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PBB in 2020 - Veel ging niet door, toch veel gedaan
Het jaar 2020 leek veelbelovend voor Plaatselijk Belang Buitenpost 

(PBB). Het honderdjarig bestaan zou aanleiding zijn voor een jubi-

leumviering dat een groot deel van het jaar zijn beslag zou krijgen. 

Zoals bekend liep dat allemaal anders. Toch was 2020 een druk jaar 

voor de vereniging. De Woonvisie en de Centrumvisie gaven veel 

werk en tal van grotere en kleinere zaken passeerden de revue. We 

geven een klein overzicht.

Het jubileum

Aan het begin van het jaar waren 
een viertal werkgroepen volop in 
touw voor de jubileumviering. 
Bijna 200 mensen gaven zich op 
voor de reünie, er werd een wan-
delroute uitgezet, een fraaie foto- 
tentoonstelling samengesteld, 
een enthousiaste groep repe-
teerde voor een toneeluitvoering 
en activiteiten in de basisscholen 
stonden op stapel. Na 19 maart 
nekte corona bijna alles. Het 
jubileumboek kon wel worden 
verspreid, door een distributie-
punt in de Kerkstraat en het voe-
tenwerk van bestuursleden. De 
wandelroutecommissie gaf wel 
haar routeboekje uit maar kon 
geen openingsceremonie hou-
den. Voor het PBB-bestuur van-
zelfsprekend erg teleurstellend 
en voor sommigen zelfs een klei-
ne kater. Lang was er hoop op 
een kleine inhaal in 2021 maar 
ook de kans hierop lijkt steeds 
kleiner.

Leefbaarheid

Zorg voor de leefbaarheid in 
ons dorp ziet PBB als een van 
haar hoofdtaken. Ook hier was 
corona een spelbreker. Via het 
Leefbaarheidsfonds werden wel 
activiteiten gesubsidieerd maar 
de meeste konden niet door-
gaan. Op eigen houtje probeerde 
PBB wat sfeer te creëren door de 
Kerkstraat en de ingangen van 
het dorp van bloemen te voor-
zien. 

Na zeven jaren voorbereiding 
kon in september eindelijk de 
dierenweide in gebruik worden 
genomen. De oorsprong van 
deze voorziening ligt binnen PBB 
dat zoveel mogelijk medewer-
king heeft gegeven bij de reali-
satie. Een fijn succes! Er lopen 
nog meer initiatieven: nieuwe 
welkomstborden, een mogelijke 
informatiezuil in het dorp en de 
plattegrond aan de Kuipersweg. 
PBB beheert nog steeds de drie-
maandelijkse zwerfvuilruiming 
die waarschijnlijk volgend jaar 
zal stoppen. Nu al een punt voor 
de agenda voor een volgend 
overleg met de gemeente.

Ontwikkeling van het dorp

Wat deze tweede kerntaak betreft 
stonden twee grote gemeentelij-
ke zaken op het programma: de 
Centrumvisie en de Woonvisie 

2020-2025. Voor beide heeft PBB 
veel werk verzet. Beide stukken 
hadden steun nodig van de ge-
meenteraad om verdere ontwik-
keling van het wonen en het cen-
trum mogelijk te maken. Er werd 
actie gevoerd in het dorp en de 
raadszaal. Beide zaken hebben 
nu een lopend vervolg. PBB 
droeg bij in de vorming van de 
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost 
die probeert de woningbouw 
vlot te trekken. Duidelijk is dat er 
in de komende vijf jaar zo’n 150 
tot 200 nieuwe woningen nodig 
zijn om aan de woonbehoefte te 
voldoen. Een hele klus om dit op 

gang te krijgen. Ten tweede heeft 
PBB zitting genomen in een pro-
jectgroep die de conclusies van 
de Centrumvisie verder uitwerkt. 
Zonder een aantrekkelijker win-
kelcentrum dreigt verlies van 
voorzieningen en dus van leef-
baarheid. Het is nog afwachten 
wat gerealiseerd kan worden, 
maar onze insteek is positief. 
Teleurstellend was de afwijzing 
van een door PBB gesteund ver-
zoek tot herziening van de stop 
van de tweede sneltrein. De 
Provinsje geeft voorrang aan de 
ontwikkeling van de Centrale As. 
En is overigens ook al beperkend 
bij de woningbouw. Ons dorp 
dreigt zo steeds vaker buiten de 
boot te vallen. Industrieterrein 
De Swadde is nu vol, reden om 
bij de gemeente aan te dringen 
op nieuwe locaties voor bedrij-
ven.

Veiligheid

Natuurlijk raakt deze hoofdtaak 
beide voorgaande. Toch is het 
voor PBB vaak een verhaal apart. 
Meestal gaat het om verkeersvei-
ligheid. Een duidelijk voorbeeld 
was dit jaar de aanwezigheid 
van groot landbouwverkeer in 
het dorp. In samenwerking met 
de gemeente en landbouworga-
nisatie LTO kon met de Provinsje 
(wel positief!) worden afgespro-
ken dat de oostelijke rondweg 
open zal gaan voor landbouw-
verkeer. Wat ons betreft mag dat 
aanstaande zijn. 
Kort geleden kwamen de Oude 
Dijk en de T-splitsing bij de 
Groenkamp in beeld als ver-
keersgevaarlijke situaties. PBB 
weet dat op meer plekken een te 
hoge snelheid van voertuigen en 
een onoverzichtelijk straatbeeld 
risico met zich meebrengt. We 

horen het graag wanneer u on-
veiligheid ervaart!

Overleg

Overleg is het meest gebruik-
te middel van PBB om iets in 
haar werk te kunnen beteke-
nen. Ook hier waren de corona-
maatregelen fnuikend. Sowieso  
vergaderde PBB zelf minder 
vaak of, minder makkelijk, via 
video. Vergaderingen met de  
Federatie PB’s Achtkarspelen  
bleven helemaal uit en er was 
geen bezoek van het College 
van B en W. Het overleg met alle 
raadsfracties, waarmee in de 
herfst van 2019 was begonnen, 
stokte eveneens in maart. En 
zelfs ons belangrijkste vereni-
gingsmoment, de ledenvergade-
ring, bleef er noodgedwongen 
bij. Een bezoek aan de directie 
van Stichting Woningbouw Acht-
karspelen in juli ging wel door en 
was nuttig. Maar over het geheel 
heerst er toch een gevoel van  
gemis.

Andere zaken

Natuurlijk bleef het afgelopen 
jaar de betrokkenheid bij haar 
eigen orgaan De Binnenste 

Buiten. Het blad heeft een be-
hoorlijke verdere ontwikkeling 
ondergaan en, zo blijkt uit reac-
ties, wordt gewaardeerd. Ook de  
Facebook-pagina Dorp Buiten-

post groeit naar inhoud en be-
reik. Ruim 2300 volgers krijgen 
daarmee regelmatig informatie 
over grote en kleine zaken die in 
Buitenpost spelen. Af en toe kon-
den wij zelfs via Omrop Fryslân, 
RTV30 of regionale kranten van 
ons laten horen. De bestuurs- 
samenstelling onderging een 
wijziging: Marianne Rigter stop-
te, Ans van der Tempel kwam 
erbij. Concluderend, we hebben 
zo goed en zo kwaad als kon ge-
roeid met de riemen die we had-
den. Volgend jaar gaan we ge-
woon door en hopelijk gaat het 
volgend jaar ook beter!

Johan Kootstra

De Molenstraat badend in het licht
Half november verscheen de eerste kerstverlichting al in de tuinen. Licht om de somberte van deze extra donkere 

dagen te verlichten. Dat bracht Hester van der Wal op het idee van een Winterlichtroute. Van 19 tot en met 28 

december kunt u de route rijden, fietsen of lopen. Lees er meer over op pagina 9. Daar vindt u ook de routekaart.

(foto: Sabina van Dijk)
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Foarearst g jin toaniel...
Gelokkich noch wol de foto’s
Tapaslikker koe it eins net... ûnderweis nei de Kryst fan 2017 hie de 
Krite Wat in gekke man en syn frou dan op it program, in prachtig 
stik fan Alan Ayckbourn. Trije echtpearen wrakselen harren trije jier 
efter inoar troch de feestdagen. Mei Andries Hovinga, Klaas Jansma, 
Dictus Benedictus, Wiesje Kloosterman, Anneke Nieuwenhuis en Ria 
Krist. Regy Henk Roskammer. Ek anno 2020 binne de Krystdagen 
lykas yn de foarstelling fan 2017 slim oars as oars. Hoe dreech de 
tiiden dan ek binne, it Kritetoaniel winsket elkenien fansels Noflike 
Krystdagen.

Programma 2020-2021 
naar 2021-2022
Gezien de huidige ontwikkeling van het coronavirus en de logische 
beperkingen die daar het gevolg van zijn heeft cultuuraanbieder Mas-
kelyn besloten om ook haar laatste optreden, Jack Bottleneck, te can-
celen. Inmiddels wordt er met alle artiesten bekeken wat de mogelijk-
heden zijn in het winterseizoen 2021-2022. Ondertussen zijn daarvan 
de eerste resultaten concreet. Voor uw agenda:
• Frisicana – zondagmiddag 3 oktober 2021
• Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12 – zondagmiddag 12 december 

2021
• Te Plak (helaas al 2 keer uitgesteld) – zondagmiddag 3 april 2022
Livestream Gurbe: Vanuit het Crystalic Business Park in Leeuwarden 
was de Drachtster troubadour op zondagmiddag 22 november via de 
mensen van GEOCASTmedia een uur lang live te volgen. Zij verzorg-
den een meer dan professionele streaming die een ieder gratis kon 
volgen via internet. De stream werd mede mogelijk gemaakt door de 
sponsoren van Maskelyn. De beelden van deze stream zijn tot het ein-
de van dit jaar nog te zien. Dit kan via de link op de site van Maskelyn: 
www.maskelynbuitenpost.nl

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 zomer-
vakantie.

