beter? Welke maatschappelijke
vragen leven hier. De gemeentelijke projectleider Nynke Dölle
legde deze vragen voor aan het
bestuur van Plaatselijk Belang

(PBB). En
ook: wat
kan PBB
bijdragen
in dit proces
en
hoe ziet
zij
haar
eigen rol.
Als eerste
Nynke Dölle.
heeft het
bestuur
twee mensen afgevaardigd om
met Nynke mee te denken.
De kleine werkgroep heeft voor
Nynke een overzicht gemaakt
met groepen/verenigingen/organisaties die in ieder geval betrokken moeten worden bij de bijeenkomst over de sociale basis.
Ook heeft de werkgroep vastgesteld dat er aandacht moet zijn
voor de positie van It Koartling
als uitvoerder van sociaal-cultureel werk en met een belangrijke
gemeenschapsfunctie.
Op 12 mei van 15.30-17.30 uur
kunt u op het veldje bij het oorlogsmonument meepraten over
de sociale basis in ons dorp. Laat
uw mening horen!.
Namens het bestuur van PBB,
Gerben Stellingwerf,
Marianne Rigter

It Koartling aan de Schoolstraat lijkt de aangewezen plek voor het werk aan de sociale basis in ons dorp.
(foto: Johan Kootstra). Inzet: Nynke Dölle. (foto: Nynke Dölle)

VERKEER(D)?
Wat leuk dat de gemeente Achtkarspelen ook mijn columns meeleest
in de Binnenste Buiten. De ‘Fietspad’-borden uit de vorige column zijn
namelijk geplaatst en/of in de juiste richting gedraaid (1). Nu nog de
‘Bebouwde kom’- en ‘Zone 30’- borden op diverse plekken en Buitenpost
deugt verkeersbordtechnisch weer.

1

Een voorbeeld van gerealiseerde tiny houses in Hurdegaryp.
Tiny houses weer een stap
dichterbij
Door in te spreken bij de informatiecarroussel van de gemeenteraad op 15 april dit jaar heeft het
kollektyf Lytse Hûskes Bûtenpost
weer een stap gezet richting de
verwezenlijking van hun gekoesterde droom: een nieuw straatje
met zogenaamde tiny houses in
ons uit haar voegen barstende
dorp. Het inspreken diende een
tweeledig doel. Enerzijds werd
aan de raadsleden en andere
toehoorders uitgelegd wat voor
tiny houses het kollektyf voor
ogen heeft en hoe deze huisjes
een oplossing bieden om het
dorp weer bereikbaar te maken
voor woningzoekenden. Anderzijds werd aan de raadsleden en
wethouder Spoelstra gevraagd
om binnen de planvorming van
het Project Acht Oan de Diken/
Lutkepost ruimte beschikbaar te
stellen voor de tiny houses. Het
kollektyf zag dat de raadsleden
enthousiast waren over het getoonde initiatief. Al met al is het
kollektyf erg tevreden met deze
stap vooruit!

maar wil gewoon kleiner wonen.
Het zijn woningzoekenden met
roots in het dorp Buitenpost en
omgeving. Nu vallen ze vanwege de huidige marktomstandigheden buiten de boot. Vanuit het
kollektyf heeft Derk Jan Pilat op
donderdag 15 april bij de raad
ingesproken tijdens de informatiecaroussel.

Het kollektyf staat onder lei-

Kollektyf Lytse Hûskes

2

Tiny houses?
Het kollektyf wil graag niet-verplaatsbare tiny houses bouwen
op eigen grond. Dit zijn kleine, volwaardige, duurzame en
vrijstaande woningen met een
vloeroppervlak van maximaal
vijftig vierkante meter. Onze beweegredenen om mee te doen in
het kollektyf – en dus de wil om
klein(er) te wonen – zijn de geringere ecologische voetafdruk,
de lage maandelijkse kosten,
het genoegen nemen met minder spullen en het wonen in een
(grotendeels) zelf ontworpen
huisje. Deze nieuwe woonvorm
krijgt steeds meer voeten aan
de grond in Nederland en ook in
onze eigen provincie.

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

Verkeerde kant?

Afgelopen maand kreeg ik een mail
met de vraag iets te schrijven over
foutparkeerders op de stoep. Dit is
ook één van mijn grotere ergernissen.
Voornamelijk automobilisten die hun
auto op een dusdanige manier parkeren dat ze de stoep blokkeren. (2-5)
In de wet (het RVV) staat duidelijk dat
een automobilist geen gebruik mag

ding van initiatiefnemer Walther
Hoving, die middels een oproep in deze krant ruime reacties kreeg van belangstellenden.
En ook de mensen van de IWB
hebben contact gehad met de
initiatiefnemers. Het IWB steunt
dit initiatief. Op dit moment zijn
er zo’n 14 gegadigden, waarvan een deel nog bij de ouders
woont. Een ander deel wil terug
naar Buitenpost. Nog een ander deel woont al in Buitenpost,

maken van de stoep, het fietspad, de
fietsstrook anders dan het kruisen en
onmiddellijk weer verlaten hiervan.
Erop stilstaan is dus verboden.
De belangrijkste reden is dat een automobilist met het stilstaan of parkeren
op de stoep de (kwetsbare) voetgangers dwingt om gebruik te maken van
de rijbaan. De rijbaan is voor voetgan-

3

gers een gevaarlijke plek, want daar
rijden auto’s. Daarnaast is het voor
mensen die met kinderwagen, kinderen of honden lopen extra gevaarlijk
aangezien ze extra kwetsbaar zijn.
Ook ouderen en mensen in rolstoelen
kunnen hier veel last van hebben en
moeten soms terug rijden naar een
oprit om de rijbaan te gaan gebruiken.

4

Een stoeprand af rijden is vaak onmogelijk met rolstoel.
In Buitenpost zijn meerdere plekken
waar altijd auto’s op de stoep staan.
Mijn verzoek is om dit niet meer te
doen, het is erg asociaal voor de voetgangers en mogelijk zelfs dodelijk bij
een aanrijding.

5

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid
in de week van 31 mei.
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

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

Vanaf Sportpark De Swadde: 1e weg links, daarna 1e weg rechts

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten
Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

Marconistraat 6 | 9285 WG Buitenpost | Tel: 0511 - 54 02 80 | Mob: 06 - 27 20 30 34 | info@wiersma-autos.nl

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547

De Binnenste Buitenpost - april 2021

13

FOTO’S

Een blik op de Facebookpagina 'Bûtenpost en Lytsepost yn't ferline'
Herinneringen delen is leuk. Tenminste, die gedachte
lijkt te worden gedeeld door bijna 1500(!) (oud-)Buitenposters die ruim een maand na de start de Facebookpagina Bûtenpost en Lytsepost yn’t ferline volgen. Op

deze pagina’s willen we u een indruk geven van de honderden berichten die ondertussen in deze groep voorbij kwamen. En nog steeds geldt: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Bent u nog geen lid van de groep, zoek

deze dan op Facebook op en stuur een lidmaatschapsverzoek aan de beheerders.
Johan Kootstra

BUITENPOSTERS

Bram Schievink
Bram Schievink woonde in ‘een pipowagen’ op houten
wielen op het woonwagenkamp bij Lutkepost. Volgens
de overlevering blonk hij niet uit in persoonlijke hygiëne.
De kinderen uit de Mieden die dagelijks langs zijn wagen
naar school liepen kenden hem echter als een zachtaardig
man.
Vrouw Hoekstra
Of ‘frou Hoekje’ zoals ze door veel Buitenposters werd
genoemd. Na het overlijden van haar man, kapper Reit
Hoekstra, dreef ze kleine handel in snoep- en rookwaren
en tijdschriften aan de Voorstraat. Haar winkeltje was een
klein hoekpand naast de fietshandel van Evenhuis. Veel
dorpsgenoten hebben warme herinneringen aan haar
opgeschreven in de reacties op de Facebookpagina.

Eelke Kuipers
Ook hij was een echte dorpsfiguur. Hij werkte op het verzekeringskantoor van de OTOS aan de Parklaan. Schreef
de stukken van het kantoor met een kroontjespen in sierlijke letters. Eelke had een hazelip en kon zich daardoor
moeilijk verstaanbaar maken. Ondanks zijn ongewone
uiterlijk en het moeizame contact won hij de sympathie
van veel dorpsgenoten.

