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Sneltrein raast voorbij met 120 kilometer per uur

(foto: Hielke Boorsma)

Vanaf 13 december gaat de tweede sneltrein rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Deze zal niet stoppen in
Buitenpost, en raast daarom met een snelheid van 120 kilometer per uur over de overweg en langs de perrons.
Acht keer per uur zullen dan de rode lichten knipperen en de bellen rinkelen. Lees er meer over op pagina 9.
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Grote gevolgen van gemeentelijke bezuinigingen
Onzekerheid blijft over Cultuurcentrum De Wâldsang en De Kruidhof
Donderdagavond 19 november was het spannend voor het culturele en sociale leven
in ons dorp. De gemeenteraad behandelde toen de begroting 2022 met daarop tal
van voorstellen tot besparen die ook Buitenpost raken. Vanwege de grote noodzaak
van de gemeente om te bezuinigen stond wel vast dat het pijn zou gaan doen. De
mate waarin was nog de vraag. Er bleek nog een aantal slagen om de arm voorradig,
waarmee wat hoop maar ook veel onzekerheid blijft.
Gemeentebreed worden de bestaande
jaarlijkse subsidies voor het sociaal-cultureel werk en leefbaarheidsfonds afgeschaft. Concreet voor ons dorp betekent
dit: zowel de 15.000 euro voor It Koartling
als de 4.000 euro voor het Leefbaarheidsfonds van Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) verdwijnen in 2022. Dat heeft terugkeer tot gevolgnaar de situatie van voor
2001, het jaar waarin het fonds ontstond.
Een reden tot oprichting was toen dat de
gemeente af wilde van plaatselijke initiatieven die aan haar deur klopten om geld.
Die werkwijze kan nu terugkeren. Met het
eveneens genomen besluit tot opheffing
van de subsidie Mienskipsinitiatieven, zal
de bedeling niet ruimhartig zijn. Er blijft
nog ruimte voor wat hoop in de toezegging dat naar een alternatief wordt gezocht. Het hoe en wat is nog onduidelijk.
Over de gevolgen voor het werk van It
Koartling kan nog niets concreets worden
gemeld. Ook daar lijkt nog een uitweg mogelijk. Het gemeentebestuur meldde na te
denken over een andere invulling van het
welzijnswerk. Het Koartlingbestuur beraadt zich op de nu ontstane situatie.
Dubbel gevoel bij
Cultuurcentrum De Wâldsang
Qua bezuinigingsbedrag lijkt De Wâldsang een van de zwaarst getroffenen. Het
voorstel was een schrappen van de volledige subsidie van 288.000 euro. Dat was
aanleiding voor veel protest bij verschillende fracties. Uiteindelijk gaf de raad wel
aan het belang van het muziekonderwijs
te willen blijven onderschrijven en zo mogelijk ondersteunen, maar het bezuinigingsbedrag ging daarbij niet van tafel.
Een half jaar lang mag De Wâldsang zich

inspannen om met een stofkam door haar
organisatie te gaan om besparingen te
vinden, dan wordt verder beslist. Wâldsang-coördinator Andries Renema zegt
daarover: “Wij hebben een dubbel gevoel
bij deze uitkomst. Uiteraard zijn wij blij
met de uitgesproken steun, maar maken
ons nog steeds grote zorgen. De gemeente vraagt van ons om zelf met besparingen te komen, maar naar onze mening is
het bijna niet mogelijk om hier structureel
veel in te bereiken. Het is geen onwil maar
onvermogen”.
Het cultuurcentrum is van groot belang
voor het muziekonderwijs op de lagere
scholen. Ook voor muziekkorpsen en de
verdere cultuur in onze regio is haar betekenis niet te onderschatten. Het is overigens niet de eerste keer dat De Wâldsang zwaar wordt getroffen. In 2015 werd
bijna een half miljoen bezuinigd. Ze werd
bij die gelegenheid van muziekschool
een cultuurcentrum met alleen zzp’ers
in dienst. De coördinator merkt op: “De
nieuwe besparing is ook relatief. Muziek
is beslist niet alleen luxe als je kijkt naar
de gezondheid en het welzijn van mensen. Wegbezuinigen kan betekenen dat

Cultuurcentrum De Wâldsang aan De Ring, naast
het Lauwers College. (foto: Johan Kootstra)

De Kruidhof.

(foto: Johan Kootstra)

er medische kosten voor terugkomen. En
harder nog, 64.000 euro van de subsidie
betalen we nu rechtstreeks terug aan de
gemeente als huur voor het gebouw. Dat
is men kwijt als wij stoppen”. Er breekt nu
een uitermate lastige periode aan voor de
instelling. Renema: “We proberen gevolg
te geven aan de opdracht en gaan zeker
in overleg. Maar onze ongerustheid is niet
weg we blijven hopen op de goede wil en
het gezonde verstand van de gemeente”.
In juni komt dus het vervolg op het besluit
in de gemeenteraad.
Ook De Kruidhof op zoek naar meer
zuinigheid
De bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Achtkarspelen laten ook botanische museumtuin De Kruidhof niet ongemoeid. Veel zal daarom anders moeten.
Streven is om het vaste personeel in de
komende operatie te sparen. Een motie waarin behoud van de museale collectie geneeskrachtige kruiden geëist
werd haalde het ook. Besef van de waarde
van de museumtuin was er in de raad onmiskenbaar. Maar toch, vanaf 2022 moet
ruim 250.000 euro bespaard worden op
de kosten.
Kostenbesparing moet met name worden
gezocht in een andere werkwijze, zoals het
gebruik van meer participatie-krachten
en grotere zelfwerkzaamheid. Kruidhofmanager René van der Kooy vertelt: “Binnenkort zal een onderzoek starten naar

hoe die nieuwe manier van werken vorm
moet krijgen. Medio volgend jaar moeten daarvan de eerste resultaten bekend
worden”. Plaatselijk Belang beschouwt De
Kruidhof als een van de kroonjuwelen van
ons dorp, zo niet van de hele gemeente,
en is verontrust door de ontwikkelingen.
Van der Kooy reageert hierop: “Begrijpelijk dat er zorg is en we zijn zelfs blij met
de betrokkenheid. Er volgt nu een niet
eenvoudig proces. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat De Kruidhof zoals we die
nu kennen behouden zal blijven”.
Gevolgen voor ons dorp
De bezuinigingsmaatregelen zullen ons
plaatselijke sociale en culturele leven
gaan raken. Hiermee wordt een uitdaging
aan Buitenpost gesteld om te behouden
wat voor ons dorp van waarde is. De geschiedenis en onze eigen ervaring wijzen
uit dat in Buitenpost door samen te werken veel werd gerealiseerd. Zonder twijfel
is het hiervoor benodigde talent en de gemeenschapszin nog steeds aanwezig.
Verder willen wij als Plaatselijk Belang
toch blijven vertrouwen op de onverminderde betrokkenheid van de gemeente bij
de leefbaarheid en het lot van de belangrijke gedeelde voorzieningen in ons dorp.
Wij houden u in ieder geval op de hoogte.
Johan Kootstra,
secretaris PBB

Nieuw uiterlijk
Het is u misschien al opgevallen. Deze
krant ziet er iets anders uit dan u gewend bent.
Met deze nieuwe stijl willen we de krant
er wat moderner uit laten zien. Lees er
meer over op pagina 9.
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 30 november - 21 december
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 49
zo 6 december
Muzikamer Concert met
Gerard & Compagnie, Frank
Hoogcarspel en als gastartiest
Onno Loonstra. Plaats: Paviljoen MeM (Egypte 16A),
15.00 uur. Toegang: € 10,-.
Reserveren via: www.paviljoenmem.nl/
WEEK 50
do 10 december
Kerstfeest. Doopsgezinde
zusterkring en de Kristelyke
plattelânsfroulju. Plaats: De
Schakel, 13.30-14.30 en 15.3016.30 uur. Toegang: gratis.
Er wordt twee maal kerstfeest
gevierd. In de tussentijd wordt
er geventileerd en ontsmet. Er
is geen pauze.
Jaep Meems komt met acht
zangers, Jolanda Valk verzorgt
de meditatie en Yp Osinga vertelt een Fries kerstverhaal .
Vooraf aanmelden noodzakelijk
bij Hinke van der West: 542318,
e-mail: gvdwest@kpnplanet.nl
do 10 december
Gemeenteraadsvergadering.
Op de agenda staat de begroting. Plaats: Gemeentehuis,

19.30 uur. Zonder publiek en
pers. De vergadering is via de
livestream te volgen
(zie www.achtkarspelen.nl).
do 10 december
Workshop XXL Armbreien.
Kom je ook gezellig met een
vriendin een mooi woonplaid
XXL Armbreien? Plaats: Paviljoen MeM (Egypte 16A), 19.0021.00 uur. Toegang: € 79,- incl.
materialen.
Opgeven via Doetie van StudioDOwol, 06-4772 6467.
vr 11 december
Rjocht yn ’t hert. In muzikale
komeedzje mei in swart rântsje.
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 20.00 uur. Toegang: € 17,50.
Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl/
zo 13 december
Lucia Zweedse Kerst. Luciafeest met lichtjestocht, kerstliederen, verhalen en Julbocken.
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 14.00, 15.30 en 17.00 uur.
Toegang: € 7,50. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl/
zo 13 december
Kerst Oardelmetersesje: duo
Ohime. Sopraan Elizabeth
Kooy en luitist Lex van Sante
brengen een winterprogramma

met kerstsfeer. Plaats: Paviljoen
MeM (Egypte 16A), 19.30 uur.
Toegang: € 12,50. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl/
WEEK 51

Planning Binnenste Buiten 2021
In de onderstaande tabel vindt u de sluitingsdata voor het aanleveren
van de kopij en verschijningsdata van De Binnenste Buitenpost voor
2021. Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie in verband met de zomervakantie.
Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

Januari

maandag 18 januari

maandag 25 januari

Februari

maandag 15 februari

maandag 22 februari

Maart

maandag 22 maart

maandag 29 maart

April

maandag 19 april

maandag 26 april

Mei

maandag 24 mei

dinsdag 31 mei

Juni

maandag 21 juni

maandag 28 juni

Juli

Geen krant i.v.m. zomervakantie

Augustus

maandag 23 augustus

September maandag 20 september
Oktober

maandag 18 oktober

maandag 25 oktober

November

maandag 22 november

maandag 29 november

December

maandag 13 december

maandag 20 december

Hij stond tweemaal in de winterprogrammering van Maskelyn: Gurbe
Douwstra. Corona heeft er helaas voor gezorgd dat TePlak en Frisicana III beide naar de programmering van 2021-2022 zijn verhuisd. Om
toch wat licht in deze donkere tijden te bieden wisten de mensen van
de cultuuraanbieder middels een livestream Gurbe ‘thuis te bezorgen’. Vanuit het Crystalic Business Park in Leeuwarden was de Drachtster troubadour via de mensen van GEOCASTmedia een uur lang live
te volgen. Zij verzorgden een professionele streaming die een ieder
gratis kon volgen via internet. De stream werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren van Maskelyn. Na afloop waren de reacties
lovend. Via sociale media, mail en telefoon kregen zowel artiest als
organisatie een dikke pluim.

WEEK 52
ma 21 december
Kerstconcert Breathe. Vier
stemmen, prachtige harmonieen in combinatie met warme
sounds. Plaats: Paviljoen MeM
(Egypte 16A), 19.30 en 21.00
uur. Toegang: € 10,-. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl/
di 22 december
Muzikale avond met Sido Martens, Annemarieke Coenders
en Jan de Vries. Plaats: Paviljoen MeM (Egypte 16A), 20.00
uur. Toegang: € 12,50. Reserveren via: www.paviljoenmem.nl/

De musical Mozes die in maart
en april dit jaar in Buitenpost zou
worden opgevoerd, is verplaatst
naar 2022. Vanwege de zorgelijke ontwikkelingen rondom het
coronavirus heeft het bestuur
van de Stichting Toneel & Muziek
Buitenpost e.o. besloten om in
het najaar van 2021 (mogelijk)
weer te gaan repeteren voor de
uitvoeringen van een nieuwe
musical Mozes rond Pasen 2022.

In maart van dit jaar zette het
coronavirus Nederland op zijn
kop. Dat gold ook voor de die
maand geplande première en
uitvoeringen van de musical
Mozes. Destijds werd gedacht dit
najaar weer te kunnen beginnen
met repeteren voor uitvoeringen
in de laatste twee weekenden
van maart 2021.

maandag 30 augustus
maandag 27 september

Prachtig optreden
Gurbe Douwstra in livestream

za 19 december
Ella & her man. Zangeres Ella
de Jong & gitarist Herman
Woltman spelen repertoire uit
de nieuwe voorstelling Pianohuis. Tevens klinken Liedjes uit
de bekroonde skûtsje voorstelling Myn Skip. Plaats: Paviljoen
MeM (Egypte 16A), 20.00 uur.
Toegang: € 12,50. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl/

Musical Mozes
gepland voor
2022
Het Repair Café is
tot nadere kennisgeving
GESLOTEN!
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Na een relatief rustige zomer
laaien nu de berichten van
besmettingen en maatregelen
weer op. De planning is daarom
met een jaar opgeschoven naar
2022.
Reeds gekochte kaarten blijven
geldig.

Gurbe Douwstra.

(foto: L. Hamstra)

Resterend programma
Ondertussen heeft Maskelyn naast de optredens van Gurbe ook het
kerstprogramma in de Mariakerk op 20 december, Lijn 12 en Fryslân Brass, en de toneelvoorstelling van Jan en Marijke op 6 februari 2021, moeten cancelen. Voor volgend jaar staat enkel nog Jack
Bottleneck, 17 januari 2021, in de planning. Het doorgaan hangt uiteraard af van landelijke richtlijnen rond het coronavirus.

Foarearst g jin toaniel ....
gelokkich noch wol de foto’s
At alles no gewoan west hie, dan hienen wy fansels allegearre wer
man- en froumachtich genietsje kinnen fan de novimbersfoarstellingen fan De Krite. De wrâld leit der lykwols slim
oars hinne, neat is mear gewoan... Gelokkich
is der in grutte digitale âlde doaze. Novimber,
twa jier lyn: De tante fan Charly. Yn in regy fan
Henk Roskammer spilen Remco de Poel, Renate Rutter, Frouke Holtrop, Iebe Bouma, Andries
Hovinga, Anneke Nieuwenhuis, Ria Krist, Dictus
Benedictus en Lourens de Zee dit prachtige stik.

De tante fan Charly, útfierd yn 2018.

(foto: Hielke Boorsma)

LET OP
In december verschijnt De Binnenste Buiten Post vroeger dan u
gewend bent. Dat betekent dat ook de deadline al vroeg in de
maand ligt.
U kunt kopij, foto’s en advertenties insturen vóór 14 december.
Eerder mag ook, graag zelfs!
De verschijningsdatum is een week later, op 21 december.