  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 maandag 30 augustus

 September maandag 20 september maandag 27 september

 Oktober maandag 18 oktober maandag 25 oktober

 November maandag 22 november maandag 29 november

 December maandag 13 december maandag 20 december

Dit jaar geen
lichtjesavond
Al vijf achtereenvolgende jaren 
wordt er een lichtjesavond ge-
houden op de begraafplaats Jel-
tingalaan Buitenpost. Maar door 
de coronamaatregelen kan het 
helaas dit jaar niet doorgaan. 
We gaan het volgend jaar zeker 
weer oppakken, wetend dat het 
een heel fijn en goed samenzijn 
is.

Ondanks het gemis van onze 
dierbaren wensen we u goe-
de dagen en een heel gezond 
nieuwjaar.

Ophaalactie kerstbomen
Ook dit jaar is er in Buitenpost de 
kerstboom ophaalactie. De op-
brengst hiervan komt weer vol-
ledig ten goede aan Christelijk 
Kinderherstellingsoord Siloam 
op Curaçao. Ook Hoveniersbe-
drijf Douma op het West geeft 
ieder jaar de opbrengst van de 
door hen verkochte kerstbomen 
aan Siloam.
Wilt u uw kerstboom op laten 
halen, laat het ons dan weten. 
De kerstbomen worden op zater-
dagochtend 9 januari 2021 door 
ons opgehaald. De vergoeding 
van 3 euro per boom komt volle-
dig ten goede aan Siloam.

Kinderherstellingsoord Siloam is 
een kinderhuis waar zieke kinde-
ren wonen. Deze kinderen kun-
nen niet meer verzorgd worden 
door hun ouders, omdat die om 
diverse redenen (tijdelijk) niet 
voor hun eigen kinderen kunnen 
zorgen. Er is ook opvang voor 
terminaal zieke kinderen en kin-
deren die een langdurige behan-
deling in het ziekenhuis nodig 
hebben. En er wordt lokaal hulp 
geboden met voedsel, kleding 

en andere zaken. 
Meer informatie is te vinden op 
http://www.siloamvillage.org 
en ook via facebook.

Gurbe Douwstra met Te Plak.

(foto: Jonas Reitsma)

’t Stationnetje in wintertijd
Deze winter is #winterteam van 
’t Stationnetje van KEaRN er 
voor de jongeren uit Achtkarspe-
len. De locatie van ’t Stationnetje 
in Buitenpost is op afspraak open 
voor activiteit en ondersteuning, 
rekening houdend met de coro-
namaatregelen. Zo is ’t Station-
netje tijdens de winter lockdown 
bereikbaar en toegankelijk voor 

jongeren tussen de 12 en 27 jaar 
om, zoals altijd, doelen na te 

streven, elkaar te ontmoeten en 
er voor elkaar te zijn. De activitei-
ten zullen met name gericht zijn 
op talentontwikkeling, (corona-
proof) ontmoeting, online work-
shop aanbod en trainingen.

e-mail: stationnetje@kearn.nl 
bellen of appen:
Hidde Hartholt 06 2493 4611.

Aanmelden kan via www.kerstbomenactiebuitenpost.jouwweb.nl
e-mail: kerstbomenactiebuitenpost@gmail.com
telefoon: 0511-544 183

Het Repair Café is 

tot nadere kennisgeving 

GESLOTEN!

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 21 december - 25 januari

 

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

Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 51 en 52

19-28 december
Winterlichtroute. Meer infor-
matie en routekaart op p. 9.

WEEK 1

Ophaalactie kerstbomen. Zie 
bericht hieronder.

WEEK 3

woe 20 januari
Walk & Talk Online. Pieter Dijk-
huis vertelt hoe u een sollicita-
tiebrief schrijft die onderschei-
dend is van de rest. U krijgt 7 
praktische tips. De online Walk 
& Talk wordt via Teams gege-
ven, waardoor u als deelnemer 

direct uw vraag kunt stellen in 
de chat. Alle vragen worden tij-
dens deze sessie beantwoordt.
do 21 januari
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Gemeentehuis, 

19.30 uur. Waarschijnlijk zonder 

publiek en pers. De vergadering 

is dan via de livestream te vol-

gen (zie www.achtkarspelen.nl).
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De gemeente Achtkarspelen is 
van plan om maandag 15 en 
dinsdag 16 maart 2021 twee 
stembureaus te openen van-
wege de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Het betreft het 
stembureau in het gemeente-
huis in Buitenpost en in het ver-
enigingsgebouw De Lantearne 
in Surhuisterveen. Deze stem- 
bureaus zijn ook op woensdag 
17 maart open, net als de veer-
tien overige stembureaus, ver-
deeld over elf dorpen in de ge-
meente. De extra mogelijkheden 
om te stemmen hangen samen 
met het coronavirus.

Het Koninklijk Eise Eisinga  
Planetarium in Franeker heeft 
Sieger Vreeling uit Buitenpost 
als conservator aangesteld. Hij 
werkt voor 50% voor het Plane-
tarium en voor de overige uren 
als projectleider bij het Universi-
teitsmuseum van de Rijksuniver-
siteit Groningen, waarmee het 
Planetarium reeds op een aantal 
terreinen samenwerkt. Het mu-
seum werkt aan de Werelderf-
goednominatie. Sieger Vreeling 
is gepromoveerd in de architec-
tuurgeschiedenis, maar heeft 
ook affiniteit met wetenschaps-
geschiedenis.

Jeugdlid Hesseljan van Lune van 
VV Buitenpost verraste vrijdag 
27 november de bewoners van 
Haersmahiem met een grote 
hoeveelheid banketstaven, een 
initiatief van de club in samen-
werking met de hoofdsponsor 
De Haan Westerhoff. Bewoner 
Jan Stienstra nam de banket-
staven in ontvangst. Hij was in 
het verleden actief in de sup-

portersvereniging, samen met 
Hesseljans pake Frans van Lune, 
die inmiddels is overleden. De 
traditionele verkoopactie van  
VV Buitenpost gaat dit jaar niet 
door vanwege corona. 

De jaarlijkse inzameling van 
Douwe Egberts koffiepunten in 
Achtkarspelen is weer van start 
gegaan. Het totaal van alle in-
gezamelde punten wordt door 
Douwe Egberts omgezet naar 
gratis pakken koffie voor de cli-
enten van de Voedselbank. De 
punten kunnen de hele maand 
december worden ingeleverd, 
in Buitenpost o.a. bij de Coöp, 
Haersmahiem en de Poiesz. Ook 
staan er inzameldozen in de 
Kruiskerk en de Fonteinkerk.

Journalist Lammert de Bruin, 
oorspronkelijk afkomstig uit Bui-
tenpost, kocht onlangs op een 
veiling voor 60 euro een plak- 
boek uit de jaren vijftig met 
knipsels en foto’s van prins Ber-
nard. Het staat vol met foto’s,  
uitnodigingen van staatshoofden  
en menu’s van diners. Het boek 
is samengesteld door luitenant 
Anton Elbers, adjudant van de 
prins. Het is niet bekend hoe het 
plakboek bij de antiquair kwam. 

In het hoekpand op de kruising 
Voorstraat-Kuipersweg mogen 
vier woonappartementen wor-
den gevestigd. Het college van 
burgemeester en wethouders 
van Achtkarspelen zijn onder 
voorwaarden akkoord met de 
verbouw. Het gaat om het voor-
malig bankgebouw dat later in 
gebruik is geweest als notaris-
kantoor en als kinderdagverblijf.

Van de redactie
2020 

een jaar om niet te vergeten

Het zal niemand verbazen dat 
wij de deur van het jaar 2020 
met een harde klap dichtgooi-
en. Corona heeft erg huisge-
houden in ons land met grote 
maatschappelijke, sociale en 
financiële gevolgen. Ook in de 
toekomst zullen generaties het 
er nog over hebben. Net als in 
1918. Het jaar van de Spaanse 
griep. 
Heel fijn is het wel dat we 2021 
direct beginnen met vaccine-
ren. Kortom, het einde lijkt in 
zicht.

Maar er is voor de redactie 
ook veel positiefs uit dit jaar 
te halen. De lay-out van de 

Binnenste Buiten is veranderd 
wat een frisse en kleurrijke 
dorpskrant oplevert. Ook is 
het fijn dat bedrijven ondanks 
de moeilijkheden ons blijven 
steunen met hun advertenties. 
Maar het belangrijkste zijn na-
tuurlijk de lezers. In de reacties 
die we in het dorp krijgen op 
de krant of als we een enquê-
te uitbrengen merken we tot 
onze blijdschap dat we goed 
gelezen worden. Dat maakt 
ons trots en motiveert ons!