‘Pliesje’ Jan Oppedijk
Streng maar rechtvaardig, gerespecteerd en geliefd. Dit
kan uit de vele reacties op deze foto van Jan Oppedijk
worden afgeleid. Helaas overleed deze echte politieman
in juli 1968 op de veel te jonge leeftijd van 47 jaar. Op
deze foto is hij volop in functie voor het Jeltingahuis.
(Lees ook de Brimzenpraat in dit nummer met een mooi
verhaal over deze politieman.)

Jan en vrouw Sevinga
in juli 1967 namen Jan en Sietske Sevinga de sigaren- en
krantenkiosk aan de Stationsstraat over. Ze bleven samen
deze kleine handel uitbaten tot april 1994. Op het verschijnen van deze beide foto’s op de Facebookpagina volgden veel positieve reacties. Het kan dus rustig worden
gesteld dat ze een speciale plek hadden in het hart van
veel dorpsgenoten.
Sietse Kloostra
Veel Buitenposters kenden Sietse Kloostra van zijn dagelijkse wandelrondes in ons dorp. Altijd met een onafscheidelijke sigaar in de mond, vandaar de bijnaam
‘Sietse sigaar’. Deze foto werd in zijn jongere jaren in zijn
achtertuin aan de De Schepperstraat gemaakt.

Onderwijzer en toneelman Roel Klompmaker (links)
Deze foto - ‘in tút fan Roel Klompmaker’, vrolijk en innemend - werd op een verjaardagsfeestje gemaakt. Dat
Roel een geliefd persoon was in Buitenpost hoeft geen
betoog. Velen herinneren zich nog zijn stem en zijn door
zijn aandoening aangetaste kleine gestalte. Hele generaties heeft hij in Buitenpost lesgegeven op de Openbare
Lagere School aan de Schoolstraat. Naast de school was
hij actief in het toneel en ook daar heeft hij veel jongeren
op de planken geholpen.

Popke en Janke van der Meulen
Popke was ‘lyts boer’ en Janke kruidenierster op Lutkepost. De vele reacties op de foto gaven aan dat ze nog
niet vergeten zijn.
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Boerderijbrand familie Oldenburger Kuipersweg
Op 17 januari 1963 ontstond brand in de boerderij van
Oldenburger aan de Kuipersweg. Deze stond recht tegenover tankstation Veenstra naast de begraafplaats.
Het vuur begon waarschijnlijk in de schoorsteen van het
woonhuis. Al het vee kon worden gered en er waren geen
persoonlijke ongelukken, maar de boerderij ging geheel
in vlammen op. Een bewoner van de Scheltingastraat
maakte deze foto vanaf het platje achter het woonhuis.

Slagerij Rusticus 1919
Vleeschhouwer Ykele Rusticus begon zijn slagerij op de
Schoolstraat 8. De huidige bewoonster van het pand
merkte bij de foto op dat ze een halve eeuw later bij werk
in de achtertuin nog botten van geslacht vee in de grond
was tegen gekomen.

Asbak woninginrichting Van den Berg
Een asbak met foto van de winkel van Van der Berg ter
gelegenheid van 25 jaar aan de Voorstraat. Op dezelfde
plek was later Bremer Sanitair te vinden en na de sloop is
er nu een ingang naar de Poisz.

Roelof en Onke de Boer
Sjoerd de Boer begon in ons dorp met de huis-aan-huis
verkoop van groente en fruit met paard en wagen. De zonen Onke (links) en Roelof namen zijn klandizie gemotoriseerd over. In de jaren zestig kreeg Onke een vaste winkel
in het nieuwe centrum ‘de Kern’.

Heineken bierkoets
Een Heineken-bierkoets op de Voorstraat in jaren ‘70. De
foto is waarschijnlijk na een bezoek aan Piersma’s drankenhandel aan de Stationsstraat gemaakt.

VERDWENEN GLORIE

De molen aan de Molenreed
Deze foto werd eind jaren veertig gemaakt toen de molen al in staat van onttakeling verkeerde. Begin jaren
vijftig verdween de bovenbouw. Het onderste deel, ‘de
peperbus’, bleef tot 1962 nog staan. Toen kwam er de De
Schepperstraat.

Boerderij Dijkhuisterweg (rechts)
Veel van de geplaatste foto’s laten personen en zaken
zien die er nu niet meer zijn. Deze voor onze omgeving
typerende boerderij aan de Dijkhuisterweg 2 maakte in
de jaren tachtig plaats voor een woonhuis.

Notaris Slobben in het NS-station
In 1973 werd het ruim honderd jaar oude, statige NS-station aan het Stationsplein gesloopt. Het was in de ogen
van de Spoorwegendirectie te vochtig, tochtig en duur
in onderhoud geworden. Daarvoor kreeg Buitenpost
een modern gebouw terug: vierkant, praktisch en vooral
saai. Achteraf gezien een inruilactie waar het plaatselijke
straatbeeld zeker niet mee heeft gewonnen. Bij de opening van het nieuwe station was er niettemin een klein
feestje. Plaatselijk Belang-voorzitter notaris Slobben
(links op de foto), een bekende en actieve persoonlijkheid
in Buitenpost, liet zich niet onbetuigd en bood voor de
aankleding van het gebouw een foto van de oude pand
aan.

De Lange Jammer
Wij hebben vaker de charme benoemd van de Kerkstraat
voor de renovatie van de jaren zeventig. Ongeveer halverwege bevond zich een zijstraatje met de merkwaardige bijnaam ‘de Lange Jammer’. Deze foto laat enkele van
haar bewoners zien. Aan de overkant van de Kerkstraat
bevond zich de Végé-supermarkt van Hotze de Jong
(altijd 10% goedkoper!).

Het Kernpad (rechts)
Een foto uit de jaren vijftig
van het Kernpad, het verbindingspaadje tussen de
Haersma de Withstraat en
de Kerkstraat. Het is er, iets
breder, nu nog.
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DAGELIJKS LEVEN

Bakkerij Vonk
De voormalige bakkerij van Johannes Vonk aan de
Stationsstraat. Het pand stond naast ‘Het Oude Kantoor’
en werd in de jaren negentig gesloopt. Nog meer dan
om zijn bakkunsten was Vonk bekend vanwege zijn bijzonder smakelijke schepijs. Tot in de jaren tachtig was hij
een vaste verschijning tijdens de jaarmarkt op de eerste
woensdag van augustus. En voor veel bezoekers gold dat
die niet compleet was zonder een bezoek aan zijn klassieke ijscokar.
Poeptonnen medewerkers
Tot eind jaren zestig was de poeptonnen-wagen van de
gemeente een vaste verschijning in de straten in en om
Buitenpost. Waar geen riolering of andere voorziening
was werd gebruik gemaakt van de zogenaamde poeptonnen. De gemeente was verantwoordelijk voor de afvoer van dit afval. Vermoedelijk is deze foto rond 1960 gemaakt tijdens of voor een poeptonnenrit. Van links naar
rechts: Klaas Vaatstra, Marten de Bruin en Fokke Miedema. Volgens een reactie op de foto werd de auto geleegd
in de gierkelder bij boer De Winter aan de Oude Dijk die
het later over het land bracht.

Optocht Parklaan
Optochten hoorden lang bij de hoogtepunten in het
dorpsleven van ons dorp. Ze zijn op de Facebook-pagina
dan ook ruim vertegenwoordigd. Deze foto werd op de
hoek Parklaan en Voorstraat gemaakt. Op de achtergrond
het OTOS-gebouw.

Ford-garage de Vries aan de Voorstraat
Tot 1981 bevond garage de Vries met tankstation zich
aan de Voorstraat, recht tegenover de Kerkstraat. Daarna
verhuisde het bedrijf naar de Marconistraat en nam de
Poi-Mar het pand over. Nu is het sinds enkele jaren het
parkeerterrein van de Poiesz.

Buitenpostervaart
De Buitenpostervaart in 1950. Vooraan ligt het woonschip
van landmeter Stel die daar een jaar lang vertoefde. Op
de achtergrond de kolenremise van Janssen en helemaal
rechts de noodslachtplaats. Nu is het de plek van fysiotherapie Pol aan de Vaart.

Rinze Bruining op de Stationsstraat
In de vroege jaren zestig waren paard en wagen nog
een regelmatig verschijnsel in het straatbeeld. Op de
achtergrond het sigaren- en tijdschriftenkioskje van de
Sevinga’s.