NIEUWS
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DE KWESTIE

VAN DE REDACTIE
Zeg het maar
Met deze 232e Binnenste Buiten gaan wij onze 22e jaargang
in. Toen wij in 1999 met dit
blad begonnen was een van
de doelstellingen om als Plaatselijk Belang meer in contact
te komen met ‘het eigen dorp’.
Want het valt niet mee om
bijna 6000 inwoners in al hun
verscheidenheid aan opvattingen te willen vertegenwoordigen. Een dorpskrant zou misschien een gesprek op gang
kunnen helpen. En daar kon
wellicht voordeel mee worden
gedaan. De rubriek ‘Zeg het
maar’ zette in de eerste editie
de deur daarvoor open.
Wij vinden als redactie in enige bescheiden onbescheidenheid dat we het best redelijk
doen. Maar door de jaren heen
zijn, helaas, het aantal reacties
altijd achtergebleven bij onze
hoop daarop. Ondertussen is
met de facebookpagina Dorp
Buitenpost nog een lijntje naar
de eigen inwoners geworpen.
Binnenste Buiten en Dorp Buitenpost blijken elkaar aan te
vullen. De een biedt meer achtergrondinformatie en sfeer,
de ander is beknopter en actueler. Sommige mensen lezen
liever van papier, anderen zijn
verknocht aan een scherm.
Facebook leent zich, met een
paar klikken, beter voor een
direct antwoord. De daar
geplaatste berichtjes geven
steeds meer reacties en voor
ons is dat belangrijke informatie. Niet omdat we daarmee
precies weten wat het dorp
denkt en wil, wel omdat we
dan meer kijk krijgen op hoe
er in ons dorp wordt gedacht.
Een goed gesprek met alle inwoners van Buitenpost is voor
Plaatselijk Belang onmisbaar.
De uitnodiging aan onze lezers
om ons te voeden met meningen, ideeën en informatie
staat er natuurlijk nog uitdrukkelijk. Wat ons betreft is er gespreksstof genoeg. Wij blijven
de ruimte bieden om, binnen
de bekende voorwaarden, in
krant en op het web van alle
Buitenposters te horen. Dus
nog steeds: zeg het maar!

Spits gezegde
Hoop hebben
is mooi.
Hoop geven ook.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

PBB

In dit eerste nummer van de nieuwe, 22e, jaargang starten we
met een nieuwe rubriek: de Kwestie. We peilen de mening van de
Buitenposters over een actueel onderwerp.

November 2020

De vraag van november 2020 luidt:

Deze opmerking maakte een klant die onze nieuwe groenteboer
bezocht toen Tilly en ik daar een bloemetje overhandigden om de
nieuwe winkelier namens PBB welkom te heten. Ook Rikst en slagerij van der Bijl met het verbouwde pand feliciteerden wij van
harte. Wij zijn als PBB heel blij dat nieuwe ondernemers zich willen vestigen, of hun pand willen vernieuwen in ons dorp. Dat getuigt van een positieve insteek en lef. Ik hoop dat u een kijkje gaat
nemen bij hen en de lokale winkels blijft steunen, zij verdienen
dat. Naast prachtige en heerlijke producten zorgt een cadeautje uit
zo’n winkel ook voor een verrassing. Een tip voor de komende
feestmaand?

Wat vindt u van het vuurwerkverbod?
• mee eens
• mee oneens
• maakt mij niet uit
U kunt meestemmen tot en met 14 december:
• met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/buitenpost

“Nu weet ik eindelijk waar mijn geld naar toe gaat”

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.
Volgende maand een nieuwe vraag, én de antwoorden op de
kwestie van deze maand.

AL GELEZEN?
Alle 350 treinstations in Nederland, zo ook het station in Buitenpost, krijgen binnenkort een
AED. Naar verwachting start het
plaatsen van de AED’s begin
2021. Door het aanbod uit te
breiden naar alle stations willen
ProRail en NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend
AED-netwerk.
Vandalen hebben op zaterdagavond 7 november door middel
van vuurwerk brand veroorzaakt in een insectenhotel nabij
het fietspad langs de Lauwersmeerweg. De brandweer werd
opgeroepen om de brand te
blussen. Bij aankomst sloegen
de vlammen al uit het insectenhotel. Omdat de locatie slecht te
bereiken was met de brandweerauto is de brand met een grote
gieter geblust. Tijdens de blus-

verzameld door Bennie Nauta
werkzaamheden kwam er veel
rook vrij. In het gras werd door
de brandweer vuurwerk aangetroffen.
Het gemeentehuis in Buitenpost heeft het ‘Energielabel A’
toegekend gekregen. Energiebesparende maatregelen zoals
zonnepanelen,
(dak)isolatie,
kunststof kozijnen, een HR-ketel
en LED-verlichting zorgen ervoor
dat het energielabel is opgehoogd van B naar A.
Wethouder Margreet Jonker is
blij met het nieuwe energielabel: “We hebben als gemeente
de ambitie dat alle woningen en
gebouwen uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Dat geldt ook voor
onze gemeentelijke gebouwen.
Hierin hebben we een voorbeeldfunctie.”

Bij PBB gaat het om kleine uitgaven. De gemeente houdt zich met
grotere zaken bezig en de financiële begroting van nu laat vele
gaten zien. Er moet bezuinigd worden. U heeft het vast gelezen,
de Wâldsang maakt zich grote zorgen maar ook It Koartling wordt
bedreigd met een enorme korting op het budget en zo ook het
Leefbaarheidsfonds. Natuurlijk maakt PBB zich daar bezorgd over.
Bezuinigen op welzijnswerk is aan de voorkant een kraan dichtdraaien die dan aan de achterkant wijd open komt te staan. Daar
wordt altijd een rekening voor gepresenteerd. Wij wensen de gemeente dus alle wijsheid toe om weloverwogen besluiten te nemen.
Jammer genoeg zijn er ook minder mooie zaken uit het dorp te
melden, het insectenhotel gelegen aan het wandelpad de Buitenposter Vaart is vernield en dat staat er dus nu heel treurig bij. Gelukkig heeft de gemeente aangegeven dit te herstellen. Ook daar
zijn kosten mee gemoeid, zonde geld wat ons betreft.
Verder kunnen we melden dat ten aanzien van de centrumvisie een
projectgroep is gestart op 20 november jl. vanuit de gemeente met
een afgevaardigde van de businessclub, de winkeliers en Plaatselijk Belang. Van hun bevindingen zullen zij regelmatig verslag doen
in de Binnenste Buiten zodat u kunt volgen wat de plannen zijn.
Voor de donkere decembermaand die nu voor de deur staat, en die
anders zal zijn dan alle voorgaande jaren, hopen wij voor u dat er
toch vele lichtpuntjes zijn. De winkels staan er vol mee en mensen
hebben daar veel behoefte aan. De echte lichtpuntjes echter zijn die
mensen die omzien naar de ander en zo een lichtje zijn.
Een hartelijke groet van de bestuurstafel PBB.
Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Onveiligheid bocht Eringalaan-Beatrixstraat?
Plaatselijk Belang (PBB) bereikte het bericht dat de hoek bij de
basisschool de Mienskip, het
medisch centrum en de Groenkamp, dus de bocht van de Eringalaan naar de Beatrixstraat, als
onveilig wordt ervaren. Er zou
veel te hard worden gereden en
het lijkt alsof het verkeer ‘overal
vandaan komt’.
De klacht is inmiddels gemeld
bij de gemeente maar deze
geeft aan dit niet eerder te hebben gehoord en bovendien van
geen ongelukken te weten. De
Mienskip heeft een poosje geleden als waarschuwing de tekst

‘schoolzone’ in de beide straten
aan weten te brengen, maar dit
legt geen verkeersbeperkingen
op. De gemeente wil geen verkeersdrempel aanleggen in verband met de ambulances die er
regelmatig passeren.
PBB wil graag weten of meer
inwoners onveiligheid op die
plek ondervinden en ook waardoor dat wordt veroorzaakt.
Mocht blijken dat dit breed ervaren wordt dan zal verdere
actie overwogen worden.
Reageren kan naar:
pbbuitenpost@gmail.com

De kruising Beatrixstraat-Eringalaan wordt door sommigen als onveilig ervaren.
Tijdens het halen en brengen van kinderen naar De Mienskip kan het er erg druk
zijn. (foto: Johan Kootstra)
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The Read Shop, It Koartling en
de bibliotheek.

Druk:
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: dorpbuitenpost:
facebook.com/buitenpost

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 14 december 2020
De volgende editie verschijnt in de
week van 21 december 2020.

Sint en Piet lopen samen hand in hand

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Snel naar de leukste boekenwinkel in het land
De leukste kadootjes voor groot en klein
die vind je in The Read Shop aan het Nijensteinplein

www.hovingbouwontwerp.nl
Bouwtekeningen
Omgevingsvergunningen

0511-542566
Buitenpost

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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Ik hoop dat ik mensen kan inspireren

Nelleke Kemps-Stam

SWA krijgt met Emmy Elgersma enthousiaste directeur

‘Het is een meisje geworden en haar naam is …’. Dit is geen
geboorteaankondiging, maar het overkwam een vrouw die in een
mannenwereld aan de leiding kwam waar nog nooit een vrouw aan
het roer stond. Bij Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)
spreekt men liever van ‘het stokje doorgeven aan…’ wanneer
Emmy Elgersma op 1 november 2019 Riekele Heida als directeur
opvolgt. Samen met Johannes Douma, manager van de afdeling
Verhuur & Bewonerszaken, neemt ze ons mee naar de wereld van
de woningcorporatie.
De Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) verhuurt 2971 woningen in de gemeente Achtkarspelen. Het woningaanbod van SWA is
gevarieerd: woningen voor jong en oud (met mogelijkheden voor
zorg), levensloopgeschikte woningen, zeer comfortabele eengezinswoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.
(Bron: SWA)
Wensverhuizers
Het zal u niet zijn ontgaan dat de
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost
(IWB) een tekort aan woningen
in ons dorp heeft geconstateerd.
Emmy legt uit dat woningtekort
niet hetzelfde is als woningnood.
“Onder het totaal aantal woningzoekenden in Achtkarspelen zoeken zo’n 475 mensen specifiek
een woning in Buitenpost. Toch
staan er geregeld woningen te
huur. Hebben we dan woningnood als er nog één woning
leeg staat?”, vraagt ze zonder
het antwoord af te wachten. “Bij
woningnood accepteer je ook
een woning in Drogeham als je
keuze naar Buitenpost uitging”,
illustreert Johannes. “Er zijn
veel wensverhuizers. Er is vooral vraag naar dorpen als Surhuisterveen en Buitenpost. De
wachttijden zijn daar het hoogst.
Er wordt ook naar kwaliteit en
locatie gekeken. De zeer gewilde
seniorenflat Boelensstate in Buitenpost is daar een mooi voorbeeld van. Men laat zich daar al
uit voorzorg inschrijven, maar
het kan zijn dat er niets vrij is
als ze eraan toe zijn. Dan moeten ze nog langer op de wachtlijst staan, terwijl er in de andere
twee seniorenflats wel ruimte
beschikbaar is.” Voor de goede
orde: de tip ‘je moet maar even
met Johannes Douma of de directeur praten, dan heb je zo een
huis’, verwijst hij naar het rijk der
fabelen.
Gezinsverdunning
Vanaf 2013 is het aantal woningen
in Buitenpost niet of nauwelijks
gegroeid en het bewonersaantal
nam af met 130. Dat lijkt in strijd
met het woontekort. “Er is wel
sprake van ‘gezinsverdunning’”,
verklaart Johannes. “Het aantal tweepersoonshuishoudens
en alleenstaanden neemt steeds
meer toe. De bezetting per woning is gemiddeld 2,3 personen.”
“We merken dat er meer echtscheidingen zijn en dat drukt ook

Griet Schievink komt straks graag
weer terug naar de Halbertsmastraat.
(foto: Nelleke Kemps-Stam)

enorm op de urgentie voor een
woning”, zegt Emmy. “Dat niet
alleen”, sluit Johannes hierbij
aan, “want de partner verlaat
vaak de woning en heeft weer
een woning met meerdere slaapkamers nodig om de kinderen te
laten slapen.”
Om huizen te kunnen bouwen,
heb je grond nodig. “We zijn van
de gemeente afhankelijk om te
kunnen bouwen. Wanneer een

krijgen ook steeds meer te maken met mensen met dementie.”
Een nieuw fenomeen op de woningmarkt, is de vraag naar Tiny
Houses. Dat blijft een particulier
initiatief wat Emmy en Johannes betreft. “Duurzaam wonen
doe je juist in een appartementencomplex. De appartementen
isoleren elkaar. Wij hebben op
verschillende plekken in het dorp
appartementen voor één- en
tweepersoonshuishoudens. Het
is niet zo dat je morgen een woning hebt, wanneer je je vandaag
laat inschrijven. Andere woningcorporaties wijzen vaak puur
op inschrijfdatum toe, maar wij
hebben een toewijzingscommissie die ook onder meer kijkt naar
de reden voor de aanvraag, levensomstandigheden en buurtopbouw. In het verleden kwam
het wel voor dat mensen na een
echtscheiding voorrang kregen,
maar op dit moment niet. Wij
willen ook niet alle gescheiden
mensen in één straat huisvesten.

Emmy en Johannes beloven prettig wonen.
in een prettige omgeving met
prima dienstverlening te bieden. In het nieuws worden woningcorporaties vaak ongunstig
afgeschilderd. “De incidenten
komen in het nieuws”, relativeert
Emmy. “Bij ons gaat er natuurlijk
ook wel eens iets niet goed met

“We weten wat er echt onder de mensen leeft.”
stuk grond binnen het stedelijk gebied door de gemeente
bestemd is voor bouwgrond,
spreek je van ‘inbreiding’,” verduidelijkt Emmy. “De gemeente
beslist wat er op die grond gebouwd gaat worden: kantoren,
(winkel)bedrijven of huizen. Als
we grond kunnen kopen voor
een aanvaardbare prijs om sociale woningen te bouwen en
te exploiteren kunnen we om
een bestemmingswijziging vragen. Buitenstedelijk bouwen op
agrarische grond, noemen we
‘van koude grond warme grond
maken’.” De laatste aankoop
resulteerde in de levensloopwoningen aan Acht oan de
Diken. Deze maand is begonnen met de bouw van twaalf
twee-onder-een-kapwoningen
en drie vrijstaande woningen
aan de Halbertsmastraat. “Men
staat nog niet in de rij, maar het
aanbod creëert ook de vraag. Van
de 475 woningzoekenden in Buitenpost hebben al enkelen aangegeven wel belangstelling te
hebben”, zegt Johannes. “Omdat
er niet veel gebouwd wordt, heb
je ook minder doorstroming. De
vergrijzing zorgt eveneens voor
stagnatie. De regering vraagt
van ouderen om langer zelfstandig te wonen. Ze houden daardoor niet alleen woningen bezet
voor jonge gezinnen, maar het
leidt ook tot vereenzaming. We

De eerste paal wordt geslagen voor
de nieuwe woningen aan de Halbertsmastraat. (foto: Hielke Boorsma)