Best een moeilijk jaar, een 
leerzaam jaar en een jaar waar 
we én meer op onszelf maar 
ook meer op elkaar waren 
aangewezen, terwijl we fysie-
ke afstand moesten houden. 
Ook het jaar van de vergeten 
momenten. Bijvoorbeeld dat 
zonder fanfare en feest de der-
tigjarige aanwezigheid van de 
Dropshop in ons dorp aan ons 
voorbij is gegaan. Zoals vele 
andere feestmomenten.
En het was een jaar van af-
scheid van ervaren en welkom 
van nieuwe redactieleden.

Hoopvol en toch positief slui-
ten we dit jaar af en heten we 
het nieuwe welkom. Dankbaar 
dat we op een plek leven waar 
in een dergelijke crisis men-
sen en bedrijven worden ge-
holpen en bereid zijn op elkaar 
te letten. Proost!

COLOFON
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AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Houdt u zich aan de coronamaatregelen, 

zoals maximaal 3 gasten met kerst?

•	 ja 
•	 misschien
•	 nee

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 18 januari: 
•	 met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
•	 digitaal via de stemknop op www.facebook.com/buitenpost

Vorige maand luidde de vraag: 
Wat vindt u van het vuurwerkverbod?

DE KWESTIE
Van de bestuurstafel
December 2020

Het heerlijk avondje ligt inmiddels achter ons met voor alle kinde-
ren leuke pakjes, gebracht door Sinterklaas en Hoofdroetveegpiet. 
Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden werd Sinterklaas 
met zijn pakjeshelpers ontvangen in It Koartling. Het werd een ge-
zellige boel en de kinderen gingen met hun ouders na het feest 
weer tevreden naar huis. Tot volgende jaar maar weer Sinterklaas 
en je mag best wat meer roetveegpieten mee nemen hoor!

En nu liggen de donkere dagen voor Kerst voor ons. Ook nu gooi-
en de coronamaatregelen roet in het eten of beter gezegd over de 
kersttafel en moeten we de kerstmarkt voorbij laten gaan. Toch  
laten we ons niet uit het veld slaan. Veel verlichte en versierde tui-
nen zijn nu al te bewonderen. Hester van der Wal, een dorpsge-
noot, leek het een leuk idee om een winterlichtjesroute te creëren 
in het dorp en verstuurde dat idee naar Plaatselijk Belang. Van dat 
soort initiatieven worden wij blij en inmiddels kan iedereen zien 
dat Buitenpost er, als het donker wordt, al feestelijk uitziet. Super 
dat zoveel straten, buurtverenigingen en particulieren enthou- 
siast gereageerd hebben en het leuk vinden om hier een bijdrage 
aan te leveren. Voor dit enthousiasme stelt PBB een aantal prijzen 
beschikbaar. Ook de fotowedstrijd, aangegeven via Facebook en 
in deze uitgave van de Binnenste Buiten, waardeert PBB met een 
aantal prijzen. De fotowedstrijd loopt tot en met 5 januari 2021. De 
prijzen voor de lichtjesroute worden voor de Kerstdagen bekend 
gemaakt. Zetten wij hiermee een nieuwe traditie neer? Wie weet…

Het bestuur heeft precies op 1 december jl. virtueel via Teams 
vergaderd. Dat is best een lastige klus maar toch kregen we het 
voor elkaar om belangrijke zaken de revue te laten passeren zoals 
o.a. de Werkgroep voor Publieke Ruimten ter ondersteuning voor 
de totale invulling van de Centrumvisie. Een enthousiaste club 
boordevol ideeën waar de komende tijd handen en voeten aan 
gegeven moet worden. Een mooi initiatief van de ondernemers, 
de winkeliers en PBB. Ook de wensen aangaande de Woonvisie 
is naar voren gebracht en uitstekend verwoord door Loes tijdens 
een inspraakmoment voor de raadsvergadering van de gemeente 
Achtkarspelen. 

Een aardigheid om te vermelden is dat de mensen van de Kring-
loopwinkel Raderwerk inmiddels drie keer in de week alle afval-
bakken legen van de Kerkstraat, Christinaplein, Voorstraat en het 
Haersma de Withpark. Waarvoor dank! 
Voor de jeugd is corona een moeilijke tijd. Ze willen graag met 
elkaar afspreken en dan raken ook de afvalbakken zomaar vol. Mis-
schien een idee om wat je meebrengt naar je ontmoetingsplek ook 
weer terug in je tas te stoppen? Zou niet gek zijn.

Toch moeten we het ook even over het vuurwerkverbod hebben. 
Dat verbod is er niet zomaar. Slecht voor het milieu, maar ook 
slecht voor je handen, voeten, ogen, buren en huisdieren. De zie-
kenhuizen hebben het voorlopig nog druk genoeg met coronapati-
enten en de reguliere zorg, en niemand in de zorg heeft belang bij 
een nog hogere werkdruk door vuurwerkongelukken.
Geniet daarom van het carbidschieten en het kleine spul wat wel 
mag, maar wees ook daar voorzichtig mee.

Rest ons iedereen fijne kerstdagen toe te wensen, een gezellige 
jaarwisseling zonder ongelukken en een gezond en coronavrij 
2021!

Namens het bestuur van PBB, Tilly Kuipers-Kamminga

Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB

Zonder donker 

zie je  

het licht niet

Spits gezegde

51,9%43,7%

4,4%

Mee eens

Mee oneens

Maakt mij niet uit

136 mensen lieten 

hun mening weten



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14

Postbus 140

9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5

9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

www.hovingbouwontwerp.nl

Bouwtekeningen                0511-542566

Omgevingsvergunningen     Buitenpost

Geachte klant,

Wij vallen gelukkig onder de essentiële winkels met ons 

PostNL-punt. 

Ook in deze moeilijke tijden staan wij voor u klaar.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode.
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Bij Hink en Wiep klopte het virus aan
Het risico op besmetting is groot

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Het worden stille kerstdagen dit jaar. Nederland gaat op slot. Wat 

begon met het verbod op het oudejaarsvuurwerk, eindigt in een 

harde lockdown die tot en met 19 januari duurt. De dagelijkse be-

smettingscijfers gingen zo snel omhoog dat ze boven de 10.000 

uitkwamen. Het dreigement van premier Rutte om voor de kerst 

terug te komen met nog strengere maatregelen werd realiteit. In 

oktober werden onze dorpsgenoten Hink Speulman en zijn vrouw 

Wiep getroffen door het virus. Mocht u nog twijfelen of we niet 

met een ‘griepje’ te maken hebben, dan helpt Hink Speulman u wel 

uit de droom. 

We moeten nu alles doen, het is een kwestie van door de zure ap-

pel heen bijten. Maar het wordt beter. Er komt een moment dat we  

corona achter ons laten. We komen hier doorheen, met elkaar en 

voor elkaar. (bron: Toespraak premier Rutte, 15 december)

Van gezond en fit..

Hink vertelt zijn verhaal. “Toen 
begin dit jaar duidelijk werd wat 
de risico’s van COVID-19 zijn, 
hebben mijn vrouw Wiep en ik 
ons onmiddellijk gehouden aan 
de maatregelen die werden afge-
kondigd om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan. Directe 
aanleiding was het feit dat er in 
onze directe omgeving mensen 
zijn die extra kwetsbaar zijn. 
Bovendien luidde het motto: ‘je 
hoeft het virus niet op te zoeken 
– het komt wel naar je toe’. Dat 
laatste bleek inderdaad het geval 
te zijn. Ondanks alle voorzichtig-
heid en terughoudendheid, be-
perking van de sociale contacten 
en zoveel mogelijk thuiswerken 
klopte het virus begin oktober 
bij ons aan en raakten we bei-
den besmet. Bij mijn vrouw was 
er sprake van milde klachten, 
maar bij mij had het virus meer 
impact en leidde de besmetting 
uiteindelijk tot ziekenhuisopna-
me. De reden daarvoor was dat 
het virus mijn longen had geïn-
fecteerd, met een dubbele long-
ontsteking als gevolg. In het zie-
kenhuis werd onmiddellijk alles 
uit de kast getrokken. Een zeer 
krachtige ontstekingsremmer, 
antibiotica (niet tegen het virus, 
maar tegen andere ongewenste 
indringers die nu ook hun kans 
zagen) en de experimentele  
virusremmer (op aanvraag via 
het RIVM) deden hun werk.

..naar een slechte conditie 

Voordat de infectie toesloeg wa-
ren mijn algehele gezondheid en 
lichamelijke conditie goed. Dit 
gegeven speelt ongetwijfeld een 
belangrijke rol als het gaat om 
zowel de impact van het virus als 
het herstel. Niettemin heb ik ge-
luk gehad, wat niet in de laatste 
plaats te danken is aan het snel 
en adequaat handelen door het 
medisch centrum in Buitenpost 
en de doelgerichte aanpak in zie-
kenhuis Nij Smellinghe. Eenmaal 
weer thuis blijkt het virus ook na 

enkele weken toch nog veel ge-
volgen te hebben: de algehele 
conditie heeft een beste opdof-
fer gekregen en daarnaast kamp 
ik met een snelle vermoeidheid, 
kortademigheid en een (sterk) 
beperkt concentratievermogen, 
en mede daardoor met een ‘kort 
lontje’.
Ook aan mijn vrouw is het virus 
niet ongemerkt voorbijgegaan, 
vooral door de spoedeisende op-
name in het ziekenhuis van mij, 
met alle onzekerheid en ernstige 
zorgen die daaraan onder de ge-
geven omstandigheden verbon-
den zijn. Bovendien kon zij niets 
anders doen dan op afstand 

(want in het ziekenhuis gold al-
gehele quarantaine, dus géén 
bezoek) afwachten hoe alles zich 
ontwikkelde. Het gebeuren heeft 
ook impact gehad op vrienden en 
collega’s: iedereen raakte er nog 
eens goed van doordrongen dat 
het risico op besmetting groot is 
en dat de geldende maatregelen 
niet voor niets zijn getroffen.”