Dempen Buitenpostervaart 1974
Begin jaren zeventig was
de ooit zo trotse Buitenpostervaart vervuild, deels
dichtgeslibt en voor de gemeente een sta-in-de-weg.
De gekozen oplossing
voor bijna 500 meter vaart
was dezelfde als in 1939:
demping in naam van de
vooruitgang. Toch bijzonder hoeveel nostalgische
gevoelens deze foto op de
Facebook-pagina opriep.
Verschillende dorpsgenoten waren onmiddellijk bereid
de schep uit de schuur te halen...

Jeltingahuis met bewoners
Deze foto van rond 1910 toont
weduwe Antje Siccama (18481913) met twee van haar dienstmeiden voor het Jeltingahuis
aan de Stationsstraat. Haar man
Jacob Kuipers (1841-1906) was
een hereboer, die vanwege zijn
grote grondbezit in onze omgeving groot aanzien genoot.
Als rentenier liet hij in 1877
het Jeltingahuis bouwen. Van
het omvangrijke complex dat
toen ontstond met onder meer
koetshuizen en stallen, is nu alleen nog de woning over.
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De kampioensploeg van korfbalvereniging Flamingo’s, 1964 of 1965
Alle rijen van links naar rechts. Achterste rij: Sjoerd van der Meer, Sieger
de Vries, Tsjikke Kloostra, Tine Hoekstra, Jelle Steringa, Joeke Moed. Middelste rij: Wiebe Geertsma, Jopie Dijkstra, Doetie Dijkstra, Siebren Laverman. Voorste rij: Tsjidger
Postma, Tjimke Bremer, Gerrie Douma, Tjerk Steringa. De foto stamt uit het begin van
de jaren zestig. In wisselende samenstelling werd dit team drie maal kampioen.

Willem van Hanegem in actie aan de Parklaan
Cruyff, Romaria, Ronald Koeman, Foppe de Haan en ook, op de foto, Willem van Hanegem. Het zijn bekende internationale voetballers die ooit ook op een Buitenposter voetbalveld waren te bewonderen. Bovenstaande foto werd gemaakt aan de Parklaan met
enkele bekende lokale gezichten aan de zijlijn. Onder meer Popke Hoekstra, Halbe Oldenburger (‘Hoppie’), Kees de Meer (helemaal rechts) en Eit Jongsma.

Seniorenploeg vv Buitenpost ZO vs SV Woltershausen
‘Die Alte Herren’ van v.v. Buitenpost (zondag) speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Duitse SV Woltershausen. Op de foto staan van links naar rechts: Jurjen
Steringa, Egbert Kijlstra, Gerrit Plantinga, Piet Ploegsma, Willem Hofstra, balsponsor
Dries van der Meulen, Jan de Vries, Willem van der Bijl, Bas van Helden, Leffert van der
Meer, Tom van Waarden, Henk Pol, Foppe de Vries, Ron Verhoef, Joeke Dorhout, Jan Hazenberg, scheidsrechter Rindert van der Land, Anne Jager en Roel Brandenburg.

Concordia op stap
Een eeuw lang waren muziekkorpsen een onmisbaar onderdeel van het dorpsleven.
Ze droegen vaak bij aan de belangrijke gebeurtenissen in het dorp. Veel dorpsgenoten
konden via een korps muziek leren spelen en vonden er een passie. Maar tijden veranderen... Deze foto van 1961 laat een fier Concordia zien, nu is ze historie.

CULTUUR

De Koartling-sjongers
In de jaren zeventig was deze bekende gospel-zanggroep in de wijde omtrek actief. Hun
oorsprong en de repetities waren in It Koartling, waaraan ze hun naam ontleenden.

‘It heft yn hannen’, Fryske Krite
De Fryske Krite heeft door de jaren heen een reputatie van toneel op hoog niveau opgebouwd. Deze foto is van 1976 van het stuk It Heft Yn Hânnen met van links naar rechts:
Doreen Kolthof-van Tuinen, Leffert van der Meer, Joeke Dorhout, Foppe de Vries en
Nieske Pol-van der Leij. Het stuk werd ook als openluchtspel opgevoerd in 1979 tijdens
de feestweek met een uitverkochte zaal.
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Mieke Leerink is van alle markten thuis

Anneke Paauw
Van het maken van heerlijke sappen, via het opdoen van kennis
over vierhonderd stoffen tot het beschilderen van stof, glas, keramiek, hout… Mieke Leerink beheerst het allemaal en bracht deze
kennis graag en veel over.
Ik heb Mieke wel eens tijdens de
Feestweek op de natuurmarkt
zien staan met een kraam vol
spulletjes die ze zelf had gemaakt
en ben eigenlijk benieuwd naar
het wat en hoe van deze hobby.
Maar Mieke legt meteen uit, dat
het meer is dan een hobby, want:
“Ik ben een echte ondernemer,
heb dit jaren geleden dan ook
als een bedrijf opgezet. Ik was
altijd al graag bezig en heb eerst
de nodige diploma’s gehaald.
Voor het ondernemersdiploma
moest je dan een vak kiezen en ik
koos stofkennis. Van 400 stoffen
moest ik alles weten, de samenstelling.
Hoe het begon
Eigenlijk begint het met het maken van sappen. Dat is in de tijd
dat ze tussen het fruit en de vruchten wonen. Mieke heeft veel plezier in deze hobby. Ze gaat er op
uit om te zien welke vruchten er
zijn. Dat is natuurlijk afhankelijk
van het seizoen. Soms hebben
ze wel vierhonderd flessen sap

in huis. Deze hobby is later op de
achtergrond geraakt, maar nooit
echt uit beeld. De vlier bijvoorbeeld geeft dubbel plezier: van
de bloesem maakt ze limonade,
van de bessen lekkere rum.
Het echte werk
Als de kinderen ouder worden
en ze naar Zwolle verhuizen,
krijgt ze meer tijd en kan ze haar
droom gestalte geven: een bedrijf opzetten en lessen geven
in schilderen: op stof, op keramiek, glas, hout enzovoort. Haar
doel is ook dat de kosten geen
drempel mogen zijn, maar dat
het voor iedereen toegankelijk
is. Ze heeft inmiddels meerdere
cursussen gevolgd, want “ik ben
altijd nieuwsgierig naar nieuwe
technieken en wil dat dan ook
goed beheersen”.
Thuis is een atelier gerealiseerd,
waar Mieke vier dagen per week
lessen verzorgt. Behalve de lessen aan huis gaat ze er ook op
uit, demonstreert haar technieken aan groepen en houdt op
campings kinderen bezig. Inderdaad, een echte onderneemster!

hier in Buitenpost op de natuurmarkt bij de Kruidhof en bij de
evenementenmarkt in Dwingeloo. In Damwoude komt ze tien
jaar lang maandelijks in het winkelcentrum. Daar maakt ze vooral sieraden van zelfgemaakte
kralen.
Het is duidelijk dat ze zich vele
technieken heeft eigen gemaakt,
die ze vol passie tijdens cursussen overbracht. Liefst in een uitgebreide cursus, zodat men het
echt beheerst. Workshops vindt
ze helemaal niks, dat is geen lesgeven.
We gaan naar haar kamer waar
alles is opgeslagen. Rekken vol
met sieraden, kettingen, oorhangers. Aan de muur tekeningen.
Prachtige doosjes, die op een
bepaalde manier zijn bekleed
met servetten met als resultaat
dat het lijkt of het geschilderd is.
Serviezen die met een bepaalde
stempeltechniek zijn bewerkt.
Flessen en glazen vazen die op
een speciale manier zijn beschilderd. En dozen vol voorraden
verf in allerlei soorten, T-shirts,
tafellopers enzovoort. Gelukkig
weet men haar ook in deze coro-

Mieke in haar atelier.

(foto’s: Anneke Paauw)

natijd te vinden voor de aanschaf
van een cadeautje.
Ik vind het bewonderenswaardig
dat Mieke hier ook nu nog altijd
menig uurtje doorbrengt en ervan uitgaat dat ze met haar bedrijfje: “Bij de Linde” straks gewoon de draad weer oppakt en
met haar creaties op braderieën
en markten aanwezig is.

In Buitenpost
Eenmaal in Buitenpost hoopt ze
het voort te zetten, maar dat lukt
niet echt. Ze begint met porselein schilderen, geeft les aan kleine groepjes, maar het komt niet
van de grond zoals ze zich dat
had voorgesteld.

Trouwens, ook bij haar thuis
(Molenerf 25) bent u, na corona,
van harte welkom om te kijken
of er iets van uw gading bij is
of voor een cadeautje. Had ik
al haar leeftijd verklapt? Mieke
Leerink is 88 jaar!! Ik maak een
diepe buiging.