De Johan ter Schoeleweg in Surhuisterveen werd in de volksmond in het verleden ook wel
de Johan ter Scheidingsweg genoemd.”
Toegankelijk
Een terugkerende opdracht aan
de woningstichting is de huisvesting van statushouders. “Vorig jaar waren dat twintig personen en de verwachting is dat het
aantal volgend jaar verdubbeld
wordt. Dat zou inhouden dat wij
samen met WoonFriesland veertig personen van een woning
moeten voorzien. “Het begrip
voor andere culturen komt dan
om de hoek kijken”, zegt Emmy.
“In de ogen van mensen die
dringend op een woning zitten
te wachten, krijgen statushouders voorrang”, is Johannes’
ervaring. Een gesprek met een
woningzoekende vindt meestal
in een spreekkamer plaats. “Wij
kunnen het natuurlijk nooit voor
iedereen goed doen”, antwoordt
hij op de vraag of er wel eens
gescholden wordt. “Wij zijn eigenlijk best een toegankelijke
organisatie. Iedereen kan ’s ochtends binnenlopen, terwijl andere corporaties dikwijls alles op
afspraak doen. Wij hebben best
veel aanloop. Elk half jaar moet
een woningzoekende aangeven
of hij nog ingeschreven wil blijven en of er wijzigingen zijn. Dat
formulier moeten ze terugsturen of mailen, maar vaak komen
mensen het hier even afgeven.
Ze komen met de fiets uit Surhuisterveen en maken een praatje of doen gelijktijdig even een
reparatieverzoek. En natuurlijk
moeten wij mensen soms teleurstellen als ze vragen hoe lang ze
nog moeten wachten. Ze dreigen dan het dorp te verlaten en
ergens anders te gaan wonen,
maar er moet wel iets beschikbaar zijn.”
Kerntaak
De belangrijkste opdracht van
SWA is om uitstekende woningen in de gemeente Achtkarspelen voor een betaalbare prijs

een huurder”, erkent Johannes.
“Maar we proberen het altijd
wel in goede harmonie op te
lossen. Bovendien kennen wij
veel van onze huurders. En we
zijn trots op onze eigen onderhoudsdienst. Dat zijn onze oren
en ogen. Ze waarschuwen ons
als er ergens iets niet goed gaat.”
We zijn de corporatie met een
van de laagste huren in Nederland. We willen de huren zo
laag mogelijk houden. We zitten
wel in een gemeente met lage
inkomens.” “We zijn heel blij
met onze huurdersvereniging

De Contactraad en met het eigen blad Us Wente”, zegt Emmy.
“Daardoor weten we wat er echt
onder de mensen leeft.” “De lijntjes zijn ook korter”, noemt Johannes nog. “Dat geldt ook voor
het contact met de gemeente.
Als er iets is, dan kun je zo met
de betrokken wethouder bellen.”
Emmy en Johannes zijn ook om
de tafel geweest met de Initiatiefgroep over het woningtekort.
“Ze kijken vooral vooruit. Want
het duurt een x aantal jaren voordat er woningen staan. De grond
moet er zijn, er moet aan allerlei
vergunningen worden voldaan
voordat je woningen bouwt.
Aan de enquête van de IWB
valt ons op dat de meeste mensen toch aan de randen van het
dorp willen wonen. Terwijl we
hadden verwacht dat met name
senioren dichterbij het centrum
willen wonen. We hadden graag
gezien welke leeftijden er bij de
cijfers horen”, is de conclusie van
Johannes en Emmy.
Ruim voldoende
In 2019 werd SWA langs de

(foto: Nelleke Kemps-Stam)

lat gelegd door een onderzoeksbureau. Het maatschappelijk visitatierapport noemt
de woningstichting betrokken,
daadkrachtig, toegankelijk en
financieel gezond. Maar ook:
eigenzinnig, met een sterke eigen
visie die soms tot wrevel leidt.
“We zijn geen standaard corporatie. We hebben best wel een eigen mening”, geeft Johannes toe.
“En die strookt niet altijd met de
visie van het Rijk of de gemeente. We strijden voor onze huurders en lage huren. We hebben
zelf vrij veel kennis in huis en zijn
praktisch ingesteld.” “We gebruiken ons boeren- of beter bouwvakkersverstand”, lacht Emmy.
Als nieuwe directeur-bestuurder
voegt ze zelf ook iets toe aan het
bedrijf. “Ik denk dat je de hele tijd
moet afwegen wat je sterkte en
je zwakte is. Ik wil laten zien wat
we eigenlijk met z’n allen aan
het doen zijn en welk effect dat
heeft op het uiteindelijke doel. Ik
hoop dat ik dat met een nieuwe
bril doe en dat ik mensen kan inspireren om zich te ontwikkelen.
Ik word altijd heel enthousiast
als je elkaar daarbij kunt helpen. Want met zijn tweeën leer
je sneller dan alleen.” Emmy’s
lijfspreuk ‘Wonen is zoveel meer
dan een dak boven je hoofd’, kan
zó als Neitinker in de krant.
(In verband met het coronavirus
is het kantoor gesloten. U kunt
telefonisch wel een afspraak maken.)
Noot van de redactie:
Op pagina 11 vindt u een kaart
met het woningbezit van SWA
in Buitenpost, en een overzicht
van woningzoekenden en vrijgekomen woningen in de periode
2005-2019.

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

Vanaf nu elk weekend te bestellen:
De Binnen Markt verwenbox
ook leuk voor sinterklaasavond!!

€ 31,50
Je kunt deze box aanvullen met
een wijntje of een biertje!
Inhoud:
- nootjes, dipstokjes,
pinda’s
- 2 soorten kaas

- eigengemaakte tonijn-,
kip-, eiersalade
- breekbroden (2 stuks)
- onze tacodip

- 2 soorten worst
- 3 soorten tapenades
- olijfjes

Looptijd: november/december 2020

Uw veelzijdige
horecapartner voor
feesten en partijen
Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost - tel: (0511) 54 15 80 - www.point-horeca.nl

Smakelijk voordeel
O, KOM ER EENS KIJKEN WAT IK BIJ
UW SLAGER VIND!
ook leuke en lekkere cadeautjes!

KOOPJE VAN PIET

SURPRISE

VOL VERWACHTING

MEAL DEAL

GOURMETSCHOTEL
'DE WALDEN'

RUNDVLEESSALADE

HAPJESSCHOTEL

HOLLANDSE
KRIELTJESSCHOTEL

diverse soorten vlees

klein opgemaakte salade

60 diverse soorten hapjes

Kant & klaar

p.persoon
Bestel snel

6.95

p.stuk

6.95

p.schotel

18.00

500 gram

5.50

Geldig van maandag 30 november t/m zaterdag 05 december 2020

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

Bote de Haan

Coördinator van diverse collectes

Wanneer uw Binnenste Buitenpost correspondent de woonkamer van Jurjen Kooistra
binnengaat ziet hij een aantal
collectebussen in papieren zakjes, keurig naast elkaar op de
vloer. Er staat weer een collecte op stapel en Jurjen heeft het
er weer druk mee. In totaal coordineert Jurjen ieder jaar vier
collectes. “Ja, het houdt mij wel
even bezig, Ze zeggen wel eens
het houd je van de straat, dat
geldt niet voor mij, want ik collecteer zelf ook in straten waar
geen collectant voorhanden is.”
Goede doelen
In 2009 begon het collecteren
voor Jurjen voor het Prinses
Beatrixspierfonds.

Hij werd ook gevraagd om de
gezamenlijke collectes bij elkaar
te gaan coördineren; even snel
ingewerkt en vanaf dat moment
was hij coördinator. Al het geld
van de afzonderlijke bussen tellen, samen met de collectant.
Dan wordt de telbrief ingevuld
en daarna wordt alles geregeld
met de opdrachtgever, het goede doel. Een paar jaar later kwamen daar nog bij: het Leger des
Heils, de Dierenbescherming en
Beautiful Gate. Wat het Spierfonds, het Leger des Heils en de
Dierenbescherming doen wordt
algemeen bekend geacht.

andere een pepermuntactie voor
dit goede doel. Om dit doel wat
bekender te maken zijn er laatst
deur-aan-deur folders door het
dorp verspreid. Waar de collectanten steeds meer mee te maken krijgen wanneer je aanbelt, is
dat de mensen zeggen “wij betalen alles per pin en hebben geen
contant geld in huis”. Nu kun je
met een pinapparaat de huizen
langs gaan, maar dat is duur en
onpraktisch, want iedere woning
heeft een eigen wifi-code. De
QR-code lost dit probleem op.
De code past zich automatisch
aan de wificode van de woning
aan wanneer men per mobieltje
betaalt. Denk dat alle liefdadige
doelen in de toekomst daar gebruik van zullen maken. Zo zie
je maar weer eens, de techniek
schrijdt steeds verder voort.”
Overdag collecteren
Jurjen collecteert zelf dus ook,
“Overdag werk ik maar woensdags is mijn vrije dag. Wanneer ik collecteer, doe ik dat zo
veel mogelijk bij daglicht, want
’s avonds wanneer het donker
is, doen de meeste mensen niet
open. Wanneer je tv kijkt en je
ziet programma’s als Opsporing
Verzocht of Opgelicht dan kun je
daar begrip voor tonen. Om deze
tijd van het jaar hoef je dus na zeven uur ’s avonds niet meer aan
te bellen.”
Corona
Nu is er covid 19 oftewel corona.
Jurjen heeft zijn huis er op aangepast. “Wanneer de collec-

Beautiful Gate verdient enige
toelichting. “Dat is een organisatie die samenwerkt met projecten in Afrika aan een kindvriendelijke en veilige wereld, door
het mobiliseren en trainen van
mensen en het ondersteunen
van kind- en jeugdprogramma’s,”
vertelt Jurjen. “Wij hielden onder

tanten hun bussen met inhoud
inleveren, moeten ze achterom
en anderhalve meter afstand
houden. Onder de luifel staat
een ontsmettingsmiddel, dus
handen wassen en ook de collectebus wordt schoongemaakt,
de inhoud wordt geteld, het papierwerk wordt in orde gemaakt
en dan via de woonkamer door
de voordeur weer vertrekken. Zo
kom je elkaar niet tegen en hoop
ik coronavrij te blijven.” zegt Jurjen.
Jurjen Kooistra als collectant. (foto: Harrie Slagter)
Inhaalcollecte
Februari dit jaar hield het Reumafonds een gezellige avond in Gebouw De Schakel. Jurjen was
daar ook, want hij collecteert
voor het Reumafonds; zijn moeder was reumapatiënt, dus daar
heeft hij wel wat mee. Alleen

puteren of te sporten? “Computeren doe ik graag, ik ben er erg
goed in, al zeg ik het zelf. Ik doe
echter ook graag iets goeds voor
de medemens. Bedenk maar
eens wat men doet met het geld
dat wordt opgehaald, daarmee

“Bedenk maar eens wat men doet
met het geld dat wordt opgehaald”
coördineert hij dat goede doel
niet; dat doen anderen. Vanwege de corona waren er dit voorjaar geen deurcollectes. Daarom
besloten het Reumafonds, de
Hartstichting en het Longfonds
dit najaar de handen ineen te
slaan en gezamenlijk één collectant te laten collecteren voor alle
drie doelen. De totale opbrengst
werd vervolgens tussen de drie
goede doelen verdeeld.
Waarom?
Op de vraag waarom doe je dit
allemaal? Is het niet gemakkelijker om in je vrije tijd wat te com-

test men bijvoorbeeld medicijnen. Ga maar eens na hoe de
zieke mens er vijftig jaar geleden
aan toe was en hoe nu, een groot
verschil. De kwaliteit van leven is
met sprongen vooruit gegaan
dankzij allerlei nieuwe inzichten
en medicijnen en daar dragen de
collectanten dan ook hun steentje aan bij.” aldus Jurjen. “Het
Leger des Heils, de Dierenbescherming en Beautiful Gate
doen weer ander goede dingen
met de opbrengsten. Al is het
maar een beetje dat hier in Buitenpost wordt opgehaald, alle
kleine beetjes bij elkaar van heel

Nederland, daar kan zo’n goed
doel weer mee vooruit. Ja, het
begon allemaal heel geleidelijk
in 2009 en nu is het soms een behoorlijke invulling van mijn vrije
tijd. Ander vrijwilligerswerk doe
ik nauwelijks. Ja, als de buurtvereniging mij vraagt ben ik beschikbaar. Komt natuurlijk bij dat
ik fulltime werk. Collecteren en
het coördineren daarvan doe ik
nog steeds met plezier en ik geniet van de contacten met mensen, die dat met zich meebrengt.”

Zijn er mensen hier in Buitenpost die na het lezen van dit stuk
Jurjen Kooistra willen helpen
met collecteren, dan kunt u zich
opgeven door te bellen met
06 2186 2477.
Ook voor andere vragen inzake
collectes kunt u bij hem terecht.

Collecte het Gehandicapte Kind

Meebouwen aan nieuwe toekomst Mariakerk?

De landelijke collecte voor het
Gehandicapte Kind heeft in Buitenpost het mooie bedrag van
1120 euro opgebracht, inclusief
de digitale opbrengsten. in 2019
bedroeg de opbrengst in Buitenpost bijna 1500 euro. Ondank
corona mogen we spreken van
een goede opbrengst in 2020.

Het gonst al een tijdje door het
dorp: de ‘Âlde Wite’ wordt binnenkort overgedragen door de
Protestantse Gemeente aan de

De Stichting het Gehandicapte
Kind heeft als ideaal ‘geen kind
zonder vriendjes’. Helaas is eenzaamheid vaak de grootste han-

dicap voor kinderen met een
beperking. Plaatsen waar andere
kinderen elkaar ontmoeten zijn
voor hen vaak niet toegankelijk.
Zo is 90% van de speelplaatsen
in Nederland niet geschikt voor
gehandicapte kinderen.
Het zijn moeilijke tijden door
corona. Kinderen met een handicap verkeren door hun kwetsbare gezondheid in een nog groter isolement dan ze normaal al
zitten.
Dankzij uw bijdrage krijgen zij de
kans om mee te doen. Gewoon,
met hun niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes. Samen maken
we zo het verschil.

Stichting Âlde Fryske Tsjerken.
Deze stichting restaureert en onderhoudt 53 monumentale kerken in Fryslân en geeft ze een

nieuwe bestemming.
En dat gaat ook in Buitenpost
gebeuren: de stichting neemt
de zorg voor de kerk over en
wil graag dat het prachtige gebouw een belangrijke plek blijft
innemen in ons dorp. Een plek
waar mensen graag komen. Met
respect voor de oorspronkelijke
functie maar met nieuwe mogelijkheden op het gebied van
kunst en cultuur.
Een Plaatselijke Commissie
wordt verantwoordelijk voor het
beheer en de culturele programmering van de kerk. Hiervoor
hebben zich al twee enthousiaste
mensen gemeld, maar er zijn er
meer nodig.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Wie wil meehelpen onze ‘Âlde
Wite’ nieuw leven in te blazen?
Zodat de deuren zo vaak mogelijk open gaan en iedereen van
dit prachtige culturele erfgoed
kan genieten. Zodat het ‘levende
stenen’ blijven!
Bel voor meer informatie met
058-2139666 of stuur een mail
naar info@aldefrysketsjerken.nl

Ten Cate ondergoed
voor dames en heren

20%

Inspiratie nodig voor een leuke give away?

t/m 31 december
20% korting

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

kom langs voor
Sieraden/baby/homedeco/lifestyle/
huidverzorging
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Het nieuwe uiterlijk van de Binnenste Buiten
U heeft het vast en zeker gezien.
Deze krant ziet er iets anders uit
dan u gewend bent. We vonden
het tijd worden om de krant er
wat moderner uit te laten zien.
Dat proberen we met deze nieuwe stijl te bereiken.
Bovendien willen we het u makkelijker maken om in de krant te
vinden wat u zoekt.
Over koppen gesproken
Om een bericht makkelijker te
vinden hebben we boven elke
redactionele pagina een kop geplaatst: Agenda, Nieuws, Natuur
enzovoort. Zo kunnen we de berichten beter rangschikken. Al zal
dat af en toe niet helemaal lukken, want alle pagina’s moeten
wel gevuld worden. Dus soms
kan een berichtje op een ‘verkeerde’ pagina terechtkomen
vanwege de beschikbare ruimte.
Daarnaast hebben we de koppen
van de vaste rubrieken een strakker uiterlijk gegeven, en is de
minder fraaie lijn onder de oude
rubriekkoppen verdwenen.

samen met Van de bestuurstafel.
Bennie Nauta, die voor ons berichten over Buitenpost verzamelt uit andere nieuwsbronnen,
krijgt met zijn rubriek Al gelezen
meer ruimte als dat nodig is.
Daardoor kunnen we meer en
ook uitgebreider nieuws vermelden dat al eerder is verschenen,
maar dat toch van belang is voor
Buitenpost.
Op pagina 2 vindt u in het vervolg
de Agenda, op een vaste plek,
makkelijk te vinden. Maar dan
moet er natuurlijk wel iets in het
dorp georganiseerd kunnen worden, dat de moeite van het vermelden waard is. Dat wordt dus
iets voor later, na de coronatijd.
Al maanden lang is de Agenda
matig gevuld.
Kleur
De kleuren rood en groen, die
u zult hebben opgemerkt in de

titel van de krant en als achtergrondkleur bij de columns, zijn
afgeleid van de kleuren van de
vlag van Buitenpost.
De columns krijgen allemaal
een achtergrondkleur, zodat ze
duidelijk te onderscheiden zijn
van artikelen. Hoewel we ze bij
voorkeur in een kolom plaatsen,
ze heten niet voor niets column,
kan het ook voorkomen dat ze
over de breedte van de pagina
geplaatst worden als dat beter
uitkomt.
Maar, de inhoud van de artikelen is niet veranderd. Daarmee
hopen we dat u net zo enthousiast de krant zult blijven lezen als
altijd.