Ben ik besmet?

Zonder de juiste aanpak van 
huisartsenpraktijk Groenkamp 
en het spoedvervoer van de  
Ambulancepost Buitenpost was 
het verhaal van Hink misschien 
wel anders gelopen. Het Me-
disch Centrum laat desgevraagd 
weten waarom de balie gesloten 
is en er alleen telefonisch een af-
spraak kan worden gemaakt. De 
reden daarvoor is dat het spreek-
uur op twee locaties plaatsvindt. 
In het Medisch Centrum voor 
mensen die geen luchtwegklach-
ten hebben en een spreekuur in 
de blauwe container voor men-
sen met luchtwegklachten. Door 
het stellen van enkele vragen aan 
de patiënt bepaalt de assistente 

wie op welk spreekuur gezien 
moet worden. Bij het spreekuur 
in de container draagt de arts 
dan ook beschermende kleding 
en wordt na afloop alles goed 
schoongemaakt. Als er een visite 
moet worden gedaan bij patiën-
ten met luchtwegklachten of er 
anderszins een Covid-19 verden-
king is, doet de huisarts de visite 
in beschermende kleding.
Soms vindt een consult tele-
fonisch plaats voor bepaalde 
klachten waarbij een lichamelijk 
onderzoek niet nodig is. Aan pa-
tiënten met plekjes op de huid 
wordt vaak gevraagd of ze een 
foto kunnen mailen die dan op 
afstand wordt beoordeeld.

Iemand die zich afvraagt of hij/
zij besmet is met corona wordt 
doorverwezen naar de GGD (tel. 
0800 1202). Mensen kunnen al-
leen naar een teststraat gaan 
na overleg met de GGD. Patiën-
ten met milde klachten wordt 
ook aangeraden met de GGD te 
overleggen voor advies. Alleen 
als er sprake is van zeer ernstige 
of levensbedreigende klachten, 
mogen patiënten ook 112 bel-
len. Mensen met corona gerela-
teerde vragen worden verwezen 
naar thuisarts.nl, omdat deze site 
zeer duidelijke en betrouwbare 
informatie geeft.

Verraderlijk

Ingrid Rittersma is ambulance- 
verpleegkundige op de ambu-
lancepost Buitenpost. Van het 
incidenteel gebruik van be-
schermmateriaal werd de post 
grootgebruiker. “Mensen die 
normaal op het hoofdkantoor 
werken, gingen pakketten met 
beschermende kleding samen-
stellen. Burgers dachten ook 
mee: mensen brachten FFP1- 
en FFP2-bouwmaskers op onze 
post. Er was veel saamhorig-
heid”, vertelt Ingrid. Via de dok-
terswacht of de huisarts die 
de meldkamer belt, wordt een  

patiënt aangemeld als Covid-19 
verdacht. Bij een 112-melding 
wordt de patiënt al door een 
centralist aan de telefoon uitge-
vraagd. “Het lastige is dat coro-
na zich op verschillende manier 

manifesteert. Psychologie speelt 
ook een grote rol. Ik ben wel bij 
mensen geweest die de moge-
lijkheid van corona ontkennen. 
Maar dan bleken ze toch koorts 
te hebben en een neef die coro-
na heeft. 

Corona kan verraderlijk zijn: je 
ziet het niet en op het moment 
dat het zich openbaart, ben je 
ziek en je weet niet hoe het zich 
verder ontwikkelt. De een heeft 
helemaal geen klachten en een 
ander wordt doodziek en over-
lijdt eraan. Wij brengen men-
sen naar het ziekenhuis als ze 
een laag zuurstofgehalte in hun 
bloed hebben of veel moeite 
hebben met ademhalen. Ik vraag 
ook of iemand gereanimeerd wil 
worden als de adem stopt of het 
hart ermee ophoudt. Maar dat 
doen we regelmatig wanneer 
een patiënt vervoerd wordt in 
levensbedreigende situaties. Het 
is hartverscheurend als je tegen 
een partner moet vertellen dat 
hij of zij niet met ons mee mag 
rijden, en in thuisquarantaine 
moet als er sprake is van corona. 
In de meeste ziekenhuizen mag 
er nu wel een familielid bij.

Geloven wat je niet ziet

Belt iemand ons in paniek op 
met verkoudheidsklachten en 
benauwdheid, gaan we eerst 
kijken hoe de zuurstofwaarden 
er uitzien. Vervolgens maken we 
zelf een afweging om iemand 
naar het ziekenhuis te brengen. 
Ook kunnen we overleggen met 
een huisarts of met een spoed-
arts in het ziekenhuis. Bij klach-
ten is het advies: laat je testen. 

Wanneer een Covid-19 patiënt of 
een verdachte persoon naar het 
ziekenhuis wordt vervoerd, hij-
sen de ambulancemedewerkers 
zich in beschermende kleding. 
“Het werken in beschermende 
kleding is geen pretje”, legt Ingrid 
uit. “Het belemmert je enorm in 
je handelen. Het is heel warm, 
vooral in de zomer. We doen een 
mondmasker op en een bril en 
door die combinatie beslaat de 
bril makkelijk. Dan moet je nog 
een overall aan met een capu-
chon en slofjes aan je voeten. Is 
er iemand met corona bij het zie-
kenhuis afgeleverd, is het werk 
nog niet klaar. Dan moet je in de 
beschermende kleding nog de 
auto schoonmaken. Van boven 
naar beneden, ook het plafond. 
Alles. Daar staat drie kwartier 
voor. Alle losse dingen die er 
nog liggen, moet je weggooien. 
Dat proberen we te voorkomen 
door bij aanvang van een rit alles 
op te ruimen in de kasten en af te 
dekken met een laken.”

Ingrid en haar collega’s hebben 
in verhouding met het zuiden en 
westen van het land veel minder 
coronapatiënten gezien. “Hier 
valt het wel mee, maar dat maakt 
het ook lastig”, relativeert Ingrid. 
“Soms moet je maar geloven 
wat je niet ziet. Of geloven we 
het pas als elke dag de torenklok 
luidt en er kisten in de sportzaal 
moeten staan?”

Hink en Wiep Speulman maken 
als het kan weer elke dag een 
ommetje. Voor hen betekent 
deze Kerst wel iets meer dan een 
lekker kerstdiner.

“Je hoeft het virus niet op te zoeken,

het komt wel naar jou toe”

Ingrid in vol ornaat. (foto: Cor van der Veer)

Hink en Wiep maken een ommetje.  (foto: Jerry Tillema)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Kerkstraat 74, Buitenpost,         0511-544566,               info@vanderbijl.uw-slager.nl,                 www.slagerijvanderbijl.nl

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl

Geldig van  21 t/m 31 december 2020

6.95per stuk

Heerlijke rundvleessalade

FEESTSALADE

SALADE TOPPER 

vraag naar de mogelijkheden

BESTEL SNEL !

Diverse ouderwets 
gekruide Rollades

De lekkerste ROLLADES

19.95per schotel

7 soorten gegrilde snacks

Gebraden 
Snackschotel

HAPJESFEEST

1.65100 gram 

vanaf 300 gram

diverse soorten

Mixed Grill, 
Kip in't bakje

Feestelijke braadsleetjes

Het Team van Slagerij van der Bijl wenst 
iedereen FIJNE FEESTDAGEN.

LEKKER ITE ! 

 De kerstdagen genieten van een 
complete Verwenbox of goed gevulde 

Tapas Plank??? 
Dat kan!! Je kunt deze bestellen! 
Ook kerstbroden, breekbroden, 

salades, tapenades en nog veel meer 
kun je bestellen! Mail of bel ons!! 