Maar Mieke gaat niet bij de
pakken neerzitten, nee, ze gooit
het over een andere boeg. Ze
demonstreert haar technieken
tijdens ambachtsmarkten zoals

Twee minuten stilte op 4 mei
Op 4 mei is de dodenherdenking. In Buitenpost worden door
de NS bloemen gelegd bij de
plaquette op het station ter nagedachtenis aan Folkert Smit,
de overwegwachter die deelnam
aan de spoorwegstaking en op
zijn vlucht voor de Duitsers werd
neergeschoten. Bij het oorlogsmonument aan de Haersma de
Withstraat vindt elk jaar ’s avonds
een herdenking plaats. Alleen dit
jaar gaat dat vanwege corona
niet door. En om 20.00 uur zijn
we met z’n allen twee minuten
stil. Maar waarom eigenlijk twee

minuten? Waar komen die vandaan? Het hadden er ook één of
drie kunnen zijn.
Twee minuten stilte
Het
herdenken
gedurende
twee minuten is ontstaan in de
Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad.
In 1916 werd daar door een kerk
begonnen met het herdenken
van Zuid-Afrikaanse oorlogsslachtoffers. Het was midden
in de Eerste Wereldoorlog. In
mei 1918 werd het herdenken
door de burgemeester van die
stad uitgeroepen tot een algemeen
herdenkingsritueel.
Tot het einde van de Eerste
Wereldoorlog werd er elke dag
om 12.00 uur precies twee minuten stilgestaan bij de slachtoffers van die oorlog: twee minuten stilte, voorafgegaan door de
Last Post. Vervolgens gebeurde
dit in het hele Britse koninkrijk
(Zuid-Afrika maakt deel uit van
de Britse Gemenebest) bij de
herdenking van het einde van de
Eerste Wereldoorlog.
In veel Europese landen is dit
overgenomen, ook in Nederland,
maar daar pas na de Tweede

Wereldoorlog.
Maar waarom twee minuten en
niet één of drie? In Zuid-Afrika
was de eerste minuut voor het
herdenken van de doden, en in
de tweede minuut werden de
overlevenden herdacht, zij die
levend terugkeerden naar huis.
Die betekenis van de tweede minuut is in Nederland onbekend.

Taptoe
Voorafgaand aan de twee minuten stilte wordt het signaal Taptoe gespeeld op een trompet of
hoorn. En dus niet The Last Post,
wat vaak gedacht wordt. Qua
melodie lijken ze wel op elkaar.
Beluister het verschil maar eens
op internet.
Het woord Taptoe ontstond in
de zeventiende eeuw, in de tijd
van Prins Maurits. The Last Post
is van later tijd. Taptoe is een
soort afkorting van een oud-

Nederlandse zin: Doe den tap
toe. Oftewel: sluit de biertap. In
vroeger tijden gingen tamboers
de stad in om met hun trommelsignaal aan de kroegeigenaren
duidelijk te maken dat er geen
bier meer getapt mocht worden.
De militairen moesten terug naar
hun kazerne.

dag gepeeld in het Belgische
Ieper. Onder de Menenpoort
klinkt het, sinds 1928, elke avond
om 20.00 uur. Dit als eerbetoon
aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Alleen tijdens
de Duitse bezetting in de Tweede
Wereldoorlog zwegen de trompetten.

The Last Post
The Last Post wordt nog elke

Annemieke Altena

Koningsdag zijn wij
OPEN
(bel of klop op de deur
voor een afspraak)
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Modique:
mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

Vanaf woensdag 28 april
nodigen wij jullie weer uit
voor een spontaan bezoek
aan onze winkels.
OANT SJEN!

Is
uw fietsvoor
er klaar
voor?
Geef
hem nu een
Het
adres
al
uw
reparatie
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw
fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 17.00 uur.
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

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

DE SCHOOLFOTO
Praat mee!
Meepraten over de toekomst
van het welzijnswerk in Buitenpost? Kom dan langs op
12 mei van 15.30-17.30 uur
op het veld aan de Haersma
de Withstraat (bij het oorlogsmonument).

Vertegenwoordigers van de
gemeente Achtkarspelen en
welzijnsorganisatie
KEaRN
geven u dan de kans om uw
ideeën op hoe onderlinge
binding en zorg in ons dorp
voortaan vorm gegeven moet
worden. Laat uw mening horen!

Schoolfoto groep 5 van de Flambouw, schooljaar 1985-1986. Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Ludger de Jong, Melle Kloosterman, Sijbrand Hamstra, Lizze Nijp,
Jessica Bulthuis, Erwin Bremer, Ammikam Steringa, meester Marten Herrema,
Stefan van der Laan, Leo van der West
Middelste rij van boven: Sipke de Boer, Aant Hedzer van der Kooi, Erieke
Schormans, Mirjam Turkstra, Willem van der Valle, Wietze Mulder, Derrick
Dommacassé, Jan Bert Banga

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

Onderste rij: Gerben Veenstra, Theo Visscher, Maaike de Boer, Jouke
Veninga, Alwin Ype Reinders, Gart Papenburg, Marieke Rusticus, Anneke Dupon

Moederdag staat weer voor de
deur. Tijd om je/uw moeder eens
lekker te verwennen. In de plaatselijke Wereldwinkel, gevestigd
in de hoek van de Poiesz, is weer
een keur aan cadeau-artikelen
te krijgen. Prachtige vazen en
schalen, mooie sjaals, kettingen,
horloges, oorbellen, ringen of
mooie beeldjes. Kortom te veel
om op te noemen. Ook hebben
we een ruime keuze aan duurzame
schoonmaakproducten,
wasmiddelen en producten voor
de persoonlijke verzorging van
Green Soap en Seepje. Heeft
moeder al alles, dan is een lekker foodpakketje misschien een
idee.

BUITENPOST IN BEELD

Sinds enkele weken wordt westelijk van het fabriekscomplex van Enitor aan
de Beatrixstraat volop gebouwd. Het betreft vervangende nieuwbouw van een
opslagloods op het voormalige bedrijfsterrein van Niek Dijkstra Transport. De
nieuwe bergplaats is bedoeld voor opslagmaterialen die vaak buiten staan. Deze
kunnen nu geluidsarm worden opgeslagen. Deze hele operatie is dus bedoeld
voor een grotere veiligheid en minder hinder voor de omgeving. (foto: Johan
Kootstra)

De oudste vrijwilliger, Simen
Lautenbach (84 jaar) en de jongste
Theunis Tabak (68) , begonnen
19 april met de afwerking, van de
nieuwe biljartzaal door de eerste
gipsplaat vast te schroeven.
(foto: Hielke Boorsma)

Net als vorig zwemt bij het Pijlkruid
een ganzenfamilie,
vader, moeder en negen kuikens.
(foto: Hielke Boorsma)

Moederdagactie
Wereldwinkel

Bij het oude gymlokaal aan de Parklaan wordt druk gewerkt aan het dak. Er
komen nieuwe dakpannen op en het wordt van binnenuit geïsoleerd.
(foto: Hielke Boorsma)

In de week van 4 mei tot en met
8 mei kunt u bovendien een kortingskaartje trekken van onze
kortingsboom, dat recht geeft
op 10, 20 of 30% korting op alle
producten in onze mooie winkel.
Kortom breng weer eens een bezoek aan onze winkel voor uw
(moederdag)cadeau.

Wereldwinkel Buitenpost:
mooie cadeaus voor moederdag!
Van 4 t/m 8 mei
mag elke koper een korting plukken
van 10,20 of 30% op alle producten
inclusief food.