Let op... sneltrein raast voorbij!
Met ingang van 13 december
gaat er op het traject Leeuwarden-Groningen een tweede
sneltrein rijden. Deze trein stopt
alleen in Feanwâlden en Zuidhorn. Dat betekent dat er elk uur
uit beide richtingen een trein
voorbijraast aan spoorwegovergang en perrons. Omdat de sneltreinen niet meer gelijktijdig uit
Groningen en Leeuwarden vertrekken snelt er twee keer per
uur een sneltrein voorbij, om
rond 3 en 25 minuten over het
uur. We zijn nu gewend aan afremmende of optrekkende treinen die met vrij lage snelheid
langskomen. Maar dan passeren
treinen met een snelheid van
120 km per uur, terwijl zelfs
140 km per uur is toegestaan. De

nieuwe sneltreinen rijden alleen
op maandag tot en met vrijdag.
Ze kruisen elkaar ongeveer ter
hoogte van De Westereen.
Op onze Facebookpagina vindt u
een video met een overzicht van
alle treinen, acht per uur:
www.facebook.com/buitenpost
Begin december stuurt ProRail
een brief met voorlichtingspakketten naar de scholen. Kernboodschap: altijd wachten voor
een overweg die in werking is!
Het is voor je eigen veiligheid.
Zie ook www.pazzup.nl/
Er zal ook extra toezicht komen
met surveillance door BOA’s om
veilig gedrag te stimuleren.
Annemieke Altena

Mocht u opmerkingen hebben of
suggesties voor verbetering laat
het ons dan vooral weten. Stuur
een mail naar: bibupost@gmail.
com. Samen maken we de krant
steeds beter.
Lezersenquête
We zijn benieuwd wat u van de
krant en van deze nieuwe opmaak
vindt. In een volgend nummer
zullen we de meningen over de
krant peilen door middel van een
Lezersenquête.

Vaste plek
Een aantal vaste onderdelen is
van plaats verhuisd.
Van de redactie heeft een nieuwe plek gevonden op pagina 3,
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Ook in de vertrektijden zijn er wijzigingen.

Bestemming Leeuwarden

Website Binnen Buitenpost bijgewerkt
De website Binnen Buitenpost
(www.binnenbuitenpost.nl) is al
sinds 2013 in de lucht, maar vanaf nu ook weer actueel. Door het
werk aan het jubileumboek en de
bevrijdingskrant was de website
enige tijd niet up-to-date, maar
dat euvel is nu grotendeels ver-

holpen. De komende tijd zullen
nog ontbrekende zaken verder
worden aangevuld.
Archief Binnenste Buiten
Alle verschenen De Binnenste
Buiten’s zijn terug te vinden als
PDF-bestand. Alle daarin afge-

drukte schoolfoto’s en foto’s uit
de oude doos zijn aan het archief
toegevoegd.
Heeft u ook een oude schoolfoto
of dorpsfoto die leuk is voor de
Binnenste Buiten en de website?
Stuur’m naar bibupost@gmail.
com!
Extra knop toegevoegd
Als extra is voor de liefhebbers
van de historie van ons dorp
het geschiedenisonderdeel gemakkelijker te vinden met een
extra knop bovenaan op het welkomstscherm.
Zoeken
Het zoeken binnen de site (en
daarmee in het archief van de
Binnenste Buiten) is makkelijk
gemaakt door de zoekbalk onderaan.
Al met al dus een schat aan informatie over Buitenpost.

Het nieuwe openingsscherm van de site binnenbuitenpost.nl.

Johan Kootstra

’t Stationnetje nu ook in Buitenpost
Eind oktober opende ’t Stationnetje in Buitenpost
de deuren voor jongeren en
jongvolwassenen die willen werken aan persoonlijke doelen. ’t Stationnetje is een initiatief van KEaRN
Welzijn en is in Hurdegaryp sinds begin 2019 een
groot succes. Nu dus ook een locatie in Buitenpost,
gevestigd in een oude opslagruimte van het Nordwin College.
Bij ’t Stationnetje komen veel jongeren die in bepaalde zaken vastlopen, zoals financiën of het vin-

den van een geschikte opleiding. Hun problematiek
is vaak niet ernstig genoeg voor de jeugdhulpverlening, maar de jongeren kunnen wel hulp gebruiken bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn er
jongeren die nare ervaringen hebben met jeugdhulpverlening. Wil je weer naar school, maar kun
je niet kiezen welke opleiding? Wil je weer aan het
werk, maar heb je moeite met solliciteren? Of wil je
misschien een eigen bedrijf starten, maar weet je
niet hoe je dit aan moet pakken? Ga zo maar door,
je kunt met elk doel terecht bij ’t Stationnetje.
Ben je tussen de 15 en 30 jaar oud en wil je ook
werken aan een persoonlijk doel van wat voor aard
dan ook?
Neem dan contact op via mail/app/telefoon met
de projectmedewerkers van ’t Stationnetje. Je
start met een intakegesprek en gaat vervolgens
zo’n 60 uur werken aanje doel. Meer informatie:
https://www.stationnetje.com/
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De nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat.
(foto en infographic: Annemieke Altena)

Wees gewaarschuwd
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Deze maand heten we
twee nieuwe adverteerders welkom:
It Grientewinkeltsje
De Haan Bouwbedrijf
Wij wensen ze veel succes.

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

WONEN
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Op pagina 5 heeft u het interview kunnen lezen dat Nelleke Kemps
had met directeur Emmy Elgersma van Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Johannes Douma, manager verhuur en bewonerszaken. Onderstaande kaart laat het woningbezit zien van woningstichting SWA in Buitenpost. De verdeling is als volgt:
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De vraag naar woningen blijft hoog, zoals valt af te lezen uit de grafiek. Het aantal bij SWA ingeschreven woningzoekenden bedraagt
momenteel rond de 470. Deze woonvraag is niet voor alle ingeschrevenen even urgent is. De SWA schat dat tussen 60 en 70 inschrijvingen in de categorie ‘urgent’ vallen. Het gaat dan om mensen die
door scheiding of andere persoonlijke zaken zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Daarnaast is er een groep mensen die wel wil
verhuizen maar op dit moment nog goed voorzien zijn. En is er een
groep die pas op langere termijn wel een verhuiswens heeft, maar
zich nu alvast ingeschreven heeft. Niettemin spreekt het cijfer boekdelen wat de behoefte aan woonruimte in de sociale huursector betreft.
Jaarlijks komen er rond de vijftig woningen beschikbaar door huuropzegging of verhuizing.
Johan Kootstra
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Aantal woningzoekenden en vrijgekomen woningen in Buitenpost, 2005-2019.

Overpeinzingen bij Duurzaamheidsagenda Achtkarspelen
Het zal bekend zijn: de rijksoverheid heeft het klimaatakkoord
vastgesteld. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeenten. Zij moeten plannen
maken, onder andere hoe ze
gaan regelen om in 2050 energieneutraal te zijn. Deze plannen
heten: de duurzaamheidsagenda
en de transitievisie warmte. De
plannen beslaan honderden pagina’s. Ze worden in drie fasen in
de gemeenteraad behandeld.
Op 8 oktober was er een informatiecarrousel. Op 19 november
werden de plannen ‘informerend’ behandeld en op 21 januari
is de bedoeling dat de definitieve
vaststelling zal plaatsvinden.

Natuurlijk volgen wij, als Energie Coöperatie Buitenpost, de
discussies. Maar honderden
pagina’s tekst doorlezen is wel
veel van het goede. Vooral omdat blijkt dat het veelal om intenties gaat en er nog geen concrete plannen zijn. Wellicht dat
er daarom een roep ontstond in
de raad om de plannen tot maximaal 5 jaar vooruit te beperken.
Iets waar de wethouder slecht
mee uit de voeten kan, gezien de
richtlijnen van de rijksoverheid.

• En dan is er nog het geld. De
rijksoverheid bedenkt van alles voor de gemeenten, maar
geven op dit moment geen
inzicht welke bijdragen daarbij horen. Duidelijk is wel, dat
de gemeente het zonder rijksoverheidsgelden nooit voor
elkaar gaat krijgen. De huidige
verdeling van deze gelden gaat
niet goed. De SDE+ subsidie
gaan veel te veel naar de ‘grote jongens’, lokale initiatieven
komen onvoldoende aan bod.

Wat zijn zoal knelpunten?
• Met de huidige gebruikelijke
technieken als zonnepanelen
en windmolens is het (vrijwel)
onmogelijk om de doelstellingen te halen. En als je het toch
probeert, is de weerslag op de
omgeving enorm.
• Er is er nog geen sprake van
opslag van energie. Dus als er
geen wind en zon is, dan staat
de boel stil. Op dit moment
wordt vooral waterstof genoemd als mogelijk opslagmedium. Dit heeft echter een laag
rendement, waardoor je nog
meer opwekcapaciteit nodig
hebt. Kortom: het gaat alleen
wat worden met technieken,
die nu nog niet (voldoende)
ontwikkeld zijn. Of die we
liever niet willen, zoals kernenergie.

Hoe nu verder? De ene partij
zegt: nu aan de slag. Anderen
zeggen: wachten op deze nieuwe technieken voordat je wat
gaat doen. Een lastige keuze.
De waarheid ligt in het midden.
Waarschijnlijk daarom wordt het
begrip: ‘spijtvrije keuze’ geïntroduceerd. Maatregelen dus die
passen in elk toekomstig scenario. Dit spreekt ons als energiecoöperatie aan. Ook wij hebben
als doelstelling niet het vage: ‘in
2050 energieneutraal’. Maar wel
op korte termijn doen, wat in
ieder geval noodzakelijk is. Wat
altijd goed is: isolatie of ruimer
energiebesparen. In alle scenario’s om de doelstellingen te behalen, wordt er een enorm deel
besparing ingeboekt.

voudig. Zo kwam de gemeentelijk energie-inspecteur, die bij
een huis uit 1980 aanbevelingen deed, ook niet verder dan:
zonnepanelen en nieuwe HR++
ramen. En heel misschien een
hybride warmtepomp. Muur- en
vloerisolatie konden ook niet
makkelijk verbeterd worden.
Verdergaande maatregelen zijn
nu te onrendabel en te ingrijpend. Later misschien, als het
huis verkocht wordt? Zonnepanelen en ramen zijn gerealiseerd
en geen spijt van!
Tenslotte: de gemeente moet
een keuze maken, welke wijk als
eerste van het gas af gaat. Dit
is bedoeld als proef om ervaring op de doen. In Buitenpost
wordt gekozen voor de nieuwste
wijken. Dit is duidelijk de meest
goedkope aanpak. Wel vraagt de
ECB zich af, of er hiermee wel
voldoende ervaring wordt opgedaan voor de oudere wijken
waar de problemen veel groter
zijn.
Is het niet beter om nu te proberen geld te krijgen van de rijksoverheid en een lastig gebied
aan te pakken? Zo wordt je koploper!

Maar zelfs dat is niet zo een-

Oversteek Lauwersmeerweg bij Oude Dijk wordt ontmoedigd
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dersom) steken regelmatig de
Lauwersmeerweg bij de Oude
Dijk over. Het is de kortste verbinding, maar niet zonder risico omdat er behoorlijk hard gereden
wordt. De reguliere oversteek bij
rotonde Lutkepost is een stukje
verder lopen maar wel stukken
veiliger.
De gemeente beraadt zich nu op
maatregelen om voetgangers
op de weg bij de Oude Dijk te
weren.

Kees Kooman

Herrie
Ze komen bijna altijd op schitterende herfstdagen en trekken zich
niets aan van de toestand in de wereld. Zullen ze, net als ik, op CNN de
Amerikaanse verkiezingen volgen
en misschien ook een slapeloze
nacht achter de rug hebben? En is
het daarom dat ze hun machines op
de hoogste stand hebben ingesteld,
woedend over het onfatsoen van
een tot waanzin gedreven twitterende wereldleider. In ieder geval
veroorzaken zij een geluid waaraan
niet te ontkomen valt. Een hoog,
zoemend geluid als van een reusachtige bij die gevangen zit en probeert te ontsnappen. Tevergeefs.
De lawaai-regisseurs dragen zelf
(behoorlijk reusachtige) oorbeschermers, ikzelf zoek beschutting
onder een hoofdkussen. En ga
in die ongemakkelijke positie op
zoek naar antwoorden op de vraag
waarom het juist de groene pioniers
zoals hoveniers zijn die de stilte professioneel aan stukken scheuren.
Je zou van deze beroepsgroep clementie verwachten, heelmeesters
van de natuur en daarom voorlopers bij ontwikkeling van elektrisch
gedreven apparatuur. Als ik me niet
vergis, staat er ‘mooi groen’ op het
logo van hun wagens geschreven.
Mooi?
Herrie: is het misschien een Nederlandse eigenschap die op de een
of andere manier samen met de
VOC-mentaliteit door de eeuwen
heen in onze genen is gevloeid?
Waar je ook bent in de wereld:
landgenoten herken je niet alleen
aan de korte broek met daaronder
vaak - door het vele fietsen - stevige
ballonkuiten. Je hoort ze van verre
dankzij een even krachtig stemgeluid, afgezien natuurlijk van herkenbaar taalgebruik. Hun kinderen
gaan anno 2020 niet fietsen zonder
gezelschap van muziek met boxjes
waarvan ik niet eens weet waar ze
zitten. Maar het geluid hoor je wel,
slappe rap meestal of hoempa-achtige klanken, terwijl de jongens en
meisjes schreeuwend daarbovenuit trachten te komen. Herrie.
Waar komen trouwens die knallen vandaan, hier in de buurt van
het Buitenhof, meestal een uur of
acht of negen ’s avonds, ’s zomers,
’s winters, beslist niet alleen in
feestmaand december. Wie het
weet, mag het zeggen. Daaraan
denkend: hoe zal Achtkarspelen
omgaan met een algeheel vuurwerkverbod of carbidschieten,
boerentraditie waarbij door de geschiedenis heen menig ledemaat
is gesneuveld? Oogje toeknijpen?
Oogje weggeschoten zul je bedoelen. Herrie in optima forma, meestal
besprenkeld met ruimhartige hoeveelheden alcohol die uitnodigen
tot het tegenovergestelde van afstand bewaren in corona-tijden.
Ouwe jongens krentenbrood, wie
lust er nog eentje?
U begrijpt: ik leef met groot optimisme naar de nabije toekomst toe. En
kan niet wachten op de dag waarop
Trump met staart tussen de benen
het Witte Huis wordt uitgetrapt. De
beschaving terug kan keren in de
wereld en klimaatverandering weer
op de agenda staat. Achtkarspelen
geeft het goede voorbeeld en besluit
tot aanschaf van fluisterstille snoeiapparatuur. Ik kom met mijn hoofd
weer onder het kussen vandaan.