Uw veelzijdige
horecapartner voor 
feesten en partijen

Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost - tel: (0511) 54 15 80  -  www.point-horeca.nl

 Looptijd: november/december 2020



7De Binnenste Buitenpost - december 2020 VRIJWILLIGERS

Wilma van der Wal
en de Stichting Wildlife

VRIJWILLIGERS
Bote de Haan

COLUMN

Kees Kooman

Schaamlap of mondkap

U moet me op mijn woord geloven, 
maar de kerstboom die staat in het 
atrium van appartementencomplex 
Het Buitenhof blinkt als nooit tevo-
ren. Voor de gelegenheid heeft de 
interieur-commissie naast glinste-
rende ballen enkele mondkapjes 
aan de takken gehangen. Ter sym-
bolisering van wat hopelijk binnen 
nu en pakweg een half jaar voor-
goed verleden tijd zal zijn. 
De belangrijkste vraag van 2021 
moet natuurlijk zijn, of we iets ge-
leerd hebben van de uitbraak die 
hoogstwaarschijnlijk begon op 
een Chinese markt waar dieren 
als dingen worden behandeld. Een 
hond of kip wordt er even respect- 
en gedachteloos behandeld als 
een pak kranten. Schubdieren en 
slangen worden er als lekkernijen 
beschouwd en naar believen ter 
plekke geslacht. 
In een meedogenloze tv-commer-
cial, o.a. te zien op CNN stelt het 
WNF (Wereldnatuurfonds) vast dat 
‘wij’ de eerste generatie vormen die 
zich ervan bewust is of zou moeten 
zijn dat de wereld door ons toedoen 
(meer, meer, nog meer) vernietigd 
wordt. En dat we tegelijkertijd de 
eersten zijn die het tij kunnen doen 
keren. “Ben jij voor of tegen de we-
reld”, zegt een stem op de tonen 
van onheilspellende muziek die kip-
penvel veroorzaken. 
Het spreekt voor zich dat ik vóór de 
wereld ben en dan natuurlijk in de 
eerste plaats het vlekje op de kaart 
dat Buitenpost heet en al voor de 
meeste Nederlanders onvindbaar 
is. Laat staan voor willekeurige we-
reldbewoners, verder weg. En dus 
kijk ik bij het laden van mijn bood-
schappenwagentje kritisch naar 
herkomst van producten. Sorry, 
geen boontjes uit Verweggistan, 
want ik weet niet hoe daar met gif 
(gewasbeschermingsmiddelen) 
wordt omgegaan, liever Nederland-
se spruitjes. Bij voorkeur biologisch 
en de enkele keren per jaar dat ik 
vlees eet altijd ‘3 sterren keurmerk’ 
om zeker te weten dat het geen wat 
ik ‘pijn-vlees’ wil noemen, is. Jawel 
veel duurder, maar dan toch liever 
(huilend) de aankoop van een nieu-
we telefoon of andere hebbeding 
een jaartje uitstellen. 
Ons voedsel is veel te goedkoop en 
wij dwingen daarmee onze boeren 
tot massaproductie en schelden 
hen tegelijkertijd uit dat ze teveel 
stikstof uitstoten en natuur en bio-
diversiteit vernielen. Ik spreek mo-
menteel veel agrariërs in de voor-
bereiding op een nieuw boek en 
zij zeggen heel terecht dat er maar 
één partij is die de manier van mi-
lieu- en diervriendelijk produceren 
kan sturen: de consument. “Als die 
kiest voor de biologische aardappel 
en de ‘gangbare’ (goedkopere) va-
riant laat liggen dan moet de super-
markt wel het biologische product 
aanvullen”, zei er een. Waarheid 
als een koe.
Een melkveehouder verwijst naar 
de goedkope melk die hij in een 
Zuid-Amerikaans land aantrof. 
Aanvankelijke trots veranderde in 
schaamte, toen deze boer vernam 
dat plaatselijke collega’s kapot 
werden geconcurreerd door de te 
goedkoop geleverde zuivel van Ne-
derlandse makelij. Schaamlap rijmt 
op mondkap. Het is tijd om te kiezen. 
Fijne dagen! 

www.keeskooman.nl* 

Zwerfvuilruiming door zwem- en waterpoloclub PWC
PWC heeft op 12 december de 
laatste van de vier jaarlijkse 
rondes zwerfvuilruiming in ons 
dorp gedaan. Sinds 2017 heeft 
de verpakkingsindustrie, als 
belangrijke veroorzaker van de 
vervuiling, via de gemeentes 
geld beschikbaar gesteld om op-
ruimacties te steunen. Officieel 
stopt het project in 2022 en een 
vervolg is onzeker. Plaatselijk 
Belang stelt dat bij een uitblijven 
ervan gemeentelijk initiatief no-

dig om de zwerfvuiloverlast bin-
nen de perken te houden. Ook 
hierin zoekt ze op korte termijn 
het gesprek met de gemeente. 
Veertig PWC-vrijwilligers gingen 
met oranje veiligheidshesje en 
prikstok op stap, waarvoor onze 
complimenten - een schoon 
dorp, is een prettiger dorp!

Ook aan De Roede werd vuil geruimd.
(foto: Johan Kootstra)

Stichting Wildlife

Toen de Stichting Wildlife ter 
sprake kwam moest uw corres-
pondent gelijk denken aan de 
langspeelplaat Wild Life van 
Paul McCartney and the Wings. 
Deze vroegere Beatle ging na 
het uiteenvallen van de wereld-
beroemde groep, verder met zijn 
eerste vrouw Linda en een paar 
bevriende muzikanten. Linda en 
Paul werden echte dierenliefheb-
bers, veranderden hun levensstijl 
en aten voortaan vegetarisch. De 
Stichting Wildlife zal hun naam 
ongetwijfeld van de meest be-

roemde, nog levende muzikant/
componist hebben geleend, wel 
met een klein verschil, de spatie 
tussen de beide woorden op de 
platenhoes, verdween. De Stich-
ting Wildlife is een onderdeel 
van Libéma BV die zich ook bezig 
houdt met het exploiteren van 
vakantieparken, attractieparken 
en evenementshallen. Stichting 
Wildlife is een overkoepelend or-
gaan en beheert een viertal die-
renparken en houdt ze rendabel. 
Bij Stichting Wildlife werkt men 
hoofdzakelijk met vrijwilligers 
bij de dierenparken: Dierenrijk 
Nuenen, Beekse Bergen, Zoo-
park Overloon en hier in Fries-
land Aqua Zoo, gelegen aan de 
Groene Ster tussen Hurdegaryp 
en Leeuwarden. Dieren voede-

ren en de verzorging doen de 
vrijwilligers niet, dat doet uitslui-
tend gespecialiseerd personeel. 
De doelstelling van Stichting 
Wildlife is het beschermen van 
bedreigde dier- en plantensoor-
ten in binnen- en buitenland. 
Enerzijds door het uitdragen van 
de natuurbeschermingsgedach-
te middels educatie, anderzijds 
door het met donaties steunen 
van wetenschappelijk onder-
zoek, fokprogramma’s en de be-
scherming in het veld, alles met 
name ten behoeve van bedreig-
de diersoorten. Onze plaatsge-
noot Wilma van der Wal werkt 
daar als vrijwilligster. Hier volgt 
haar verhaal.

Vrijwilliger

“In maart van dit jaar meldde ik 
mij als vrijwilliger aan bij Wildlife 
en kreeg een opleiding als host. 
Nu ik er een tijd werk en het goed 
bevalt zou ik in de toekomst ook 
de opleiding tot gids willen vol-
gen,” zegt Wilma. “Je wordt dan 
opgeleid om rondleidingen te 
verzorgen. Je leert om van alles 
te vertellen over de dieren in het 
park, maar ook hoe ze leven in 
de natuur. De bezoekers kunnen 
van alles over de dieren aan de 
hosten en de gidsen vragen, die 
dan, mede dankzij de genoten 
opleiding, in staat zijn deze te be-
antwoorden. Het globale nieuws 
over de dieren kan men lezen op 
de borden, die overal in het park 
staan. Tijdens een rondleiding 
maken onze bezoekers ook ken-
nis met de foute souvenirwin-
kel. Hier ziet u voorbeelden van 
souvenirs die u niet mee moet 
nemen naar huis wanneer u in 
het buitenland op vakantie bent.” 
Normaal gesproken lopen we als 
vrijwilligers door het park en we 
geven informatie en beantwoor-
den vragen. Maar op dit moment 
zijn ik en mijn collega’s voor-
namelijk in het doorloopver-

blijf van de 
ringstaartmaki’s, 
dit omdat de 
ringstaartmaki’s 
coronagevoelig 
zijn. Het is be-
langrijk dat er 
geen contact is 
tussen de be-
zoekers en de 
ringstaartmaki’s, 
zoals ze dat ge-
wend waren. 
En dat valt soms niet mee. De 
ringstaartmaki’s, halfapen en 
prachtige dieren, zijn erg nieuws-
gierig en ondernemend. Toen er 
een parasol tegen de warmte in 
het doorloopverblijf werd ge-
plaatst, waren zij de eerste die er 
gebruik van maakten. Ze klom-
men er op, er in en sprongen van 
parasol in de boom en vice ver-
sa, een erg vermakelijk gezicht. 
Eenmaal zag mijn collega hoe 
een slechtziende mevrouw met 
een blindegeleidestok stilstond. 
Voordat zij het goed en wel in de 
gaten had klom een maki in haar 
stok. Het is dus goed oplettten.

Ringstaartmaki’s

De ringstaartmaki’s komen uit-
sluitend voor op het grote ei-
land voor de Afrikaanse oostkust 
Madagaskar en behoren tot het 
geslacht Lemur. Madagaskar is 
een heel bijzonder land, omdat 
80% van de natuur nergens an-
ders ter wereld voorkomt. Het 
Lemur Rescue Centre werd op-
gericht, een organisatie die de 
natuur op Madagaskar zo goed 
mogelijk probeert te beheren en 
te beschermen. Zo vangt de be-
volking jonge ringstaartmaki’s en 
verkoopt die aan smokkelaars, 
die ze met dikke winsten door-
verkopen aan toeristen of aan 
mensen in West-Europa. Op dit 
moment zijn er 32 ringstaartma-
ki’s bij het Lemur Center Rescue 
ondergebracht. “Mensen kopen 
zo’n leuk aapje, maar ze kunnen 
er niet mee omgaan, hebben 
geen idee wat ze huis hebben 
gehaald en uiteindelijk belandt 
de ringstraatmaki in het Lemur 
Rescue Center,“ vertelt Wilma. 
Daarom proberen ze stropers 
om te scholen tot bijvoorbeeld 
imkers, zodat die op een eerlij-
ke manier hun brood kunnen 
verdienen. En probeert men de 
houtkap tegen te gaan, het in-
krimpen van de leefomgeving 
is een van de grootste bedrijgin-
gen. Het Lemur Rescue Center is 
een voorbeeld van de vele na-
tuurbeschermingsprojecten die 
gesteund wordt door Stichting 
Wildlife.