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

Maaltijden

Fryske Irene’s

Rauwkosten/salades

Fryske Bildtstar

Zuivel van Zuco

Vitamine shots

Luxe Nootjes

Ontbijtgranen

Fruitmanden/Cadeautjes

Chocoladespecialist

Borrelhapjes

Kerkstraat Buitenpost
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BEDRIJVIGHEID

We komme werom

Piet Pettinga

Deze posters hangen bij sommige horecaondernemers achter
de ramen en ze hebben gelijk gekregen! Op 28 april kan het terras weer open en daar gaan we
gebruik van maken. Ze hebben
lang genoeg geleden onder de
maatregelen die hen het beleg
van het brood hebben gehaald.
Het zal je maar gebeuren dat je
vele maanden lang de helft of
meer van je inkomen moet inleveren. Voor de een gaan de verruimingen te vroeg in werking
en voor een ander te laat, maar
het is geen verplichting om een
terras te pikken. Alles blijft gelukkig vrijblijvend, maar willen we
dat de horeca en restaurants in
Buitenpost blijven, dan zullen we
toch samen iets moeten doen en
hen deze zomer verwennen met
onze bestellingen. Geen woorden maar daden!
Ook de andere middenstanders
hebben enorm geleden. Je zult
bijvoorbeeld net een leuke damesmodezaak hebben geopend
en dan overkomt je deze ramp,
of je koopt de voormalige Aldi
en er mag geen kip naar binnen.
Gelukkig is het niet allemaal

Zwerven over De Swadde
Een kort verhaal over industrieterrein De Swadde, voor een
lang verhaal zou de krant te klein
zijn. Het gaat uitstekend met ons
industrieterrein, zelfs zo dat er
geen ruimte meer is om nieuwbouw te plegen! Er zijn een paar
bebouwde plaatsen te koop of te
huur, maar grote onbebouwde
percelen zijn niet meer voorradig. Als we moeten uitbreiden
moeten we naar de gemeentegrens of moeten we nieuwkomers weigeren? Een mooie
uitdaging voor het gemeentebestuur om hier een visie op los te
laten. Wie de eventuele uitbreiding als bedrijf niet meer mee
zal maken is schildersbedrijf
Tiemersma aan de Wattstraat 2,
na vijfenveertig jaren hangt hij
mede door persoonlijke omstandigheden de kwast aan de

wilgen. Het bedrijf is met personeel en al overgenomen en het
pand met woning is verkocht. De
naam blijft wel bestaan. Het vertrouwde telefoonnumnmer blijft:
0511-541362. Tiemersma wil
iedereen die jarenlang vertrouwen in het bedrijf heeft gehad
bedanken voor de klandizie.

Bij Minco loopt het af en aan.
(foto: Piet Pettinga)

We blijven ze steunen, u toch
ook?

Corona heeft niet veel vat gekregen op de bedrijvigheid op
het terrein. Dit zijn de ondernemers van de Swadde die een
advertentie in deze krant hebben. Minco aan de Marconistraat heeft een druk jaar achter
de rug, de garages konden hun
dingen blijven doen, Fietsservice
Luinstra kreeg de mensen in beweging en Greta heeft de beide
voeten weer op de grond en kon
de pedicuresalon weer openen.
Moniek Bremer als makelaar,
Bouwbedrijf de Haan, evenals
Sid Overdijk met stoffering en
behang zitten in het goede segment dat gelukkig weinig schade heeft ondervonden. Schade
heeft het bewegingscentrum
Switte zeker wél gehad en tot
op heden kunnen ze hun dingen
nog niet doen.

COLUMN

kommer en kwel. Het voormalige pand van Fritech wordt
opgeknapt evenals de winkel
van groenteman Schipper aan
de Kerkstraat. In een volgende
krant verschijnt daar vast en zeker meer nieuws over. Over de
bouwactiviteiten in Buitenpost
raken we niet uitgepraat , de Halbertsmastraat is een grote bouwput, maar Lutkepost spant de
kroon.Twee nieuwe huizen zijn er
al gebouwd, drie staan op stapel,
twee percelen voor boerderijhuizen zijn verkocht. Op Lutkepost 2
wordt met man en macht een
groot pand verbouwd. En als klap
op de vuurpijl is er een prachtig
pand met woning neergezet aan
de Ried, waar schildersbedrijf
Izaäk van der Weit zijn bedrijf uit
Blija voortzet (in de krant van mei
stelt hij zijn bedrijf voor met een
grote advertentie).
We kunnen met ons allen
dorp levendig houden en
slotte kunnen we een nieuw
ras toevoegen aan de reeds
staande: De Eetttuin (naast
Kruidhof), tel. 0511-541253.

het
ten
terbeDe

We komme werom. (foto’s: Piet Pettinga)

PRIJSPUZZEL
RAAD DE LOCATIE

ZEG HET MAAR

Johan Kootstra

Op pagina 19 van het januarinummer 2021 staat een groepsfoto van
de kleuterschool 1953-1954. Bij de bovenste rij vierde van links staat
de naam Corrie Roosma met een vraagteken. Deze naam klopt niet,
dat is Diena Borgman.

Ingezonden brieven

Chris Borgman, Sappemeer

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Guod
Waar is dit?
Wie herkent de locatie op de bijgaande foto, ergens
in Buitenpost?

Guod is in wurd mei ferskate betsjuttingen dat net sa mar letterlik
oer te setten is yn it Nederlânsk. Mei it rûne guod wordt jild bedoeld. It tinne guod is sterke drank. As je ‘guod’ yn it Nederlânsk
oersette mei ‘goed’, ûntstean de moaiste Frysismen. Besykje it
mar ris by ûndersteande siswizen.

Oplossen en inleveren
Oplossingen bij voorkeur op een kaartje inleveren in de kopijbus
bij The Read Shop (Nijenstein 7) vóór zaterdag 22 mei 2021.

Us heit spuide raar guod doe’t ik fierstente let thús kaam
Mijn vader was woedend toen ik veel te laat thuis kwam
( Ons vader spuugde raar goed …)

De prijs, twee koffie met iets lekkers,
wordt ter beschikking gesteld door de
Binnen Markt, Kerkstraat 19.

Yn ‘e oarloch hienen de minsken in bulte libben guod by har
In de oorlog hadden de mensen veel last van ongedierte

Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het
volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het maartnummer was:
Samen krijgen we het virus eronder.
Er waren 34 goede inzendingen.
De winnaar is: Bastian Jorritsma.

Droegjend waar hjoed, ik haw it guod op ‘e line
Goed weer vandaag, ik hang het wasgoed buiten aan de lijn
Ik ha moai guod kocht foar in nije broek
Ik heb mooie stof gekocht voor een nieuwe broek
Hy is tige siik, hy hat guod fan dokter
Hij is erg ziek, hij moet medicijnen gebruiken

Kees Kooman

Twee Bossche Bollen
Ik neem u vandaag mee naar Duitsland. Uiterlijk om veertien over zeven
dienen we aanwezig te zijn op het
station van Buitenpost. Natuurlijk
nemen we de trein, weliswaar een
rit van ruim acht uur, maar de moeite waard alleen al uit milieuvriendelijke overwegingen. Onderweg
alle tijd om het vuistdikke Het glanzend zwart van mosselen van Oek
de Jong te lezen. Mondkapje op.
Vooraf is voldaan aan de eis een
negatieve test in ons koffertje te
stoppen. Gisteren maakte u kennis met het wattenstokje dat naar
wettelijk vastgesteld ritueel door
als marsmannetjes verklede dames
diep in de neus enkele kwartslagen
wordt rondgedraaid. Niet bijzonder
prettig, maar ook weer niet zo erg
om je er druk om te maken. Veertig
euro armer en een half uur later
bij thuiskomst uit te printen wettelijk bewijsstuk rijker. Het hagelde
in Leeuwarden. De tenten van de
marsmannetjes leken op iglo’s. Gelukkig mogen we blijven zitten in de
auto, waar de buitentemperatuur
nul graden aanwijst. Het is lente.
In Utrecht wacht de ICE van die
Deutsche Bahn en wie alleen het
comfort van NS of Arriva kent,
waant zich in een vijf- of zessterren-hotel in verhouding tot de rijdende hostels met slaapzalen en
stapelbedden. Wat gaan we eigenlijk doen in Duitsland? Dat is een
goede vraag. We gaan op bezoek
bij een Nederlandse akkerbouwer
die zich heeft gevestigd in het heuvelachtige Moezelgebied. Je hebt
er schitterende wijnen, maar dus
ook dagelijks te nuttigen groenten
en piepers die nu eenmaal niet uit
de lucht komen vallen.
We zoeken naar het antwoord op
de vraag, waarom consumenten
een paar honderd kilometer verderop veel meer dan hier het geval is
kiezen voor biologisch voedsel. Dat
wil zeggen: spruitjes en aardappelen ‘gefabriceerd’ zonder gebruik
van chemie.
De boer die zijn vader had kunnen
opvolgen kreeg enorme spijt, toen
het te laat was. De grond is zo
godsgruwelijk duur in Nederland,
120.000 euro per hectare is niets.
Vandaar dus ook de enorme oogsten op Nederlandse bodem met de
nodige kunst- en hulpmiddelen. Zo
belandde ‘onze’ boer in Duitsland
en we gaan hem vragen, hoe het
mogelijk is dat hij beter verdient op
goedkopere en tegelijkertijd moeilijker bewerkbare akkers. Dit zijn
feiten die u als kritische consument
natuurlijk al lang wist. Misschien
wist u het al, toch reizen we verder.
Dan klinkt uit de intercom de blikkerige stem van de conducteur die
in drie talen onheilspellend nieuws
verstrekt. De Duitse maatregelen
ten opzichte van het vermaledijde
virus zijn gisteren verscherpt. Nederland is dankzij het sterk stijgende aantal besmettingen tot ‘hoog
risico-gebied’ verklaard, en u komt
het anders zo gastvrije buurland
alleen maar binnen met een zogeheten PCR-test. Op Google kunt u
prima achterhalen wat het precies
inhoudt, onder andere het bedrag
dat een bewijsstuk kost: honderdvijftig euro. Ik stap in Den Bosch
uit en heb nog net tijd om twee
Bossche Bollen te kopen bij een beroemde bakker. Acht uur later zijn
we terug in Buitenpost.