‘IS DE BRANDKRAAN
IN JOUW BUURT
ZICHTBAAR?’
Als de brandweer uitrukt voor een brand, moet snel duideljk zjn waar de
brandkranen precies zjn. Met het zoeken en toegankeljk maken van een
brandkraan gaat soms kostbare tjd verloren.
Bj het blussen van branden gebruikt de brandweer bluswater afkomstig uit een
brandkraan in de stoep, straat of berm. Een brandkraan is aangesloten op het
drinkwaterleidingnet en voorzien van een ovaal putdeksel met de tekst ‘brandkraan’
of ‘hydrant’. In de bebouwde kom liggen de brandkranen zo’n 80 meter uit elkaar,
buiten de bebouwde kom ongeveer 100 meter.
Weet jj waar in jouw straat de dichtstbjzjnde brandkraan is? Niet
alleen de brandweer, ook jj kunt de brandkraan vinden aan de
hand van bordjes op huizen of paaltjes langs de weg (zie voorbeeld). Deze brandkraanaanduiding is als volgt te lezen. Met je rug
naar het bordje ligt de brandkraan 2 meter naar links en 15 meter
naar voren (B = brandweer, 150 = aantal mm doorsnee van de
leiding). Brandweermensen schatten de meters door het nemen
van passen. In herfst en winter wordt het vinden van een brandkraan vaak moeiljker door gevallen bladeren, takken, modder en
eventueel sneeuw. Sommige deksels zjn onder de nieuw
aangelegde tuin of na het bestraten zelfs volledig verdwenen.
Ook jj kunt de brandweer helpen om bj brand zo snel mogeljk de brandkraan te
vinden. Hoe? Door het putdeksel – en het bordje dat de plaats ervan aangeeft –
schoon en goed zichtbaar te houden, zodat deze gemakkeljk te vinden is.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

Hink, stap,… sprong?
Hink
De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) heeft in beeld gebracht wat er in Buitenpost nodig
is om eigen inwoners voor ons
dorp vast te houden en forenzen
ook een plek te geven. Dankzij
de duidelijke respons op de enquête konden we de wethouder
en de gemeenteraadsleden laten
zien, dat er in Buitenpost echt
wat moet gebeuren:
• Veel ouderen willen graag

doorstromen naar een appartement, maar…
• Veel jongeren willen graag
starten op de woningmarkt,
maar…
• Veel jonge gezinnen willen
graag een volgende stap maken naar een ruimere woning,
maar...
De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) heeft geschikte bouwlocaties binnen het dorp in beeld

gebracht. Wij hebben inmiddels
met de grondeigenaren gesproken en gevraagd of ze willen
bouwen. Helaas zijn de mogelijkheden binnen ons dorp heel
beperkt. Plekken die formeel buiten het dorp liggen mogen nu
niet bebouwd worden omdat de
gemeente dan eerst de bestemming moet veranderen.
Stap
De gemeenteraad heeft op 19 no-

vember de Woonvisie 2020-2025
vastgesteld. Wat ons betreft is
het een belangrijke stap, dat een
motie uit de raad is aangenomen om de ‘op slot gezette bestemmingsplannen’ van het slot
te halen. Dit is een positieve stap
één, maar de volgende stap is
nu de provincie. Buitenposters,
jullie zullen begrijpen, we zijn er
nog niet. We blijven ons inzetten
voor meer woonmogelijkheden
in alle opzichten voor ons dorp.

Sprong
Met z’n allen moeten we beseffen dat het nog wel even duurt
voor we een grote sprong kunnen nemen. De kleine stappen,
de Van den Brug-locatie, de Halbertsmastraat en de bereidheid
van de gemeente om ook buitenstedelijk bouwen mogelijk te
maken, zorgen ervoor dat wij als
IWB ons best blijven doen.
U kunt de IWB mailen op:
iwbuitenpost@gmail.com

aan de Voorstraat vier appartementen te maken. Corona en
de Centrumvisie waren daarbij
een struikelblok. De start van de
verbouw, die voor het afgelopen
voorjaar gepland stond, staat nu
voor januari op de kalender.

Lutkepost kans maakt bij de gemeente moet er dus groen licht
van Leeuwarden komen.

Nieuwbouw in ons dorp kost tijd, niet weinig tijd...
Op 9 november werden de eerste piketpaaltjes voor nieuwbouw aan de Halbertsmastraat
geplaatst. Op 17 november volgde, met iets meer ceremonieel,
de officiële start met een symbolische deur en bloemen, waarna
heipalen de grond in gingen. Natuurlijk een feestelijk moment,
maar tegelijkertijd iets bitterzoet.
Bijna vijf jaren waren nodig van
plan tot uitvoering. De sloop van
bestaande woningen maakte
lange voorbereiding nodig.
Ambtelijke voorbereiding
Ook een plan op onbebouwde
grond gaat niet zomaar. Een eerste vraag is of er wel de bestemming ‘wonen’ op ligt. Zo nee,
dan volgt een procedure. Onderzoek volgt naar geschiedkundige
bodeminformatie en de gevolgen voor bloemen en dieren. Na
een voorontwerp-bestemmingsplan komt een informatieronde

voor belanghebbenden met inspraak. Mogelijk moet eerst een
bezwaarprocedure afgehandeld
worden. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat daarna ter goedkeuring naar de gemeenteraad.
Zo’n procedure kan zomaar twee
jaar, maar ook veel langer duren.
Stand van zaken
Hoe staat het met de meest
voor de hand liggende bouwplekken in Buitenpost? De Van
den Brug-locatie aan de Voorstraat ligt nu vijf jaar braak. Na

De percelen aan de Halbertsmastraat
worden uitgezet. (foto: Johan Kootstra)

de sloop van de garage in 2015
was eerst schoonmaak nodig
van de verontreinigde grond.
Daarna probeerde de gemeente
om anderen voor bouw te interesseren. Dit mislukte en vorige
maand meldde ze de ontwikkeling zelf te doen. Streven is
om 10 tot 20 woningen te realiseren. Misschien dat Sprank er
een plek krijgt. De procedures
starten nu, maar duren minimaal tot het voorjaar van 2022.
Schoolgebouw de Lits aan de
Gysbert Japicksstraat werd in
2014 gesloopt. Woningcorporatie
SWA gaf daarna aan interesse
te hebben in de grond. Het natuuronderzoek moet daar nog
worden afgerond en de bestemming gewijzigd. Dus ook daar
komt volgend jaar zeker geen
schep in de grond. En bouwbedrijf Kingma heeft na een lange
procedure nu toestemming om
in het voormalige notariskantoor

De Initiatiefgroep Wonen Buiten
(IWB) maakt zich sterk voor snel
meer woningbouw in ons dorp.
Hierboven kunt u hun verslag lezen. In en om Buitenpost hebben
zij een tiental locaties in kaart gebracht waar in hun ogen nieuwbouw van ‘goed’ tot ‘misschien’
mogelijk kan zijn. Het blijkt nu
dat met name voor de gebieden aan de rand van ons dorp
een extra horde is te nemen. De
Provinsje Fryslân heeft verschillende daarvan bestempeld als
‘buitenstedelijk gebied’ en daarvoor is provinciale toestemming
nodig. Voordat een plan voor de
kassen aan de Keurloane of bij

Is dit nu ontmoedigend? Voor
de IWB gelukkig niet. Duidelijk
is wel dat voor ons dorp naast
het normaal benodigde geduld
ook een inhaalslag nodig is. Het
vraagt van de gemeente de nodige inspanning om de Provinsje
ervan te overtuigen dat de behoefte aan woningen groot is,
dat de woonwens van veel Buitenposters niet aansluit op wat
nodig is en vooral ook dat men
zich niet blind moet staren op
prognoses en krimp. Overtuigende informatie is ondertussen
verzameld en beschikbaar. De
benodigde nieuwbouw is ongetwijfeld mogelijk. Maar zoals
gezegd, het is allemaal wel een
kwestie van tijd...
Johan Kootstra

WONEN
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Op zoek naar woonruimte (1)
De vaker gehoorde veronderstelling dat in ons dorp weinig mogelijk is wat betreft nieuwbouw van woningen, hoeft helemaal niet te
kloppen. De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost heeft een inventarisatie gemaakt van plekken in en om onze woonplaats die eventueel
nieuwe woonruimte kunnen bieden. In een kleine serie nemen wij
ze als redactie onder de loep.
Weiland naast boerderij
Haersma State en Boelensplein
Wij noemen beide plekken in
één adem omdat ze eigendom
zijn van één eigenaar. Tegelijk
hebben ze allebei een verre historie wat wonen betreft. Het
Boelensplein was in de 16e en
17e eeuw de plaats waar eerst
de state Groot-Schepper stond,
die later is overgenomen door
de voorname familie Boelens. Zij
verbouwden en herdoopten het
tot Boelensstate. In de 19e eeuw

stonden op de plek twee boerderijen die in de 20e eeuw een
slagerij en ‘electriciteits-winkel’
werden. Mavo-directeur Otten
bouwde rond 1950 op de hoek
van de Irenestraat en de Voorstraat een villa-achtige woning.
Begin jaren tachtig verwierf
plaatselijk groot meubelboer
Piet Kapenga een van de panden
voor zijn meubel-outlet Boem.
Een twintigtal jaren later nam
hij ook beide andere over. Zijn
plan was om op het terrein een

De beoogde woonlocaties in bezit van Piet Kapenga: het Boelensplein (boven)
en het weiland naast boerderij Haersma State. (foto’s: Johan Kootstra)

uitbreiding van zijn meubelzaak
te vestigen in combinatie met
gelaagde appartementen. De gemeente was minder enthousiast
en de uitvoering bleef uit. In een
wel geslaagde samenwerking
met diezelfde partij werd de lap
grond in 2016 parkeerterrein onder de naam ‘Boelensplein’.
Ook de grond naast boerderij
Haersma State kent enige statige geschiedenis. Er zijn sterke
aanwijzingen dat daar in de 18e
eeuw enkele decennia lang de
voorname woning ‘Vieverenbergh’ stond, waarna het weer
weide werd. Kapenga kocht het
perceel begin jaren negentig met
de bedoeling er een meubelboulevard te vestigen. In 2001 werd
zijn aanvraag definitief afgewezen door de gemeente en bleef
kleinvee de enige gebruiker.
Piet Kapenga is niet rouwig om
het niet doorgaan van beide uitbreidingsplannen: “Bijna een geluk bij een ongeluk, de plannen
waren mooi maar we hebben nu
bloeiende vestigingen in Wolvega en Leeuwarden. Je moet
daar zitten, waar de mensen zijn.
En mijn relatie met de gemeente heeft er gelukkig niet onder
geleden”. Op de suggestie dat
het ook prima plekken voor woningbouw kunnen zijn, reageert
de meubel-ondernemer enthousiast: “Het zijn inderdaad mooie
locaties en ik heb zelf geen verdere plannen. In mijn ogen zou
de grond naast Haersma State
het meest geschikt voor een
modern appartementencomplex
zijn. Het Boelensplein juist voor
iets meer klassieks en intiems”.
Het initiatief daartoe zal Kapenga
niet nemen: “Ik wordt volgend
jaar tachtig maar ben nog volop
bij het bedrijf betrokken. We hebben 250 mensen aan het werk
en heb zelf geen tijd om iets te
ontwikkelen. Maar ik zie graag

Het kassencomplex aan de Keurloane.
mooie plannen tegemoet!”.
Kassencomplex Keurloane
Aan de uiterste rand van Buitenpost, tegen de gemeentegrens,
ligt het voormalige kassencomplex van de Nederlandse Aardappel Keuring (NAK). In 1977 werd
voor de kapitale som van 6 miljoen gulden het landbouwinstituut aan de nieuwe Keuringslaan
gebouwd met 10.000 vierkante
meter onderzoeksgrond onder
glas. In 1996 vertrok de NAK onverwacht. Het jaar daarop nam
het Waterschap Lauwerswâlden
het kantoorgebouw over. De kassen leken aantrekkelijk voor gebruik door een grote groente- of
bloementeler. Maar afgezien van
helleboruskweker Henk Meijer,
die enkele jaren een deel van het
complex benutte, was daarvoor
niemand blijvend te vinden. In
2008 liet een grote projectontwikkelaar weten de grond te willen gebruiken voor een super-deluxe state-achtig geheel onder
de naam Jeltingastate, maar het
ambitieuze plan strandde. Een
nieuwe eigenaar gaf in 2019 aan
de mogelijkheid voor recreatiewoningen op het terrein te willen
onderzoeken.
Het Waterschap vertrok in 2003
uit het kantoor aan de (ondertus-

(foto: Johan Kootstra)
sen hernoemde) Keurloane. In
2017 werd het op een geslaagde
manier verbouwd tot appartementencomplex De Buitenhof.
Het achterliggende kassencomplex is na bijna 25 jaar onbruik
verkrot. Jongeren hebben er lang
vertier gezocht en een enkeling
zag kans om materiaal te vinden
voor eigen gebruik. Ruiten zijn
ingeslagen, buizen liggen kapot
op de grond, her en der ligt afval
en de natuur is op anarchistische
wijze met weelderig groen terug
van weg geweest. “Laat ze alsjeblieft hier snel wat neerzetten”,
zegt een bewoner van De Buitenhof, want dit is echt niks. De
meeste van mijn buren snakken
naar iets fatsoenlijks hier”. Toch
is voor de Initiatiefgroep Wonen
en Plaatselijk Belang het idee
van recreatie-gebruik kort door
de bocht. Zelfs al ligt het in door
de provincie bestempeld ‘buitenstedelijk’ gebied, het is een
te mooie stek om die niet voor
kwaliteitsbewoning aan te wenden. Studie en overleg over een
nieuwe bestemming gaan door.
Hopelijk bloeit aan het grenswatertje De Swadde na de aardappelen en helleborussen over niet
al te lange tijd een nieuwe generatie Buitenposters.
Johan Kootstra

Bijzonder veel bouwactiviteit op Lutkepost
Op de plek waar Lutkepost (en uiteindelijk ook Buitenpost) hun
oorsprong vonden bruist het momenteel van werkzaamheden.
Waarschijnlijk meer dan ooit tevoren. De weg van de rotonde Lutkepost richting Buitenpost was lang geleden het waterrijk van de
kleine zeearm Âlde Ried. Duizenden jaren stroomde er tweemaal
daags eb en vloed. In de prehistorie stonden er kleine netten voor
visvangst en werd er gejaagd. Na het jaar 1000 waren er vele ‘lyts
boerkes’ die op de vruchtbare grond ploeterden en werd nering gedreven aan de lokaal belangrijke verbindingsweg.
Een groot verschil met nu. Niet
alleen leggen op het moment
van schrijven Roemeense werkers er glasvezel, ook wordt nog
hard gewerkt aan het nieuwe
pand van schildersbedrijf Van
der Weit Verf en Wonen. Voor de
uit Blija afkomstige Van der Weit
wordt het zowel woonhuis als
ruim bedrijfsgebouw: “De bouw
gaat niet heel snel want naast
mijn gewone werk bouw ik mee,
maar we hopen in het voorjaar
klaar te zijn”. De onderneming

combineert schilderwerk met
alle mogelijke interieur- en exterieurwerk voor woningen.
Op en om de boerderij op de plek
van de oude kerk en kerkhof van
Lutkepost, Lutkepost 2, is sinds
vorige week eveneens de nodige
activiteit zichtbaar. Pieter en Lisa
van der Zwaag zijn afkomstig uit
Burgum en zullen de ‘pleats fan
Kramer’ verbouwen tot gezinshuis Jedidja. Over enkele maanden zullen daar vijf kinderen

Op het erf van Lutkepost 1 komen twee schuurwoningen.
(foto: Johan Kootstra)

Het nieuwe pand in aanbouw van schildersbedrijf
Van der Weit Verf en Wonen. (foto: Johan Kootstra)
een nieuw thuis kunnen vinden.
Beide nieuwbakken Buitenposters zijn werkzaam geweest in
de zorg en gaan in ons dorp een
nieuwe uitdaging aan. “Bij toeval kwamen we hier terecht”, vertelt Lisa, “we waren wel op zoek
maar reden bij gelegenheid hier
langs en raakten geïnteresseerd.
Het huis biedt veel ruimte en het
grasveld is ideaal als speelveld”.