Aqua Zoo

Een bezoek aan Aqua Zoo is heel 
geschikt voor familie-uitjes of een 
schoolreisje. Er worden ook kin-
derfeestjes georganiseerd. Het 
park is kindvriendelijk, zo is er 
het grootste springkussen van 
heel Fryslân. En er zijn sluip-
paadjes gemaakt voor kinderen, 
zodat zij zich als het ware als een 
soort Freek Vonk in de rimboe 
kunnen wanen. “Waar het ons 
vooral om gaat is de bezoekers 
en zeker de jeugd een stukje na-
tuurbesef meegeven. Ik heb me 
aangemeld omdat ik een gro-
te liefde voor dieren heb. Dit is 
voor mij de ideale vrijwilligers-
baan. Niet alleen omdat het in 
een mooi park is met de meest 
geweldige dieren, maar ook om-
dat ik weet dat ik op deze manier 
meehelp aan de natuurbescher-
mingsprojecten. En daarbij heb 
ik hele leuke collega’s. Zelf ben ik 
nog niet in Madagaskar geweest, 
hoewel ik er graag een keer naar 
toe zou willen gaan. Wat nog een 
leuke manier is waarop je Stich-
ting Wildlife kunt steunen, is 
door een van de dieren bij Aqua 
Zoo (Dierenrijk Nuenen, Beekse 
Bergen of Zooparc Overloon) te 
adopteren. Zo hebben mijn zus 
Rinkje en ik de gibbons geadop-
teerd. Tijdens een adoptiedag 
krijg je een ‘meet en feed’ met 
het door jou geadopteerde dier. 
Wij kijken er nu al naar uit! 

Veel mensen in Buitenpost zul-
len wel eens een bezoek hebben 
gebracht aan Aqua Zoo. Door het 
park wandelen is heerlijk, alleen 
achter de schermen gebeurt nu 
eenmaal werk wat gedaan moet 
worden en waarvan de gewone 
bezoeker geen weet heeft. Ge-
niet er als bezoeker van, maar 
houdt waardering voor de inzet 
van al die vrijwilligers van Stich-
ting Wildlife, die zo’n park mede 
draaiende houden. De website 
van stichting Wildlife is 
www.stichtingwildlife.nl. 
Wanneer u nog vragen heeft, 
dan kunt u de antwoorden daar 
wellicht vinden. Maar u kunt uw 
vragen ook tijdens een bezoek 
aan een vrijwilliger stellen.

Platenhoes van Wild Life, van Paul 
McCartney & Wings.

Wilma van der Wal (2e van rechts) met collega-
vrijwilligers. (eigen foto)

Gibbons. (eigen foto)



Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Het adres voor al uw reparatie 

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 17.00 uur.

Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 

najaarsbeurt! Tijdens de najaarsbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere winterbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Wij willen u in deze lockdown periode toch 
graag van dienst zijn. U kunt uw vragen en 

bestelling doorgeven via 
mail, telefoon of whatsapp.

 
Wij bezorgen gratis binnen een straal van 
10 km. Van dinsdag t/m vrijdag zijn wij van 

10.00-12.00 uur aanwezig in de winkel, 
waar u uw bestelling bij de deur kunt 

afhalen!
 

Het is ook mogelijk om een pas-tas aan 
te vragen zodat u thuis kunt 

passen en uitzoeken.

Modique: 

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

Rikst:

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

Gesien Leguijt schrijft iedere 
drie maanden over haar 
belevenissen in Noorwegen.

God Jul (i jne Kerst)

Hier in Noorwegen is het onder-
tussen echt winter geworden. Op 
het moment dat ik dit stukje schrijf 
is het begin december. Onze jon-
gens hebben afgelopen herfst al 
verschillende stadia van verkoud-
heid doorlopen; van stevige groene 
snottebellen tot met met barsten-
de hoofdpijn op de bank, onder 
een warme deken. Maar nu is de 
sneeuw gevallen en heeft de vorst 
een stevige deken van rijp over da-
ken en takken gelegd. We genieten 
met rode wangen en druppende 
neuzen van de koude lucht. Binnen 
staan de koppen warme chocola-
demelk al dampend op tafel terwijl 
de kachel bulderend laat weten dat 
het nu dan toch echt winter is ge-
worden. De katten liggen opgekruld 
op hun kussentje ernaast. Ja men-
sen, it’s biginning to look a lot like 
Christmas. Om dit idyllische plaatje 
iets minder perfect te maken (u zou 
er eens jaloers op kunnen worden 
en dat is het laatste wat ik voor 
ogen heb) overmorgen wordt het 
weer een paar dagen boven nul. 
Dan komt er regen en wind. En zit-
ten we, net als u, ineens weer in 
een rasechte herfst. En de herfst 
hier is misschien een stuk korter 
dan in Nederland, het is ook een 
stuk donkerder. De mørketid (don-
kere tijd) hier kost heel wat mensen 
hun energie. Hoe hard je er ook 
tegen vecht. Hoeveel vitamine B 
tabletten je er ook tegenaan gooit, 
de twee echte remedies die helpen 
zijn slaap en sneeuw. Slaap behoeft 
geen extra uitleg, maar zoals u van 
me gewend bent geef ik die toch. 
Als je tijdens de mørketid minder 
dan tien uur per nacht slaapt red je 
het de dag daarna niet om helder 
te denken. Je loopt wat zombie-
achtig rond en reageert heel wat 
trager dan normaal. Dus ga je vroeg 
op bed en sta je zo laat mogelijk 
op. Voordeel hiervan is dat je veel 
stroom en hout bespaard. Sneeuw 
behoeft zeker wel uitleg, maar mis-
schien hebt u de werking van dit 
‘medicijn’ al geraden. Sneeuw geeft 
licht. Zodra er rond ons huis in het 
donkere bos een laag sneeuw van 
tien centimeter ligt, licht de hele 
omgeving op. Of het nu grijs is in de 
lucht of in de namiddag het enige 
licht de manestralen zijn. Zodra er 
sneeuw ligt is het leven lichter. Dan 
moet je nog steeds vroeg op bed, 
maar sta je elke morgen op met een 
glimlach en extra energie. Want de 
wereld is wit, rustig en prachtig. 
Niet donker en deprimerend, zoals 
de herfst hier ook is. Maar nu, nu ik 
hier zit, in de warmte die de hout-
kachels uitstralen, is de wereld idyl-
lisch wit. Mooi en schitterend. Het 
is winter. Echt winter. De kinderen 
zijn buiten en maken bergen met 
sneeuwballen. Manlief schuift met 
zijn sneeuwschuiver een doolhof 
van paden, van het houthok naar de 
dierenverblijven en weer terug naar 
huis. We kijken uit naar de kerst-
dagen. Ook al is het dit jaar zonder 
de familie en zonder de vrienden. 
We kijken naar alles wat we wél 
hebben en genieten nog steeds. 
God Jul Buitenpost!

PBB organiseert fotowedstrijd
Naast haar medewerking aan de winterlichtroute heeft het bestuur 
van PBB besloten een fotowedstrijd Buitenpost in december 2020 
te organiseren. Zij kent hiervoor drie prijzen toe (75, 50 en 25 euro) 
aan de mooiste en/of origineelste foto’s. Het hoeven geen technisch 
perfecte foto’s te zijn, sfeer en originaliteit tellen even zwaar. Alleen 
inwoners van Buitenpost mogen meedoen. Winnaars krijgen naast 
het prijzengeld ook een plek in dorpsblad De Binnenste Buiten en op 
Facebook.
Voorwaarden. 

De foto moet: 
•	 in Buitenpost of directe omgeving door een Buitenposter inwoner 

gemaakt zijn, 
•	 duidelijk met deze feestmaand te maken hebben, 
•	 in december 2020 gemaakt zijn,
•	 voorzien zijn van de datum en de plaats van de opname, 
•	 een maximale grootte hebben van 5MB (alleen als jpg of jpeg)
Stuur uw foto met uw naam en adres voor 5 januari 2021 naar: 
binnenbuitenpost@gmail.com onder vermelding Fotowedstrijd.