LET OP: DEZE ACTIE IS GELDIG VAN 30 APRIL T/M 10 MEI 2021
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Twee plaatjes uit de oorlog

Een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog omschreef zijn ervaringen als: “Weken van verveling
afgewisseld met uren van doodsangst”. Zo scherp hebben de meeste Buitenposters de oorlogsjaren
niet meegemaakt. In ons dorp waren er periodes, zeker in het begin, dat de oorlog ver weg leek. Zo
kon het in de zomer van 1942 nog steeds gebeuren dat leden van de familie Ploeg aan de Julianalaan
op een warme zomeravond genoeglijk buiten zaten. Hoewel de eigen media bekend stonden om hun
onbetrouwbare nieuws werd in die onzekere tijd de krant niettemin verslonden. Gecombineerd met
geruchten en gefluisterde informatie van illegale radio’s werd geprobeerd toch een goed beeld van
het verloop van de oorlog te krijgen. Moeder Ploeg doet verstelwerk en schoonzus naast haar breit
een sok. Al vroeg in de oorlog werd textiel schaars. Door zelfwerkzaamheid moest de garderobe
compleet worden gehouden.

Dit lijkt een ongedwongen en vrolijk winterplaatje, toch werd het midden in de strenge, laatste
oorlogswinter gemaakt. De drie dochters van Klaas de Vries poseren met een vriendin midden op
de Jeltingalaan. Hoewel Klaas volop in het verzet actief was bepaalde het niet het leven van zijn
kinderen. De jongste dochter Betty vertelde in een interview: “Vader heeft de hele oorlog lang ons
nooit bij zijn verzetswerk betrokken. Hij wilde beslist niet dat wij er door belast zouden worden en
deed zoveel mogelijk zijn best ons gewoon in onze jeugd te laten”. De grimmigheid van honger en kou
ging in de winter van 1944 op 1945 aan ons dorp voorbij, maar aangenaam waren deze maanden hier
beslist niet. De beperkende maatregelen en de weinige brandstof en elektriciteit maakten ze donker,
kil en moeizaam. Een verzetje in de sneeuw of op het ijs werd daarom door de dochters De Vries en
veel van de dorpsgenoten met beide handen aangegrepen.

Kleine herdenking Blauwverlaatster brug
Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen werd op 14 april toch een
herdenking bij Blauwforlaet gehouden. De
brug werd op 14 april 1945 door verzetslieden uit onze omgeving bezet. Sindsdien is
het een jaarlijkse traditie om op deze dag
te herdenken. Dit jaar was er in het gezelschap van burgemeester Brouwer een

klein publiek en van hen de meesten kinderen. de burgemeester sprak de leerlingen
toe. “Het gaat vanmiddag om het doorgeven van een traditie, het doorgeven van
vrijheid”, aldus Brouwer. Na het leggen van
de bloemenkrans werd het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van vijf blazers
van De Bazuin uit Augustinusga.

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

De redactie van De Binnenste Buiten
bedankt alle adverteerders.
Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u
de verkoop van uw woning zelf doen,
of helemaal uit handen geven.

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

Het complete pakket
van nu, met de
courtage van toen!

€ 995

0,96%

(inclusief btw)

(inclusief btw)

In deze ook voor hen moeilijke tijd van
coronacrisis blijven zij onze krant steeds
weer steunen! Dank daarvoor!

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

www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 16:00-21:30
Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00
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Energiebezuiniging en isoleren

Wim Ausma
Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, energie, isoleren,
zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen die ons op
onze planeet moeten helpen overleven. Soms bekruipt je het gevoel dat we met zijn allen naar de ‘ratsmodee’ gaan. En vaak hoor je
mensen zeggen dat het hun tijd wel zal duren. Dat is natuurlijk niet
de oplossing alhoewel het voor velen wel gewoon een feit is. Maar
onze kinderen komen er dan mee te zitten of onze kleinkinderen.
Duidelijk is dat het weliswaar laat is maar toch nog niet te laat. En...
iedereen kan wat doen.
Energie die we zelf gebruiken
Energie gebruiken we allemaal
veel te veel. En het meeste van
die energie wordt opgewekt met
fossiele bronnen. Bronnen waar
de aarde miljoenen jaren over
heeft gedaan om ze aan te leggen zijn we in een paar generaties op aan het maken. Gas, olie,
steenkool enzovoort. We jagen
het er in een korte tijd doorheen.
Dat moet veranderen! We kunnen niet anders. Anders overleven we niet als soort. Niet alleen maken we de voorraden op
maar met dat gebruik vergiftigen
we ook de aarde zelf en creëren
we een hele warme sjaal om de
aarde heen. Een sjaal die ervoor
zorgt dat de temperatuur gestaag
omhoog loopt. Een angstwekkend beeld met grote gevolgen
voor de natuur, de biodiversiteit
en dus voor onszelf. De aarde
overleeft het wel en zal nog miljoenen jaren zijn rondjes om de
zon draaien, maar de vraag is of
de mensheid dat overleeft.

Kortom actie is gewenst. Maar
hoe geef je daar handen en voeten aan? Allereerst moeten we
ons realiseren dat we er allemaal
verantwoordelijk voor zijn. En
dat we allemaal aan de oplos-

sing moeten bijdragen. Op een
klein deel van die oplossing wil ik
mij in een artikelenreeks richten.
Met name op de energie die wij
in ons huis gebruiken. Onder het
motto Eigen Energie Eerst! Dat is
al moeilijk genoeg. Zelf de energie opwekken die je gebruikt. Ja
dat kan. Al een behoorlijk aantal
Buitenposters bewijst dat. Zonder een windmolen in hun achtertuin, want dat hoor je ook, dat
wil niemand. Als je alle energie
zelf maakt die je gebruikt draag
je enorm bij aan het probleem
van een opwarmende aarde.

Het Buitenposter bedrijf Devi heeft vorige week bij mij deze set zonnepanelen
neergelegd. (foto: Frits Bouwens)

Daarbij is regel één dat de energie die je niet gebruikt je ook niet
hoeft op te wekken. Zuinig met
energie dus. Geen halfvolle wasmachines, niet met de auto gaan
als het ook op de fiets kan, sluipverbruik tegengaan. Kortom bezuinigen op je energieverbruik.
Lampje uit, gordijntje dicht.
De meeste energie die we in huis
gebruiken gaat naar verwarmen.
80% van de gasrekening is verwarming. Dus een graadje lager
en een trui aan in huis helpen al
enorm. Daarnaast het isoleren
van je huis. Zorgen dat de warmte die je creëert ook zo lang mogelijk in huis blijft, Isoleren is dus
regel twee. Nederland en ook de
EU willen je graag helpen met
isoleren. Isoleren levert dus dubbel op. Je energierekening wordt
lager en je krijgt subsidie van de
overheid. Isoleren, in welk huis
dan ook, kan altijd uit. Of je huis
als het onze uit begin 1900 stamt
of gebouwd is in de jaren tachtig
van de vorige eeuw. De volgende keer gaat mijn artikel over wat
er allemaal in Buitenpost op dit
gebied gebeurt. En waar je hulp
kunt krijgen. Wilt u reageren,
mail dan naar:
frits.bibupost@gmail.com
Frits Bouwens