De boerderij van Lutkepost 2 wordt verbouwd tot
gezinshuis. (foto: Johan Kootstra)

(Nog) lege kavels tussen de rotonde Lutkepost en
Acht oan de Diken. (foto: Johan Kootstra)

Op het erf van Lutkepost 1 is
een mini-kraan driftig grond aan
het verzetten. De oude boerderij
heeft zijn oorspronkelijk agrarische uiterlijk nog niet verloren
maar al veertig jaar wordt er geen
vee meer gehouden. Het is sinds
april vorig jaar woonhuis van
Gerard en Baukje van der Wal,
die tien jaar in Afrika hebben gewerkt. Het vroegere stalgedeelte
van de in 1921 gebouwde stee is
omgetoverd tot ruime woonkamer. Het grote erf maakt de bouw
van twee zogenaamde schuurwoningen mogelijk. Gerard:
“Het idee was natuurlijk van belang voor ons financiële plaatje.
Maar we zorgen er zeker voor dat
de beide huizen prima passen in
de oorspronkelijke omgeving.
De schuurwoningen zijn overigens volwaardige gezinswonin-

gen die elk een volledig zelfstandige plek krijgen”. Momenteel
wordt de ontsluitingsweg op het
erf aangelegd, waarschijnlijk volgend jaar in de zomer kan met de
bouw worden begonnen.
Na lang braak te hebben gelegen
wordt nu ook het voor wonen
bestemde gebied tussen Lutkepost 2 en de ingang naar Acht
oan de Diken ontwikkeld. Sinds
enkele maanden staat er al een
eerste huis. Het naastliggende
kavel is ondertussen ook verkocht. Een projectontwikkelaar
adverteert voor de drie tussenliggende kavels.
Volop nieuwe ontwikkelingen
op de oudste plek van ons dorp
dus!
Johan Kootstra

Alles voor een mooie kerst!
U vindt ons in de hoek bij de Poiesz

Enitor Primo is de toonaangevende
Nederlandse extrudeur van op maat
gemaakte kunststofprofielen.
Elk profiel dat ons bedrijf verlaat
is het resultaat van een prettige
gedegen samenwerking.

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga
De Haan Bouwbedrijf

Thies Wiersma

Sinds 2003 is De Haan
Bouwbedrijf actief als
bouwbedrijf in de noordelijke provincies. De kwaliteit en u als klant staan op
één. Het oude ambacht,
maar ook de nieuwste eisen en technieken hebben
wij in huis. Nu wij zuinig
om moeten springen met
de fossiele brandstoffen,
moet je na gaan denken
over maatregelen om te
verduurzamen. Wij kunnen
je hierbij helpen, zodat je
gaat besparen op je energierekening, maar ook om
de aarde een stuk duurzamer te maken.

aanpassingen van je huis,
of een uitbreiding van je
woning. Momenteel erg
aantrekkelijk in verband
met de lage hypotheekrente. Bouwen is nog nooit zo
goedkoop geweest.

Mobiliteitsgarantie
Vanaf november 2020 geven wij
u een extra vertrouwd gevoel met
onze 24/7 pechhulp. Hebt u uw
auto bij ons in onderhoud? Dan
kost deze mobiliteitsgarantie u
slechts € 49,95 inclusief BTW per
jaar. U ontvangt een klantenpas
en bent daarmee snel en veilig
weer op weg bij pech onderweg.
Bovendien ontvangt u hiermee
altijd een gratis zomer- en wintercheck en dezelfde werkplaatsservice zoals u die van ons gewend bent. Wel zo vertrouwd.

Coronastress
Ben je gedwongen om
thuis te werken, maar is
de ruimte beperkt. Laat je
informeren over eventule

Gratis bouwtekening
Wil jij een aanbouw of een
andere verbouwing waar
een bouwvergunning voor
nodig is! Tot het einde van

dit jaar krijg je de bouwtekening gratis (neem contact op of kijk op de website voor de voorwaarden).
Uw bouwer uit Buitenpost.
website: www.dehaanbouwbedrijf.nl [met -],
e-mail: info@dehaanbouwbedrijf.nl [met -]
Voltastraat 4,
9285 XZ Buitenpost
tel. 0511-541 904

Een vertrouwd gevoel

NIEUW!
Klantenpas met o.a.:
24/7 pechhulp
gratis
wintercheck

Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2
9285 XX Buitenpost
tel. 06 4234 8758
website: www.thieswiersma.nl

0511-233 033 | info@thieswiersma.nl | www.thieswiersma.nl

Dank aan winkeliers en ondernemers
Vele lezers attendeerden ons erop
dat de winkeliers/ondernemers in
Buitenpost goed op hun klanten
passen. Bij elke ingang staan ontsmettingsmiddelen. Borden geven
de looprichting aan. Personeel wijst
ons vriendelijk op onze foutjes

en er wordt zelfs extra personeel
ingezet om de winkelwagentjes
coronaproof af te leveren. Hulde!
1,5 meter

Laten wij als klanten alle instructies
opvolgen: handen ontsmetten, afstand houden, mondkapje dragen
en bij voorkeur niet contant betalen.

VARIA
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BUITENPOST IN BEELD

Op zondagmiddag 25 oktober waren er even twee kabouters buiten aan het
kijken bij hun paddenstoel aan de Berkenlaan. Albert Postma maakte een foto.

Kerstactie voor
Siloam

Woensdag 11 november gingen er kleine groepjes kinderen, met ouders op
afstand, op zoek naar huizen met een lichtje bij de deur. (foto: Hielke Boorsma)

We zijn alweer druk bezig met de
voorbereidingen van onze jaarlijkse kerstactie voor Siloam.
Op dinsdag 1 december starten
we met de verkoop van kerstbomen, Nordmansparren, kerstgroen, kerstkransen, kerststukjes en (houten) decoraties. We
hebben een gezellig ingerichte
kerstwinkel achter huis en de
kerstbomen worden verdeeld
over het erf en in de loods neergezet. Dit om alles zo coronaproof mogelijk te houden.
De opbrengst van de verkoop
gaat weer naar het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden kansarme,
chronisch zieke kinderen, aidspatiëntjes en terminale patiëntjes
liefdevol verzorgd.

Op woensdag 28 oktober opende Slager Van der Bijl de geheel vernieuwde
winkel. (foto: Hielke Boorsma)

WOORDZOEKER

Zaterdag 21 november werd Sinterklaas welkom geheten in Buitenpost door
burgemeester Oebele Brouwer in It Koartling. (foto: Hielke Boorsma)

UIT DE OUDE DOOS
Ook helpt Siloam mensen in de
omgeving met warme maaltijden, voedselpakketten, kleding,
huisraad en dergelijke.
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BETERSCHAP
BORSTPLAAT
CHAMPAGNE
CHOCOLADEMELK
CORONAVRIJ
GEDICHTEN
GENEGENHEID
GEZELLIGHEID
HULPVAARDIGHEID
KERST
KERSTBOOM
LICHTJES
MARSEPEIN
PAKJES
PEPERNOTEN
SCHAATSEN
SINTERKLAAS
SPECULAAS
SURPRISES
VRIENDSCHAP
WANDELEN
WARMTE
ZON

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossingen – bij voorkeur op
een kaartje – inleveren in de
kopijbus bij The Read Shop
vóór zaterdag 12 december.

De oplossing van de puzzel in
het oktobernummer was:
Stationsstraat 2.
Er waren 5 goede inzendingen.

De prijs van 10 euro wordt ter
beschikking gesteld door
De Binnenste Buitenpost.

De winnaars zijn:
Marije en Jildou Reitsema.

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

Kijkt u voor meer informatie
eens op www.siloamvillage.org
of op de facebookpagina van
Christelijk
Kinderherstellingsoord Siloam: www.facebook.
com/SiloamCuracao/
Graag tot ziens bij
Piet en Baukje Douma, West 92,
tel. 0511-543870.
Volg onze acties op facebook
(hoveniersbedrijf P. Douma).
Sinterklaasfeest Buitenpost jaren zestig
Afgelopen zomer werd ons deze
foto van een ouderwets Sinterklaasfeest in Buitenpost per
e-mail toegestuurd. Helaas is
de naam van de inzender en de
begeleidende tekst ondertussen
verloren gegaan. De foto lijkt ergens in de jaren zestig en in de
kleuterschool aan de Irenestraat
te zijn gemaakt. Meer kunnen
we eigenlijk niet over dit gezellige kiekje zeggen. Er zijn vast

(iets) oudere Buitenposters die
de situatie en de mensen erop
herkennen. Graag ontvangen wij
die informatie op:
bibupost@gmail.com
En daarbij is ook de naam van de
inzender van harte welkom, dan
kunnen wij die alsnog in de Binnenste Buiten vermelden. Onze
oprechte excuses voor het zoekraken van de toegezonden mail.

Oudere ietsers
gezocht
In bijna alle Friese gemeenten
maakt de Fietsschool van de
Fietsersbond
Doortraproutes.
Dat zijn rondjes van ongeveer
20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig
obstakels en relatief veilige kruisingen. Er zijn nieuwe routes gemaakt vanuit onder andere Buitenpost.
Wilt u zo’n route uitproberen?
Stuur dan een mailtje naar de
Fietsschool:
fietsschool@fietsersbond.nl
En vermeld daarbij van welke
plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een
link naar een korte enquête over
de route.
Doortraproutes, een initiatief
van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht van het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten,
als onderdeel van het landelijke
programma Doortrappen.
Meer informatie:
fietsschool@fietsersbond.nl
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Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

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

Uw bouwer
uit Buitenpost

GRATIS
BOUWTEKENINGEN *
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DE SPORTFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Huwelijk
Trouwambtenaar zijn is mooi werk,
omdat je te maken krijgt met mensen die een feestelijk gevoel over
zich hebben. Het bruidspaar verheugt zich op een onvergetelijke
trouwdag en de familie en vrienden
rekenen op een levendige viering
na het ja-woord.
De voltrekking van een huwelijk
loopt meestal van een leien dakje.
Dat merk je vooraf al. Er vindt een
gesprek met het bruidspaar plaats,
met onder andere de vraag welke
wensen zij voor de grote dag hebben. Daar wil je graag rekening mee
houden. Een heel enkele keer doet
er zich iets vreemds voor. Van de
ambtenaar burgerlijke stand (ABS)
wordt dan verwacht dat hij of zij
daar een oplossing voor creëert.

Het veteranenvoetbalelftal van 1974.
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Jan van der Veen, Jo de Vries, Hank van der Wal, Gerrit Tol,
Foppe de Haan, Jacques van den Berg.
Onderste rij: Hidde Twerda, Fred Tack, Simon Lautenbach, Geert Mollema,
Schelto van der Lijn.

Heeft u een sportfoto uit het verleden 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.

Folkert Langhout 90 jaar en nog actief volleyballer
In het licht zetten we vandaag
Folkert Langhout. Het is bepaald
geen man die zichzelf in het licht
zal zetten, maar 90 jaar worden
en dan nog actief volleybal spelen is wel een reden om nader
met Folkert kennis te maken.
Folkert is niet van hier. Hij is in
Buitenpost komen wonen in
1992. Vrijwel direct na zijn pen-

sioen. Daarvoor woonde hij in
de Westereen en was hij schoolmeester bij de Openbare School
de Spoorskoalle in de Westereen. In dorpen hebben sommige
mensen met ‘openbare functies’
zo’n belang en zo’n brede en
langdurige invloed dat het moeilijk is voor anderen om ze los te
zien van hun functie. Niet alleen
bij de dokter of de notaris maar
ook bij een meester die twee
generaties kinderen heeft opgevoed is dat het geval. Vrijwel het
hele dorp kent je, respecteert je
en bekijkt je. Ook als je gepensioneerd bent blijf je ‘de meester’
en spreken mensen je zo aan.