Winterlichtroute
Plaatselijk Belang Buitenpost, de 
Lichtroutecommissie en dorps-
genoten Hester van der Wal en 
Sietse Postma sloegen de han-
den ineen voor het organiseren 
van een ‘Winterlichtroute’. Het 
idee? Het versieren van zoveel 
mogelijk tuinen en straten in 
Buitenpost met kerstverlich-
ting voor wandelaars en fiet-
sers. Er hebben zich 41 straten, 
16 huizen en 5 tuinen aange-
meld. Zij maakten allemaal kans 
op een prijs, beschikbaar gesteld 
door PBB. 
De Winterlichtroutecommissie 
Buitenpost bestaat uit Loes van 
Denderen, Sietse Postma, Jan-
neke Raap-Spinder, Sikke Visser 
en Hester van der Wal. De route-
beschrijving werd gemaakt door 
Janneke Raap-Spinder. De jury, 
bestaande uit Karin Waltje en 

Hester van der Wal, heeft een 
ronde door het dorp gemaakt. Zij 
hebben na lang wikken en we-
gen de volgende prijswinnaars 
aangewezen:

Straten

1e prijs: Waterlelie
2e prijs: Pijlkruid
3e prijs: Achtkant/Spil

Tuinen

1e prijs: Molenstraat 22
2e prijs: Berkenlaan 10
3e prijs: Jeltingalaan 2

Huizen

1e prijs: Molenerf 56
2e prijs: Parklaan 5
3e prijs: Concourslaan 30

De jury had graag nog minstens 
tien prijzen uit willen reiken, 

want “wat is Buitenpost mooi 
geworden. Overal zijn twinke-
lende lichtjes te zien, de saamho-

righeid straalt van de buurten af 
en zal ongetwijfeld mensen zich 
minder eenzaam laten voelen.“

Van zaterdag 19 december tot en met maandag 28 december is de route te vol-
gen. Op de foto de prijswinnaar bij de straten: Waterlelie. (foto: Sabina van Dijk)
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Wij wensen iedereen een 
succesvol 2021! 

Taak van het Zuiden 

Wij wensen u 
een gesmeerd 2021!

Meesterlijk Goed Makelaardij
winsket jimme noflike krystdagen

en in sûn, wenryk 2021 ta!

Wij willen gaarne iedereen 
een gezegende kerst en een 

vooral gezond 2021 toewensen!
Fam. Kapenga

Namens het team 
van De Binnen 

Markt Buitenpost 
wensen wij 

iedereen hele fijne 
feestdagen toe en 
een gezond 2021!!

Alle medewerkers wensen je een 
mooi & vooral gezond nieuw jaar toe.

Wij wensen iedereen fijne dagen toe 
in deze uitzonderlijke tijd! 
Maak er wat moois van

en hopelijk snel tot ziens!

Wij wensen al onze dorpsgenoten 
gezegende kerstdagen en 

een gelukkig 2021!

Moniek Bremer wenst u 
fijne kerstdagen en een gelukkig en 
gezond 2021 met veel woongeluk.

Minco Bouwmaterialen winsket jo
Noflike Krystdagen en 

in Lokkich Nijjier.
Team Slagerij Van der Bijl wenst u 
een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Fijne kerstdagen,
en wij wensen 

u een mooi, 
voorspoedig en 
vooral gezond 

2021 toe.

Een hele dikke 
KERSTKNUFFEL

 
We miss you a 

Merry Christmas 
and a happy 

New Year.

wenst u voor 2021 12 maanden vreugde, 
52 weken plezier, 365 dagen succes, 

8760 uren gezondheid
Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen u in deze moeilijke tijden 
fijne kerstdagen en 

een goede jaarwisseling. 
Maak het gezellig, 

houdt het klein en knus!

Conntact wenst u 
een gezond & succesvol 2021.

wenst u een gezond en 
voorspoedig 2021.

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een gezond 2021 

en hopen u in het nieuwe jaar weer te 
begroeten in onze winkel.

Namens Wiersma Auto’s wensen 
we iedereen veel voorspoed en 

geluk in 2021!

wenst u een 
smakelijk 2021.

Minco

Afgelopen jaar is een jaar 
geweest als geen ander. 
Uiteraard heeft dit alles 
te maken met het corona-
virus. Toen op 15 maart 
de eerste lockdown van 
kracht werd lag het halve 
land stil. De mensen die 
hun werk niet meer uit 
mochten voeren en thuis 
kwamen te zitten gingen 
massaal aan het klussen. 
Dit resulteerde in een gi-
gantische drukte bij Min-
co. Na een aantal weken 
ploeteren zijn er in mei 
diverse aanpassingen in 
de werkwijze uitgevoerd. 
Zowel voor onze klanten 
als voor onszelf was de 
nieuwe werkwijze wel 
even wennen maar op die 
manier kon Minco weer 
functioneren als een snel-
le en complete bouwma-
terialenhandel. 

Ondertussen is de tweede 
lockdown actueel en mag 
gezegd worden dat we 
redelijk gemakkelijk kun-
nen omschakelen naar 
bestellen op afspraak en 
bestellen via de webshop, 
waarbij de laatste optie 
onze voorkeur heeft. De 
klant ontvangt een klaar-
zetbevestiging van Minco 
waarna hij/zij de spullen 

coronaproof op kan ko-
men halen.
Gezien de tijd waarin we 
leven zijn dit uiteraard 
randzaken en hopen wij 
dat iedereen gezond is en 
blijft. Wij wensen u pret-
tige feestdagen en een 
goed en gezond 2021 toe!

Het Minco Team

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

Coronasneltest nu ook in Buitenpost
Sinds vorige week is er ook in Buitenpost 
een coronasneltest beschikbaar.
De hiervoor ingerichte locatie in Allert Pol 
Fystiotherapie aan de Vaart is tijdelijk. “We 
hopen dat de testlocatie niet lang nodig is. 
Dit hangt af van de ontwikkelingen rond-
om het coronavirus”, aldus Allert Pol, die 
een ruimte aan de zijkant van zijn fysio-
therapie praktijk/ sportschool beschikbaar 
heeft gesteld. Wanneer men vermoedt in 
aanraking te zijn gekomen met het corona-
virus, met milde symptomen of ook zon-
der klachten kunt u zich laten testen. Dit 

gebeurt door middel van de door de Ne-
derlandse overheid goedgekeurde Abbott 
sneltest. Er werken door de GGD opgelei-
de COVID-zorgprofessionals en een gere-
gistreerde arts.
De sneltest wordt afgenomen middels 
een neusswab. Deze test toont aan of er 
antigenen in uw neusslijm aanwezig zijn.
De uitslag is binnen 20 minuten beschik-
baar.
Er wordt zeven dagen per week getest. 
U kunt een afspraak maken via:
www.coronasneltest.frl.

Oaljekoeken / Oliebollen fanMeM
Nu te bestellen via www.paviljoenmem.nl

Gezellig ophalen op 30 december
tussen 17:00 en 20:00 uur of op
31 december tussen 10:00 en 16:00 uur.

Maak je keus en kies je tijd!
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Kryst in Bûtenpost
De achterdeur valt met een fer-
me klap dicht. Diep weggedoken 
in zijn nieuwe jas beent Bouwe 
boos naar zijn pake drie straten 
verderop. Hij heeft het niet koud 
want de dikke felgele jas houdt 
hem warm. Maar ook de boos-
heid verhoogt zijn temperatuur. 
Waar bemoeit ze zich mee denkt 
hij. Ja natuurlijk! Er waren geval-
len in zijn klas en er waren ook 
al leraren uitgevallen. En ja hij 
had ook gehoord dat middelba-
re scholen de grote verspreiders 
zouden zijn. En op school was 
het onmogelijk om altijd afstand 
te houden. Verdorie, het is ook zo 
moeilijk met die corona. Nou zijn 
de mondkapjes weer verplicht 
op school! Natuurlijk ergens 
heeft mem gelijk. Dat is ook het 
irritante. Maar niet naar pake? 
Nee daar gaat hij elke dinsdag- 
en donderdagavond heen. Dat 
gaat hij zeker niet veranderen.

Van pake, een gepensioneerde 
fietsenmaker uit Stavoren, heeft 
hij een oude brommer cadeau 
gekregen op zijn verjaardag. Op 
5 oktober is hij 16 geworden 
en een brommer is zijn grote 
droom. Het frame is inmiddels 
klaar en de motor ligt volledig 
gedemonteerd en gesorteerd op 
de werkbank onder een oud la-
ken. Vandaag zullen ze beginnen 
met het in elkaar zetten. Hij heeft 
er het hele weekend naar uitge-
keken en aan gedacht.

Pake is nog heel gezond en 
kwiek. Toen beppe stierf is pake 
naar Buitenpost verhuisd. In de 
buurt van zijn enige dochter en 
kleinzoon. En de band tussen de 
drie is hecht. Pake klust voor zijn 
dochter, heeft Bouwe geholpen 
met het verven van zijn kamer en 
pake doet de tuin. En op die ma-
nier is Bouwe’s mem dichtbij om 
haar heit te verzorgen. Pake is de 
grote vriend van Bouwe. Hij ver-
telt pake alles en er wordt heel 
wat afgelachen in het schuurtje 
waar ze aan de brommer sleu-
telen. Hij kan eindeloos dromen 
over hoe hij straks op zijn prach-
tig gerestaureerde brommer 
rond zal rijden. Zal Baukje hem 
dan misschien wel zien staan?