Federatie Plaatselijk Belangen schrijft aan gemeente Achtkarspelen
Eenmaal per half jaar vergadert
Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) samen met de tien andere
dorpen in Achtkarspelen in de
Federatie Plaatselijk Belangen
Achtkarspelen. Ze bespreken dan
zaken die alle dorpen gezamenlijk delen. Bij uitzondering werd
in de afgelopen maanden vaker
overlegd. De Concept-Woonvisie, de bezuinigingen op het
welzijnswerk en het schrappen
van het Historische Wandelpadenplan vroegen om meer
aandacht. Het resulteert in drie
brieven aan de gemeente Achtkarspelen.
Elk van de elf dorpen heeft haar
eigen zwakke en sterke punten,
wensen en afkeuren en een gevoel van afzonderlijke identiteit.
Toch hebben ze genoeg gemeenschappelijk om regelmatig
vergaderen zinvol te maken. Als
‘krimpgemeente’ is een gezonde toekomst voor Achtkarspelen
niet vanzelfsprekend. Kwesties
op het gebied van wonen en
leefbaarheid zullen zich de komende jaren verscherpen. Dat
verklaart waarom nu gelijktijdig
drie brieven van de Federatie
naar het gemeentehuis gaan.
Concept-woonvisie 2020-2025
Ieder dorp waardeert de Concept-Woonvisie anders. In de
laatste
Federatie-vergadering
bleek niettemin dat voor allen
nog veel vraagtekens overblijven. Hoe is het getal van ruim
zeshonderd woningen over vijf
jaar tot stand gekomen? Is dat
getaI wel ambitieus genoeg of is
de voorzichtigheid troef? En is bij
de toedeling in ieder dorp gekeken naar de feitelijke mogelijkheden? Dit zijn drie vragen die in de
brief aan het College en de raad
gesteld worden. De vraag stellen

is hem bijna beantwoorden – er
zijn de nodige twijfels. Maar op
het antwoord wordt met grote
nieuwsgierigheid gewacht.
Bezuinigingen welzijnswerk
Dat Achtkarspelen in financieel
zwaar weer zit is bekend. Maar
een goede vraag is natuurlijk of
de gedachte oplossing juist een
nieuwe kwaal zal veroorzaken.
Dat geldt zeker voor het welzijnswerk en met name het Sociaal
Cultureel Werk.
In alle dorpen is het een factor
van belang voor de onderlinge
binding en de leefbaarheid. Verkeerde zuinigheid zal dat ondermijnen. Niet alleen zal ieder dorp
apart, maar ook de gemeente als
geheel daarvoor een prijs gaan
betalen. In de gezamenlijke brief
vraagt de Federatie daarom de
plannen te heroverwegen en de
leefbaarheid in elk dorp te blijven garanderen.

Historisch wandelpadenplan
In 2016 werden alle dorpen van
de gemeente gevraagd om mee
te denken over het herstellen
van oude wandelpaden in Achtkarspelen. Uitgangspunt waren routes die in onbruik waren
geraakt, maar nu recreatief en
toeristisch weer van belang kunnen worden. Met enthousiasme
werd hierop gereageerd. Het
was daarom teleurstellend dat
kort geleden min of meer terloops werd gemeld dat men van
het plan afzag. Waarschijnlijk zal
dit een financiële reden hebben.
Toch wil de Federatie hierin niet
berusten. Niet alleen vanwege
de energie die erin is gestoken
en de gewekte verwachtingen –
het was gewoon een goed idee!
Wandelen is gezond en populair. Voor een gemeente die zich
toeristisch meer wil profileren
zijn wandelpaden bij uitstek een
goede investering. De Federatie

Een voorbeeld van drie routes in de directe omgeving van Buitenpost die bij
uitstek geschikt zijn voor inrichting tot wandelpad. De lichtgroene variant, de
verbinding van Paradyske en Augsbuurt, is een vroeger veel gebruikt pad.

De Twijzeler Mieden kunnen voor
de wandelaar aan aantrekkelijkheid
winnen met een uitbreiding van het
padennet. (foto: Johan Kootstra)
stelt dat er misschien financieel
andere mogelijkheden zijn en wil
daarom het plan in leven houden, zelfs als de uitvoering nu
nog niet onmiddellijk haalbaar
lijkt. In de Federatiebrief wordt
daarop sterk aangedrongen.
PBB heeft in het verleden al vaker
haar gedachten over de wandelmogelijkheden in de directe omgeving laten gaan. Als voorbeeld
zijn op bijgaand kaartje zijn drie
goede kandidaten voor nieuwe
paden aangegeven. De oranje
route moet de natuurbeleving
van het laarzenpad uitbreiden
tot onze dorpskom in plaats van
de huidige abrupte overgang op
de straatweg. De groene is een
parallel pad naast de rondweg.
De lichtgroene is een historisch
pad langs het watertje de Swadde, tussen It Paradyske en Augsbuurt. Het ideaal is natuurlijk om
een ruime route om het dorp te
kunnen lopen zonder het traject
met gemotoriseerd verkeer te
hoeven delen.
Johan Kootstra

Plysie Oppedyk
In de Binnenste Buiten van maart
deed de redactie een oproep oude
verhalen over Buitenpost voor
plaatsing in onze onvolprezen
dorpskrant in te zenden. Op de afdeling Bestuurszaken van de gemeente hadden we onder andere
te maken met politiezaken en dan
hoorde je nog wel eens wat. Zo ook
over plysie Oppedyk, die in de oproep genoemd werd.
Afspreken
Politieman Oppedijk gaf in de beginjaren zestig van de vorige eeuw op
goede en duidelijk wijze vorm aan
het gezag in Buitenpost. Zijn wil
was wet en dat was niet voor tweeerlei uitleg vatbaar. Men wist dat en
hield er daarom rekening mee.
En je kon met Oppedijk afspraken
maken. Een begrafenisstoet bewoog zich via de Voorstraat naar de
begraafplaats aan de Kuipersweg.
Oppedijk stond bij de Bakkershoeke
het drukke verkeer naar Leeuwarden en Groningen te regelen om de
stoet de gelegenheid te geven veilig
rechtsaf te slaan de Kuipersweg op.
Begrafenisondernemer
Kooistra
maakte van de gelegenheid gebruik om tegen Oppedijk te zeggen:
‘Moarn om deselde tiid wer ien,
hear!’ Oppedijk knikte dat hij het
begrepen had. Zo werd dat in die
tijd geregeld. Rechtstreekse communicatie van mens tot mens en de
zaak was weer prima geregeld. Dat
was wel iets anders dan het tegenwoordige twitteren en appen.
Reid Heidbuurt
Toch was er af en toe wel eens een
Buitenposter die dacht met de politie een loopje te kunnen nemen.
Zo ook Reid Heidbuurt. Reid had,
zoals velen bekend zal zijn, zijn
eigen vrije stijl van fietsen. Dat was
niet altijd ongevaarlijk. Voor hemzelf niet, maar ook voor de overige
verkeersdeelnemers niet. Als Reid
daar op aangesproken werd dan
was zijn stereotiepe reactie dat hij
gedwongen werd zo te fietsen, omdat de duivel hem constant op de
hielen zat of bij hem achter op de
bagagedrager had plaatsgenomen.
Hij zou en moest dit kwaad zien
kwijt te raken door vlak voor een
rijdende auto langs te fietsen met
de bedoeling en in de hoop dat de
satan op fatale wijze onder de auto
zou komen. Zo ook op een donkere
avond. Reid schoot vliegensvlug
vanaf de Kuipersweg, vlak voor een
aanstormende vrachtwagen langs,
de Stationsstraat op. Dat werd
waargenomen door plysie Oppedyk
en die hield Reid vlakbij zijn winkel-woonhuis staande.