Dat wilde Folkert niet en dus verhuisde hij met zijn vrouw naar
Buitenpost.
Overigens was het onderwijs
niet zijn eerste keuze alhoewel
hij de kweekschool met goed gevolg was doorlopen. Samen met
zijn vrouw beheerde hij de boerderij van zijn schoonvader in de
buurt van Aldtsjerk. Helaas, een
ernstige veeziekte maakte een
eind aan dit bedrijf.
In de Westereen was hij betrokken bij de oprichting van de
volleybalclub AVIOS. Altijd Voorwaarts Is Ons Streven wist hij na
28 jaar nog vol trots te vertellen.
Ook in Buitenpost werd het volleyen weer opgepakt. Eerst bij
een clubje gemeenteambtenaren maar al snel volgt een lidmaatschap bij Volleybalclub Buitenpost. VCB voor de kenners.
Een levendige club met veel
teams in de competitie maar ook
Dorpenteams. Folkert speelt volley alleen recreatief. In een vriendenteam. Wel onder de vlag van
de VCB maar zonder deelname
aan de officiële competitie. Sportief bezig zijn, sociale contacten
en het speelplezier zijn dan ook
zijn voornaamste redenen.
Folkert heeft het doorgaans druk
maar nu in corona tijd, waar hij
toch ook als negentigjarige op
zijn tellen moet passen is hij
veelal aan huis gebonden. Dat
verdriet hem net zo erg als het
ons allemaal verdriet. Hij mist
zijn volkstuin alhoewel daar op
dit moment niet zoveel kan worden gedaan, maar ook zijn be-

zoekjes aan vrienden en natuurlijk het trainen met zijn vrienden
in het volleybalteam. Maar toch
is hij monter en zegt dat we het
uit moeten zitten. Het is sowieso
een zwaar jaar voor hem geworden. In januari dit jaar heeft hij
afscheid van zijn vrouw moeten
nemen en dus is de rouw nog
wel een open wond. Zijn volkstuin heeft hem op dat gebied
het hele jaar door best afleiding
gegeven maar nu even niet.
Nu houdt hij zich bezig met het
bakken van zijn dagelijks brood
en van lekkere koekjes, die we
met de koffie naar binnen zitten
te smikkelen, en het maken van
allerlei producten van pompoen.
Pompoensoep, pompoenchutney
en pompoenkoekjes. Veelal voor
vrienden en teamleden die ook
in de zomer regelmatig worden
verrast met een ‘groentegift’
uit zijn moestuin. Klaas van der
Werf, die ook bij het gesprek zit,
geeft hoog op over de vrijgevigheid van Folkert. Klaas steekt sowieso voortdurend de loftrompet
over Folkert met wie hij al jaren
in het recreatieteam zit. Folkert
glimlacht wijs en bescheiden.
Het gaat natuurlijk bij zo’n team
om het plezier van samen spelen en samen trainen. Onder de
leiding van Uli Weishaupt wordt
wekelijks getraind, maar zoals
zoveel dingen tegenwoordig, nu
even niet. Er heerst een goede
teamgeest. Natuurlijk is het niet
alleen het volleyen wat Folkert
90 jaar heeft gemaakt. Ook zijn
genen, zijn sobere levenswijze
en de dankbaarheid voor het
leven zelf hebben hem langs de

crisis van de dertiger jaren, de
oorlog, het verlies van de boerderij en alle moeilijke periodes
daarna geleid.
Mijn vraag of er ook wedstrijden
worden gespeeld beantwoorden
ze positief. Er wordt gestreden
met recreatieteams uit Doezum,
Westereen, Zwaagwesteinde en
Groningen. Maar ook in Marum
en Dokkum wordt van andere
teams vrolijk verloren of gewonnen. Waarbij natuurlijk de volleybroederschap wordt hersteld
in de ‘laatste set’ in de kantine.
Maar ondanks die vrolijke wedstrijdjes zijn de belangrijkste evenementen in het volleballeven
voor beide heren toch het Stratentoernooi en het Oliebollen
toernooi. Hartstochtelijk werpen
zij zich dan in de strijd. Dat dit
nu niet kan is maar een rimpel in
een heel leven sport.

Ja, het was een goed idee van de
volleybalclub om aandacht van
de Binnenste Buiten te vragen
voor dit markante lid dat 26 november de negentig aantikte.
Frits Bouwens

In de zestiger jaren van de vorige
eeuw gold als wettelijke regel dat
bruid en bruidegom voor het aangaan van een huwelijk toestemming
van hun ouders nodig hadden als ze
nog geen dertig jaar oud waren. In
die periode meldde een bruidspaar
dat de moeder van de bruid in de
trouwzaal het geven van haar toestemming pertinent zou weigeren.
Of ik die hindernis kon wegnemen.
Het bruidspaar zat met de handen in
het haar, maar ik ook. Nu kun je zeggen: Gedeelde smart is halve smart,
maar daarin zat niet de oplossing.
De betreffende moeder wilde wel
in vol ornaat meekomen naar het
gemeentehuis, maar ze hield, aldus
het bruidspaar, stug en strak vol
geen toestemming te willen geven.
Dat is toch een raar verhaal, zei ik,
waarom wel mee naar het huis der
gemeente om geen woord te willen
zeggen. Dat was niet bekend, maar
het was zeker geen te ver doorgevoerde grap. Als ABS opperde ik
dat de oplossing zou moeten zitten
in het feit dat ze wel meekomen
wil. En als ze toestemming bleef
weigeren? Dan kan het huwelijk
(op dat moment) niet worden voltrokken. Ik beloofde het bruidspaar
er verder over te zullen nadenken.
Het forceren van een doorbraak
zat in het psychologische vlak,
volgens mij. De huwelijksdag brak
aan. Zou het een feest- of een tranen-dag worden? Bij het betreden
van de trouwzaal voelde je dat er
een stil dreigende sfeer hing. Dat
vond ik als ABS een ‘goed’ begin.
De ouders van de bruidegom gaven
vlot toestemming. De vader van de
bruid idem dito. En toen stopte ik en
keek de moeder van de bruid recht
in de ogen. Het werd stiller en stiller
in de zaal, meer dan muisstil. Alle
ogen richtten zich op de moeder. De
sfeer werd steeds beklemmender.
Dan duurt een minuut heel lang en
twee minuten duren een eeuwigheid. De moeder keek ook mij met
een verbeten blik recht aan. Toen
zij als eerste met de ogen knipperde, vroeg ik met luide stem of óók
zij toestemming gaf tot het huwelijk
van haar dochter Janny met Jan
Jansen. “Ja”, zei ze en er ging een
zware zucht van opluchting door
de trouwzaal en er volgde zelfs applaus. Of die ovatie bestemd was
voor de moeder van de bruid of
voor de trouwambtenaar is nooit
helemaal duidelijk geworden.

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

VANAF
Vakkendozen
• Met zelf in te delen vakken
• Nr. 45, 312x238x51 mm
• Nr. 46, 378x290x61 mm
• Nr. 47, 450x350x81 mm

7.58 4.50
10.93 6.95
16.22 9.95
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Art.nr. 622857/574633/577535

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

www.conntact.nl 085 - 7606140 info@conntact.nl

De Schepperstraat 2A, Buitenpost

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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Jildou Reitsema schreef een boek

Anneke Paauw

En illustreerde het ook
volgende boek, wat zich afspeelt
in de kaartenwereld. Het boek
krijgt de toepasselijke titel Joker
en belooft een spannend verhaal
te worden. In een notitieboekje houdt Jildou de personages
bij met hun eigenschappen en
uiterlijke kenmerken en dat is
heel handig, want als je er een
poos niet aan hebt gewerkt,
moet je er eerst weer even ‘inkomen’. Bovendien behoedt
het haar voor fouten, want stel
je voor dat je eerst iemand een
hoge piepstem hebt gegeven en
later een lage kraakstem, ja, dat
klopt niet..

Ik begin gewoon met een klein verhaal, daarna breid ik dat uit met
allerlei details en dan, nou ja, dan schrijft mijn hand eigenlijk gewoon door…..
Aan het woord is Jildou Reitsema, die vertelt over het tot stand
komen van haar eerste boek.
Het boekje Sinterklaasje, kom
je gauw gaat over het jongetje
Sven dat naar het sinterklaasfeest toeleeft en tegelijkertijd ook
nog letters leert omdat hij een
verlanglijstje moet maken. Op
elke linker pagina staat de tekst
en op elke rechter pagina staat

Jildou Reitsema.

(eigen foto)

een passende illustratie die ook
door Jildou is gemaakt. Ze is dus
van alle markten thuis.
Schrijfcursus
Hoe kom je tot het schrijven van
een boek? Jildou vindt schrijven
altijd al leuk en in groep 4 wordt
ze samen met nog een paar
leerlingen uitgekozen om een
schrijfcursusje te volgen bij Lida
Dijkstra. Het lijkt haar dan ook
leuk om net als Lida een boek
te hebben waar je eigen naam
op de voorkant staat. Dus wil ze
dat ook wel, maar ja, het komt er
eerst nooit van. Totdat ze twee
jaar geleden de gedachte in daden omzet. “Eigenlijk ben ik niet
eerder aan een boek begonnen
voordat ik wist dat er echt een
uitgeverij is. Toen dacht ik: Ja, nu
wil ik een boek schrijven. Daarvoor waren het vaak verhalen die
ik niet altijd afmaakte.”
Jildou herinnert zich nog heel
goed het moment dat het
manuscript klaar was om naar
de uitgeverij te sturen. Samen
met haar ouders en zus Marije
zaten ze bij de computer en tel-

Wat is inspiratie…….. als ik
Jildou zo beluister werkt het heel
inspirerend om je eigen naam op
een boek te zien.
den af: 3, 2, 1… en ….verzonden!!
en dan begint het wachten. Wanneer zou ik antwoord krijgen of
ze het willen drukken? Want ook
al is het ‘printen on demand’, wat
betekent dat er alleen op bestelling wordt gedrukt, dat wil niet
zeggen dat uitgeverij Boekscout
maar gewoon alles drukt. Nee,
ze willen het wel goedkeuren en
... op haar kamertje houdt Jildou

de weken bij, het kan maximaal
twee maanden duren en als na
vijf spannende weken het bericht
komt dat de uitgeverij het boekje
wil drukken, springt Jildou van
blijdschap de kamer rond. En het
is heel fijn dat het nu toch min of
meer toevallig juist in deze periode is verschenen.
Jildou is ook al bezig met het

Het boekje Sinterklaasje, kom je
gauw is te bestellen bij uitgeverij
Boekscout.nl of bij de boekhandel, o.a. bij The Read Shop in ons
eigen dorp.
Jildou Reitsema, Sinterklaasje, kom je
gauw? - Sven leert letters tijdens het
Sinterklaasfeest!
Uitgeverij Boekscout, 40 pp.
ISBN: 9789464037067.
Prijs: € 15,99

Nieuwe schilderdocent bij It Koartling
Na het vertrek van Corina Blom
uit Gorredijk, die sinds jaren de
lessen verzorgde, leek er een gat
te ontstaan voor de schildercursisten bij It Koartling. Door snelle actie van de groep zelf, kon
er begin november toch gestart
worden met een nieuwe docent,
Hetty Combs uit Buitenpost.
De cursisten hoefden niet lang
na te denken over wie ze konden
benaderen. Via de Keunstkrite
en via social media bestonden
al contacten met Hetty Combs,
die teken- en schilderdocent is
in Dokkum. Zij had aangegeven
wel iets in Buitenpost te willen
doen en daardoor was het sommetje snel gemaakt.
In verband met de tweede coronagolf en de beschikbare ruimte

is er maximaal plek voor 8 deelnemers. Op deze manier kan de
anderhalve meter afstand worden gewaarborgd. Ook is het
dragen van mondkapjes tijdens
de les verplicht en mag er niet
heen en weer worden gelopen.
Het is niet echt een belemmering
voor de cursisten: de aandacht
ligt vooral op het lekker bezig
zijn en er hangt een ontspannen
sfeer in het lokaal.
Hetty Combs is naast schilderdocent ook seniorencoach. In
Dokkum zette ze de Kunstclub
70+ op voor senioren. Naast tekenen en schilderen met allerlei
materialen worden er ook excursies verzorgd en is het sociale
aspect heel belangrijk. “Er wordt
wel degelijk serieus les gegeven,

maar er is ook ruimte voor het
sociale stuk. Soms hebben we
een stukje kunstgeschiedenis of
kunstfilosofie erbij en mensen
krijgen (vrijwillige) opdrachten
mee. Geen ‘ouwemensenclub’,
maar fris, actief en gezellig met
generatiegenoten. Senioren hebben net zo goed behoefte aan
ontwikkeling en over het algemeen hebben ze daar ook alle
tijd voor”, aldus Hetty. Als er genoeg animo voor is, kan er in
Buitenpost ook een Kunstclub
70+ worden opgezet. Dit zou
dan op de maandagmiddag in It
Koartling plaats kunnen vinden.
Meer informatie en opgave bij
hettycombs@gmail.com of
06-16480635.
De eerste avond van de cursus in It Koartling.

Weer klaar voor de winter!
Hoewel onze winters steeds minder ijsgarantie geven blijft het
bestuur van de ijsclub plichtsgetrouw. Op 20 november werd het
ijsbaanterrein door vijf vrijwilligers bij molen ‘de Mûnts’ onder
water gezet. “De leden betalen
ervoor, dus wij doen gewoon
wat we moeten doen”, aldus penningmeester Pier van der Bij. De
laatste keer dat daadwerkelijk
kon worden geschaatst was in
maart 2018. Dat de ijsbaan zelden in gebruik is deert het bestuur niet. “Laat de winter maar
komen, wij hebben er zin in”,
meldt secretaris Jan Visser, “en
wij hebben ruimte zat voor veel
mensen, op anderhalve meter”.

(foto’s: Johan Kootstra)

(foto: Hilleke Scheper)
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JAAR

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

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

€(inclusief
995
btw)

1,46%
0,96%
(inclusief btw)

GEVALIDEERDE TAXATIE? DAT KAN NU VOOR € 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

IT KOARTLING
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Even voorstellen: het bestuur van It Koartling
Herinneringen
It Koartling is in de regio bij veel mensen bekend. Velen
koesteren warme herinneringen aan de tijd dat zij als kind
of jongere in het sociaal-cultureel centrum kwamen. Anderen kennen het vanwege deelname aan een cursus of
workshop of een van de vele ándere activiteiten die door
It Koartling voor jong tot oud worden georganiseerd, als
prima oefenruimte voor hun band, als goed verzorgde
vergaderlocatie of als laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplek.

goed loopt. De vrijwilligers zijn stuk voor stuk betrokken
mensen, die weten hoe belangrijk een voorziening zoals
It Koartling voor de gemeenschap is.

Vrijwilligers
It Koartling draait op vrijwilligers. Van bestuurslid tot
gastvrouw of -heer: samen zorgen zij ervoor dat er van alles is te doen, dat iedereen zich welkom voelt en dat alles

Binnen het bestuur van It Koartling hebben het afgelopen
jaar ook een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Tijd om
ons voor te stellen!

In beweging
Sociaal cultureel werk beweegt mee met de veranderingen in de samenleving. Daardoor is It Koartling in de
afgelopen jaren sterk veranderd. De nadruk is komen te
liggen op de maatschappelijke kernfuncties van het centrum: op sociale interacties en sociale interventies.

Voorzitter

Secretaris

Jeugd- en Jongerenwerk

Ik ben John Orie,
41 jaar. Samen
met mijn partner en vier kinderen woon ik
nu 7 jaar in Buitenpost.
Sinds 1 juli 2019
ben ik als voorzitter verbonden aan It
Koartling. Ik vind het belangrijk dat er voor alle doelgroepen sociale activiteiten worden georganiseerd.
Vooral in deze tijd, waarin we worden geplaagd door
het coronavirus is dat een hele opgave met lastige
dilemma’s.
Samen met de andere bestuursleden gaan we deze
uitdaging aan. Voor het organiseren van activiteiten
kunnen we bouwen op een team van enthousiaste
vrijwilligers!

Mijn naam is Aukje Leistra. Sinds september 2019
maak ik deel uit van het bestuur van It Koartling.
Binnen het bestuur vervul ik de rol van secretaris
en coördinator cursuswerk.
Mede door het coronavirus is mijn eerste jaar als
bestuurslid behoorlijk enerverend geweest. En ook
de komende jaren staat It Koartling vele uitdagingen
te wachten, waaronder bezuinigingen vanuit de gemeente.
Als bestuur zetten
wij onze schouders eronder en
gaan we ervoor
om It Koartling ook in de
toekomst een
warme,
toegankelijke ontmoetingsplaats te
laten zijn voor heel
Buitenpost!

Ik ben CarolineThole-Renzenbrink, getrouwd en moeder van een dochter van bijna vijf jaar.
In het dagelijks leven ben ik
kapster. Sinds begin 2018
ben ik bestuurslid bij It
Koartling. Ik houd
mij vooral bezig
met het jeugd- en
jongerenwerk. Samen met enthousiaste vrijwilligers
organiseren
we
regelmatig iets voor
de jeugd. Ik vind het
belangrijk dat álle jongeren in Buitenpost een
plek hebben waar ze leuke
dingen met elkaar kunnen doen; het
houdt ze van de straat, én ze ontmoeten andere kinderen dan waar ze vaak al mee omgaan. Hopelijk mogen we snel weer de deuren van It Koartling openen
en kunnen we weer ‘los’ met de jeugdactiviteiten!