‘Sa at jo de Foarstrjitte oerstutsen is
yn it foarste plak libbensgefaarlik’,
zo sprak Oppedyk Reid vermanend
toe ‘en yn it twadde plak ride jo
ek noch sûnderl jocht wêrtroch it
gefaar noch grutter wurdt. Jo witte hiel goed, Heidbuurt, dat, as it
tsjuster is en it ljocht fan jo fyts wol
net brâne, dat jo dan rinne moatte’.
Waarop Reid zei: ‘Dat haw ik al dien,
Oppedyk, mar doe brâne it ek net…’
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Vruchtbomen in de
openbare ruimte (1)

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Plaatselijk Belang Buitenpost zet zich in voor een Fruitbomenproject dat de aanplant beoogt van vruchtbomen in de openbare ruimte van Buitenpost. De plannen zijn al behoorlijk concreet en er is al
verkennend overleg met de gemeente geweest, maar het is nog te
vroeg om details naar buiten te brengen. Misschien is er ook mogelijkheid om samen op te werken met het plan Feestlik Vergees dat
door vier kerkelijke gemeenten gedragen wordt. Daarover meer in
de volgende Binnenste Buitenpost. Nu wil ik een paar bespiegelingen los laten op de plaats van vruchtbomen in onze cultuur.
Vrijwel iedereen heeft herinneringen aan bijzondere momenten waarin vruchtbomen een
rol spelen. Nu brengen alle bomen vruchten voort, maar met
vruchtbomen bedoelen we hier:
bomen waarvan wij de vruchten
eten.
Gelderse Achterhoek, herfst
1962. Ik was bijna twaalf en ging
net naar de middelbare school.
Daarvoor fietste ik elke dag zeventien kilometer heen, en weer
terug. Een fikse inspanning. Nu
wist ik, even van m’n route af,
een boerderij met een grote
appelboom in de voorhof, met
verrukkelijke appels. Het kostte
enige tijd voor ik me ervan vergewist had dat ik ongezien zo’n
appel kon jatten. Bij de vierde of
vijfde keer dat ik zou toeslaan, en
weer wat voor de hof drentelde,
sprak van achter mij de boer me
toe: “Ach manneke, als je nou
zo’n trek in een appel hebt, pak
hem dan gewoon. D’r binn’n d’r
zat.” In diverse opzichten was dat
een leermoment voor mij!
Of de keer dat ik met mijn vrouw
de weg kwijtraakte tijdens een
wandeling in het berggebied van
zuidelijk Kreta. Het was bloedheet en we hadden dorst. En daar
stond ineens zomaar langs het
pad een sinaasappelboom met
rijpe vruchten op plukhoogte...
U hebt ongetwijfeld uw eigen
herinneringen.

Ook in onze oude sproken en
vertellingen én in de moderne
literatuur wemelt het van verhalen over onze verhouding tot
de al of niet verboden vruchten.
Het begint al bij Eva en Adam (in
die volgorde). Het is trouwens
op grond van de Bijbeltekst niet
duidelijk om wat voor vrucht het
gaat: En de vrouw zag, dat die
boom goed was tot spijze, en dat
hij een lust was voor de ogen, ja,
een boom, die begeerlijk was om
verstandig te maken; en zij nam
van zijn vrucht en at; en zij gaf
ook haar man met haar, en hij at.
(Statenvertaling)
Maar ook een heel mooie is het
laat zestiende-eeuwse toneelstuk Esbatement van den Ap-

Verleiding! (bron: Glysiak, wikimedia
CC BY-SA 3.0)
pelboom. Een man en vrouw
vervallen, geteisterd door tegenspoed, tot diepe armoede. Maar
de vrouw, genaamd Deuchdelijk
Betrouwen, vraagt God of hij
hun appelboom het hele jaar
vrucht wil laten dragen. Wat gebeurt. Maar daar komen natuur-

Fruitbomen in Rohel verraden vroegere bewoning, links peer, rechts appel
(foto: Gertie Papenburg)

SUPERHERO TWINS

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

Wild gaan

Perenbloesem.
lijk ook veel dieven op af. Vraagt
de vrouw weer aan God of die
dieven niet in de boom vast kunnen blijven zitten tot ze van haar
man toestemming krijgen eruit
te komen. Ook dat staat God
toe. Zo weten ze zelfs de Dood
en de Duivel te vangen, die niet
vrij komen vóór ze de man en de
vrouw nog veertig welvarende
levensjaren schenken.
Vruchten verleiden. Dat is zeker. In een verre uithoek van de
filosofie houden biologen zich
bezig met vegetatieve filosofie:
heel kort door de bocht geformuleerd houden zij zich bezig met
de vraag (lach niet!) of planten
door de evolutie met intelligentie
begiftigd zijn. Natuurlijk is zulke
intelligentie dan van heel andere
orde dan de intelligentie die wij
onszelf toerekenen. Maar het is
toch aardig om ’s na te denken
over hoe een boom, hoe allerlei
planten mensen ertoe brengen
hen te koesteren, speciale vertroetelruimtes (akkers, tuinen)
voor hen aan te leggen om voor
die planten hun belangrijkste opgave mogelijk te maken, namelijk zich voort te planten en hun
areaal uit te breiden. Wij denken,
intelligent als wij zijn, dat die
planten ons dienen. Maar misschien is het wel andersom.
Om bij de appel te blijven: het
geslacht Malus is typisch voor
Eurazië. Het kent tal van soorten.
Ook in onze contreien kwam al
in de steentijd Malus sylvestris
voor, een soort met kleine appeltjes, die wel gegeten werden.
Met name in Oost-Gelderland en
Noord-Drenthe komt deze soort
nóg heel zeldzaam voor. Uit
weggeworpen klokhuizen groeit
nog al eens de verwilderde appel

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
(Malus domestica) uit. Aan het
begin van onze cultuurappels
staat Malus sieverii, inheems in
Kazachstan. Die is, gekruist met
allerlei van die wilde rassen, de
belangrijkste basis voor de cultuurappels. Verre nakomelingen
werden in onze streken in de
Romeinse tijd geïntroduceerd en
verder ontwikkeld en alom aangeplant. In het buitengebied vind
je nog wel eens fruitbomen die
verraden dat er ooit een huisje
heeft gestaan.

Peer aan Acht oan de Diken
(foto: Gertie Papenburg)
In de volgende Binnenste Buitenpost dus aandacht voor de
nieuwste menselijke inspanningen-in-opdracht-van in ons dorp.
Wat hebben we nu weer bedacht
in onze vegetatieve dienstbaarheid?
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Nu de temperaturen daadwerkelijk
wat hoger worden kleuren de hagen,
het gras, de kruiden en de struiken
naar lichtgroen. Het zijn vaak de jonge
toppen van deze struiken en kruiden
die van oudsher gebruikt worden in
de volksgeneeskunde.
Bekend in deze periode van het jaar
zijn de frisgroene brandneteltoppen
die gebruikt worden in thee en soep,
maar ook lekker zijn om mee te koken
in de spinazie. Brandnetel is juist in
het voorjaar goed en heeft een reinigend effect op het lichaam en brengt
elementaire stoffen binnen. Naast
brandnetel is ook jong berkenblad te
gebruiken of juist in de keuken daslook voor een heerlijk soepje. Het is
gezond en gratis! Eten en verzamelen
zomaar uit de openbare omgeving. In
veel andere Europese landen is het
de normaalste zaak van de wereld om
planten en kruiden uit de openbare
ruimte en de natuur te gebruiken. In
Nederland proberen overheden en
terrein beherende organisaties hier
zicht op te houden. Natuurbeheerders vinden het ingewikkeld worden
als er mensen paddenstoelen aan
het verzamelen zijn of grote hoeveelheden bramen of bosbessen uit het
bos. Verzamelen van kruiden, bessen
en paddenstoelen uit de natuur, uit de
openbare omgeving is en blijft dan
ook spannend, maar is wel gewoon
heel erg leuk om te doen. Zeker als
je het enigszins met beleid doet en
het niet commercieel oppakt. Je bent
niemand tot last en het gaat niet ten
koste van het openbaar groen en de
natuur. In Buitenpost zijn er volop
plekken waar je zou kunnen wildplukken, waar je planten, bessen en paddenstoelen zou kunnen zoeken voor
eigen gebruik. Wat zou het mooi zijn
als dat ook nog een beetje gestimuleerd wordt en het helemaal niet gek
is dat je vlierbessen of wilde appels
aan het plukken bent voor een heerlijke vlierbessenjam, vlierbloesemwijn, appelmoes of iets anders lekkers, of dat je winterpostelein aan
het zoeken bent zonder dat iemand
dat ook maar gek vindt. Met enkele
eenvoudige aanpassingen in ons
openbaar groen in Buitenpost zou dit
een nieuwe ontmoetingsplaats kunnen worden, een ontmoetingsplaats
waar het de gewoonste zaak van de
wereld is dat we onze eigen omgeving
gebruiken als een soort van voedselbos, voedselplantsoen. Maak met die
gedachte eens uw ronde en neem
zinnebeeldig eens een eigen maaltijd
mee van eigen Buitenposter grond.
Het zal u verbazen dat er zoveel bestaat wat gebruikt kan worden.

Sanne Grijpstra

Van de bottels van de wilde roos kan
in de herfst heerlijke rozenbotteljam
worden gemaakt.

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

WONEN

Uiteraard ontvangen wij jou volgens de RIVM normen.

KEUKENS

SLAPEN

ACCESSOIRES

handen wassen

1,5
meter
afstand houden

mondkapjes
beschikbaar

Op afspraak

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

www.kapenga.nl

24/7 geﬁlterde
ventilatie