Beheer gebouw

Media

Algemeen lid

Ik ben Henny Lourens en ben vanaf november 2014
bestuurslid van It Koartling.
In september 2014 ben ik door
de toenmalige voorzitter
benaderd tijdens de
bbq van de buurtvereniging. Ik heb
toen voorgesteld
om met een ‘stage’ te beginnen,
zodat ik een
idee zou krijgen
wat er allemaal
te doen is in It
Koartling.
Mijn functie is beheer
gebouw.
Dit
houdt in dat wanneer er
bijvoorbeeld problemen met de verwarming
zijn, ik dit zelf oplos danwel dit door de plaatselijke installateur laat verhelpen. Maar ook klein onderhoud,
zoals dakgoten bladvrij maken of grasmaaien hoort
tot mijn taken.
Hopelijk tot gauw in It Koartling!

Mijn naam is Annet van der Zee. SInds twintig jaar
woon ik met mijn gezin in Buitenpost. Dit jaar ben ik
begonnen als bestuurslid van It Koartling. Naast mijn
werk voor medezeggenschap in woonzorgcentra in
de omgeving wil ik graag mijn steentje bijdragen aan
dorpsactiviteiten. It Koartling spreekt mij aan omdat
het een centrum is waar activiteiten worden georganiseerd voor álle Buitenposters! Het sociaal en cultureel karakter ervan dient misschien wat meer naar de
huidige vraag en de wensen te worden aangepast.
De komende tijd is dit een van de speerpunten van
het bestuur.
Binnen het bestuur houd ik mij bezig met de media.
Denk aan social media zoals
Facebook en Instagram,
maar ook de artikelen in de krant mag
ik
voorbereiden
voor publicatie.
En natuurlijk de
website:
deze
is verouderd en
vraagt om meer
actuele informatie. Het bestuur
hoopt begin 2021
de nieuwe website
te kunnen presenteren!

Mijn
naam
is
Petra Plantenga.
Vanaf mijn tiende
levensjaar heb
ik bijna altijd in
Buitenpost gewoond. Ongeveer twee maanden geleden ben
ik aangeschoven
bij het bestuur van
It Koartling. Ik hoop
dat ik als bestuurslid een
steentje kan bijdragen aan de organisatie van dit sociaal cultureel centrum.
De toekomst moet nog uitwijzen welke rol ik op me
ga nemen in het bestuur. Maar, ik heb er zin in om
mee te helpen It Koartling een inspirerende plek te
laten zijn voor de inwoners van Buitenpost en omgeving, zowel jong als oud.
Ik heb me altijd al zeer betrokken gevoeld bij het dorp.
It Koartling is geen onbekend terrein voor mij. Tijdens
de opstart en eerste jaren van de dorpskrant heb ik
als redactielid veel tijd doorgebracht in It Koartling
tijdens redactievergaderingen. Ook als bestuurslid
van PBB was er altijd een link met It Koartling. Aangezien mijn moeder Lidy vele jaren het cursuswerk in It
Koartling heeft verzorgd, heb ik tijdens die jaren veel
meegekregen van het reilen en zeilen van It Koartling.

Kom jij ons Koartling-team versterken?
Sociaal-cultureel centrum It Koartling is
een vrijwilligersorganisatie met hart voor
de samenleving. Samen vormen we een
gemeenschap van vrijwilligers met maar
één doel: een plek waar naar elkaar wordt
omgekeken en waar iedereen ertoe doet.
Dat proberen we te doen door sociaal
cultureel werk en nauwe samenwerking
met andere maatschappelijke organisaties.
It Koartling heeft een algemeen karakter en

stelt zich in dienst van de totale plaatselijke
gemeenschap. Om dit allemaal in stand te
kunnen houden, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden!
We zoeken een penningmeester en een lid
met als aandachtspunt sociaal werk.
Mocht je interesse hebben, dan nodigen wij
je van harte uit om contact met ons op te
nemen via: info@itkoartling.nl. Wij vertellen
je er graag meer over!

Winterbes en rozenbottels
brengen de kerstsfeer in huis.
Verkoop coronaproof aan de weg.

Hoveniersbedrijf P. Douma
West 92, Buitenpost
Tel. 0511-543870

DOE MEE
Sinterklaasactie
Bij besteding van elke € 10,ontvangt u een bon.
Schrijf achterop uw naam,
en telefoonnummer
en vermeld in welke winkel
u de bon heeft gekregen.
Inleveren in de ton bij Coop,
Poiesz of Texaco tot en met
zaterdag 5 december.
De trekking van de winnaars
vindt plaats op 7 december.
Winnaars krijgen persoonlijk
bericht van de winkel waar
zij hebben gewonnen.

It Grientewinkeltsje
Kerkstraat Buitenpost
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Levendige rommel

TUINBELEVEN

Gertie Papenburg
Zondag 8 november was het
prachtig weer en ik besloot ons
dorp door te wandelen op zoek
naar inspiratie voor deze rubriek.
Bij Haersmahiem daalde die in.
Het trof mij hoe ‘keurig’ de omgeving van het woonzorgcentrum erbij lag. En meteen dacht
ik ook: ik ben blij dat ik geen
verantwoordelijkheid draag voor
het gemeentelijke groenbeheer.
Zoals u wel weet als u mijn stukjes wel eens leest, heb ik meestal
m’n oordeel wel klaar over hoe
het groen in ons dorp beheerd
wordt. Maar ik vrees dat ik behoorlijk gestrest zou raken van
het idee dat je het als gemeente nooit goed kunt doen. De ene
burger wil dat het hele dorp er
net zo keurig verzorgd bij ligt als
de tuin van Haersmahiem, de ander houdt van een meer natuurlijke omgeving ook al levert dat
in de ogen van de eerste groep
een rommelig beeld op. Ik ben
van die rommel, dat snapt u wel.
Nu ziet de tuin van Haersmahiem er mooi uit hoor, maar het
is voor vogels, kleine zoogdieren
en insecten geen fijne plek om
de winter door te komen. Om
maar ’s wat te noemen. Dat is in
de ‘groenvoorzieningen’ rondom
de vijverpartijen die een groot
deel van het dorp omringen een
stuk beter voor elkaar. In een
bosje tussen de Rondweg en de
Voorzoom hoor ik geluiden die
de aandacht trekken. Het blijkt
een grote bonte specht die de
stammetjes van de struiken afzoekt. Aan een waterkant is over
een behoorlijke lengte de oeverbegroeiing niet gemaaid. In
het afstervende riet zie ik her en
der de rietgallen van de galvlieg
Lipara lucens. De larve heeft zich
in de zomer gevoed met het riet
en zit nu verpopt in z’n karakte-

ristiek gal. Daar kruipt hij in het
voorjaar uit. Maar dan moet hij
uiteraard niet weggemaaid en
afgevoerd worden.
Het verwondert mij altijd weer
hoe tegenstrijdig mensen vaak
in elkaar zitten. We vinden vlinders prachtig, maar zien we rupsen dan grijpen we al gauw naar
verdelgingsmiddelen. Tja...
Jan en alleman strooit vrolijk
met bloemenzaden voor de biodiversiteit, maar we maaien vrijwel alle bermen aan het eind van
het seizoen kaal. Weg alle eitjes,
larven, poppen en volwassen
insecten in de vorm waarmee

me daar wel eens van af in hoeverre die functioneren zoals we
bedoelen. De omstandigheden
op die hoogte, letterlijk los van
de aarde, lijken me wel onbarmhartig voor veel van de beestjes
die we ermee willen gerieven.
Zeker als er ongelukkigerwijs juveniele exemplaren van de soort
Homo erectus, ook wel pubers
genoemd, langskomen die het
stadium van verantwoordelijkheid nog niet bereikt hebben...
Al met al stemt m’n rondwandeling me vaak hoopvol. Gemeente, wat mij betreft – en ik
Verse molshopen vlakbij de molen aan
de ijsbaan. (foto: Gertie Papenburg)

Rietgal van de galvlieg Lipara lucens.
(foto: Gertie Papenburg)
de beestjes, elk naar z’n eigen
soortstrategie, de winter moeten
overbruggen. En daarmee is ook
een flinke aanslag gedaan op de
voedselvoorraad van bijvoorbeeld vogels. Wie biodiversiteit
wil, moet ten minste een derde
van de begroeiingen niet maai-

Vegetatie met goede structuur.

en. Daar is in Achtkarspelen gelukkig aandacht voor, maar dat
derde deel halen we op geen
stukken na. Want ja, onze omgeving moet wel ‘winterklaar’. Dat
woord al! De natuur is aan het
eind van de herfst vanzelf winterklaar, wij maken onze omgeving
vaak winteronklaar!
Grazige
vegetaties
moeten
‘structuur’ hebben. Tot m’n genoegen heeft de gemeente regelmatig óm opvallende structuren heen gemaaid, en zo staat
een staketsel van de gewone
engelwortel overeind. In zulke
holle stengels overwinteren lieveheersbeestjes, kleine naaktslakjes, pissebedden en wat niet
al. In de buurt van de ijsbaan zie
ik volop molshopen. Mooi zo!
In het ruige gras eromheen vinden ook veld- en woelmuizen
dekking. En dan nog wat we allemaal niet zien aan mieren, oorwurmen en ga zo maar door.
En het mooie is: het kost allemaal
weinig of het bespaart zelfs geld.
Dat kun je niet zeggen van de diverse insectenhotels die we zo
nu en dan tegenkomen. Ik vraag

(foto: Gertie Papenburg)

Staketsels van gewone engelwortel.
(foto: Gertie Papenburg)
spreek ook namens onze biodiverse medeschepselen: het mag
nog wel wat rommeliger in onze
groene zones. Wat in onze ogen
soms op rommel lijkt, is feitelijk
leefruimte.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Uitgebrand insectenhotel. De
vegetatiestructuur eromheen is nog
wel intact. (foto: Gertie Papenburg)

Vos actief rond Buitenpost

Gekrakeel rond de dierenweide

Houdrie Slofstra van de Jeltingalaan vertelde ons: “Misschien is het
goed om even te melden: er is een vos die momenteel erg veel honger lijkt te hebben aan de Jeltingalaan. Op één adres zijn achttien grote Brahma kippen en dertig eieren geroofd, op een ander adres
drie hennetjes. Ook is de vos
gesignaleerd op het industrieterrein de Swadde bij Switte. Waarschuwing aan de beheerders van
de dierenweide en andere inwoners: houd de kippen en ander
kleinvee ’s nachts binnen!”

Begin november kreeg de Stichting Dierenweide Buitenpost de
eerste meldingen van overlast.
Omwonenden meldden last te
hebben van het luide hanengekraai ’s morgens heel vroeg. Ook
kwamen er anonieme klachten
binnen.
De meest luidruchtige haan is
inmiddels verhuisd. Ook voor de
twee overgebleven hanen van

de dierenweide achter Haersmahiem komt er een nieuwe woon-

(foto: Johan Kootstra)

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

Grond
Gefascineerd zie ik buurtgenoten in
het vers gegraven gat kijken dat door
de Roemenen is gegraven. De groep
mannen leggen glasvezel voor een
sneller internet in Buitenpost. Op de
een of andere manier is het bijzonder
te zien hoe de mannen werken. Ik
kijk er zelf ook graag naar. Misschien
komt het wel omdat de mannen ander gereedschap gebruiken dan wij
regulier doen. De scheppen zijn langer en veel groter dan wij doorgaans
gebruiken. Af en toe wordt er iets
onverstaanbaars geroepen naar elkaar of er worden geintjes met elkaar
uitgehaald. De mannen werken hard
door en voor ik er erg in had waren ze
in mijn wijk helemaal rond. Ik zie de
zwarte modder netjes op de rand liggen en zie dat er diep is gegraven. Er
liggen hier en daar zelfs stukken klei
die zijn bovengekomen. Buitenpost
is wat dat betreft een allegaartje van
grondsoorten. Aan de zuidwestzijde
van het dorp is bij de aanleg van de
grote nieuwe vijvers veel klei, maar
ook veen vrijgekomen. De zwarte
grond was veen waarover in latere
tijden, vele duizenden jaren geleden
een kleiafzetting is gekomen. Door
hier hopen van te maken is er ook
een geheel eigen milieu ontstaan
van planten. Grond is de basis van
alle biodiversiteit. Grondsoorten verschillen enorm hier in Buitenpost.
De zandgrond nabij de Kruidhof, de
kleiachtige grond nabij de rondweg
en het veenachtige bij VW van den
Brug. We hebben het hier allemaal in
Buitenpost en dat zorgt ervoor dat we
ook een breed spectrum van soorten
hebben. Nu het winter wordt zien we
de grond weer kleuren. Soms is de
grond vast en glad, zwart of kleiachtig
en soms juist korrelig of zandachtig.
In deze tijd van het jaar is het vooral
mooi te zien dat bodemleven er alles
aan doet om de grond te voorzien van
humus. Bladeren en plantendelen
worden de grond in gewerkt door
wormen en andere bodemdiertjes.
Een gezonde bodem heeft dan ook
een rijk bodemleven en heeft van nature veel humus nodig. Een prachtig
verloop van de kringloop.

Als we er nu met elkaar voor zorgen
dat we onze tuinen niet op de ouderwetse manier winterklaar maken,
maar gewoon blad en plantenresten
laten liggen tot het voorjaar, dan weet
ik zeker dat de natuur zelf de rest doet
en de basis van biodiversiteit blijft. Een
bloemrijk voorjaar zien we dan graag
tegemoet.

plek. De dierenweidecommissie
deelt mee dat er waarschijnlijk
twee personen zijn die elk een
haan willen adopteren. Het vervoersverbod voor gevogelte
gooit echter nog roet in het eten.
Zodra dit verbod is opgeheven
wordt de verhuizing van beide
herriemakers geregeld. Als tussenoplossing is een beter nachthok in de maak.
Johan Kootstra

NIEUW

& TRENDY
bij Kapenga Wonen

Naar eigen
wens samen
te stellen!

COLLECTIES
& WOONTRENDS

Tafellamp Winfield
Mat zwart smoke
50,5x17x28 cm € 69,95

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

Boxspring Room 617
Keuze in vele maten,
verschillende matrassen,
kleuren en stoffen.
180x210 cm
€ 2.199,-

Draaifauteuil Monzone
In vele kleuren stof en
leder. 95x84x88 cm
Vanaf € 699,-

Hoekbank Nayomi
Verkrijgbaar in meerdere
opstellingen. 55x70x91 cm
Vanaf € 1.499,-

Met uniek
dessin!

Dekbedovertrek
van Gogh Gladioli

Barkast Oltia
Met een industriële look.
193x117x48 cm
€ 1.199,-

100% katoensatijn
200x220 cm € 189,95

Keuken Empoli
Grafietzwart mat.
Compleet met apparatuur.
€ 5.699,-

handen wassen

Dit en nog veel meer vindt u bij dit eigentijds, sterke familiebedrijf.
1,5
meter
afstand houden

mondkapjes
beschikbaar

max. 2 personen

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

www.kapenga.nl

24/7 geﬁlterde
ventilatie