Hij vindt het wel heel vervelend 
die ruzie met mem. Meestal kun-
nen ze het goed met elkaar vin-
den. En ze heeft vanavond nog 
wel heerlijke stamppot zuurkool 
gemaakt met spekjes en worst. 
Hij is er gek op, zeker als het zo 
koud is als vandaag. Maar heel 
vervelend die ruzie. Hij mag niet 
naar pake van mem. “Je weet 
dat je al besmettelijk bent als je 
nog geen verschijnselen hebt. Ik 
moet er niet aan denken, Je blijft 
thuis!” De klap van de achter-
deur zegt haar dat dat niet gaat 
gebeuren en ze belt haar heit om 
goede raad. Pake legt uit dat ze 
vanavond aan het in elkaar zet-

ten van de motor beginnen. En 
Bouwe vindt dat het leukste. Het 
hart van de machine, zoals pake 
het altijd zegt. Pake zegt dat hij 
welkom is en dat ze vaak handen 
zullen wassen en afstand bewa-
ren. 

Als Bouwe bij pake komt staat 
deze hem al op te wachten om te 
vertellen dat mem hem gebeld 
heeft en dat hij het goed vindt 
dat Bouwe komt maar wel han-
den wassen en afstand houden. 
De werkbank is lang genoeg 
voor anderhalve meter afstand. 
Eerst een kopje thee en bespre-
ken wat ze gaan doen. Bouwe zal 
de carburateur in elkaar zetten 
en pake begint met het blokje en 
de cylinder. Ieder aan een kant 
van de lange werkbank. De mu-
ziek staat aan in het schuurtje, 
net als het kleine gaskacheltje 
dat pake heeft ingebouwd. Ze 
werken geconcentreerd en de 
kleine priegelveertjes, ringetjes 
en schroefjes brengen Bouwe 
flink aan het zweten. Zijn tong 
hangt af en toe uit zijn mond en 
regelmatig veegt hij zijn hoofd af 
met zijn handen en flitst zijn arm 
langs zijn mond. 

Als de carburateur in elkaar zit 
geeft hij deze trots aan pake. 
Pake checkt de werking van de 
klepjes en kijkt of alles goed vast 
zit. “Goed gedaan Bouwe” zegt 
hij enthousiast en hij gaat even 
naast de jongen staan en legt 
zijn hand op de arm van Bouwe. 
“Oh pake” roept Bouwe lachend, 
”afstand houden!”. “Oeps” zegt 
pake terwijl hij schielijk zijn hand 
terugtrekt en achteruit stapt. “La-
ten we maar stoppen. Het is in-
derdaad heel moeilijk om voort-
durend afstand te bewaren. Kom 
we gaan binnen nog wat drinken 
en dan is het ook weer tijd”. Bou-
we krijgt een cola en pake neemt 
een borrel en ze kletsen nog even 
door over de brommer. Pake 
schat dat het voor de Kerst nog 
wel moet lukken. Het is vandaag 
7 december en dus hebben ze 
nog 5 avonden om het af te ma-
ken. Moet lukken concludeert hij.

Als Bouwe thuis komt zit mem 
voor de televisie. Ze kijkt Opspo-

ring verzocht op NPO1. Ook Bou-
we vindt dat een leuk program-
ma. Mem vraagt hoe het ging 
bij pake en trots vertelt Bouwe 
dat hij zonder hulp van pake de 
carburateur in elkaar heeft gezet. 
Hebben jullie handen gewassen 
en afstand gehouden? “Jaha 
mem!” antwoordt Bouwe ver-
veeld maar hij denkt toch nog 
even aan de hand van pake op 
zijn arm. En, bedenkt hij nu, het 
schuurtje wordt ook niet geven-
tileerd.

Donderdag voelt Bouwe zich 
niet lekker en ‘s middags is hij 
ziek. Hij moet vandaag sowieso 
thuis de school opzoeken. Via 
het internet. Hij heeft echt een 
hekel aan afstandsonderwijs, het  
woord alleen al. Hij mist dan zijn 
vrienden op school en ook mist 
hij dan de lol. Hij gaat heel graag 
naar school. Hij houdt van het 
vak. Hovenier wil hij worden. 
Mem had in de krant gelezen dat 
daar veel vraag naar is. Vooral de 
praktijk vindt hij leuk. Heel jam-
mer vindt hij wel dat hij dus ook 
niet naar pake kan om aan de 
brommer te sleutelen maar met 
zijn zieke kop vindt hij dat ook 
weer niet zo erg.

Vrijdag gaat mem zoals altijd 
naar pake om het huishouden 
zo vlak voor het weekend een 
beetje te beredderen en ze treft 
pake suf aan. Hij hoest flink en 
ziet er moe uit. Zijn ademhaling 
gaat met horten en stoten. Mem 
belt de Groenkamp. “Of dokter 
kan komen”. Gelukkig kan dat. De 
dokter kijkt bezorgd en belt met 
Nij Smellinghe, het ziekenhuis in 
Drachten. Er is plaats en tien mi-
nuten later staat de ambulance 
bij pake voor de deur. Mem belt 
met de GGD om een afspraak 
voor haar en Bouwe. Ook waar-
schuwt ze de school. 

Mem en Bouwe melden zich bij 
de teststraat in Kollum voor een 
test. Bouwe heeft duidelijk ver-

schijnselen en ze fietsen maar 
naar Kollum want heel erg ziek 
is Bouwe niet meer. De verpleeg-
ster raadt ze allebei aan om thuis 
in quarantaine te gaan en als ze 
thuiskomen besluiten ze zoveel 
mogelijk elkaar te vermijden en 
Bouwe sluit zich min of meer op 
zijn kamer op. Vrijdagmiddag 
krijgt mem een telefoontje van 
Nij Smellinghe dat pake Covid-19 
heeft. Ze schrikt zich rot, oh nee 
zal toch niet! Haar altijd vrolijke 
vader zoiets levensbedreigends. 

Als Bouwe beneden komt vindt 
hij mem in tranen op de bank. Ze 
vertelt hem het slechte nieuws. 
Hij schrikt zich rot. Zou het dan 
toch? Het schuldgevoel kruipt 
omhoog en grijpt hem bij de 
keel. “Oh nee, mem, het zal toch 
niet mijn schuld zijn. We hebben 
hartstikke goed onze handen ge-
wassen en afstand gehouden.” 
Maar diep in hem zegt iemand: 
“En die arm dan?” en zelf ben 
je nu toch ook ziek”. Troostend 
maar toch schuldbewust legt hij 
zijn arm om de schouder van zijn 
moeder heen.

Hij kan die avond maar moeilijk 
de slaap vatten en ligt te woelen 
en om één uur ’s nachts geeft hij 
het op. Hij gaat naar beneden en 
vindt daar zijn moeder triest voor 
zich uit kijkend met een glas wijn 
en een sigaret. “Mem, je rookt” 
roept Bouwe vol afschuw. “Een-
tje maar, ik heb het heel zwaar.” 
Ze vertelt dat ze niet naar pake 
toe mag. Hij ligt geïsoleerd. Be-
zoek niet toegestaan! En weer 
heeft Bouwe het zwaar. Tranen 
dringen zich op.
Zaterdag horen zij van de GGD 
dat Bouwe positief maar mem 
negatief heeft getest. Het gaat 
wel slechter met pake en hij 
komt aan de zuurstof te liggen 
meldt het ziekenhuis. Mem mag 
op bezoek komen. In het zieken-
huis wordt ze in beschermende 
kleding geholpen en met hand-
schoenen, mondkapje, veilig-
heidsbril, gezichtsscherm en een 
plastic schort mag ze bij pake, 
vertelt ze. Pake ligt er suf bij en 

het ademen gaat moeilijk. Hij kan 
nauwelijks praten en de medicij-
nen maken hem slaperig. Naast 
zijn bed staat een beademings-
apparaat om het zuurstofgehalte 
in het bloed van pake op niveau 
te houden. Na een kwartier moet 
mem weg van de zuster. Pake 
moet rusten en mem ziet ook 
dat zijn ogen telkens dichtvallen. 
Snikkend komt ze thuis. 

Bouwe zit op zijn kamer. Zoveel 
mogelijk in quarantaine. Positief 
getest maar geen verschijnselen 
meer. Mem is niet besmet en 
beiden doen ze er alles aan om 
dat zo te houden. Nog drie dagen 
dan wordt Bouwe weer getest 
om te kijken of hij nog besmette-
lijk is. Als het dan goed is mag hij 
weer naar school. Bouwe klaagt 
niet want hij is veel ongeruster 
over pake, die misschien wel 
door hem besmet is.

Pake heeft het wel zwaar in het 
ziekenhuis maar toch komt de 
oude man er weer bovenop. Zijn 
goede conditie vooraf heeft hem 
er doorheen geholpen. Bouwe is 
inmiddels weer negatief, dus vei-
lig en hij verheugt zich erop dat 
pake het kennelijk gaat halen. 
Als pake een week voor Kerst-
mis weer thuiskomt is Bouwe als 
een kind zo blij. Tot hij pake ziet. 
Weliswaar genezen van corona 
maar in een rolstoel met een fles 
zuurstof. Sterk vermagerd en 
een schim van wat hij drie weken 
geleden was. Bouwe schrikt zich 
rot. Heeft hij dat veroorzaakt? 
Pake glimlacht vermoeid naar 
hem. Hij is van de verhuizing van 
het ziekenhuis naar huis ook wel 
moe geworden en mem stopt 
hem in het bed in de logeerka-
mer. Pake blijft voorlopig even 
bij hen wonen. Zodat mem voor 
hem kan zorgen.

Op de dag voor Kerstmis heeft 
Bouwe er ook verschrikkelijk 
het land in. Hij baalt en blijft zich 
schuldig voelen ondanks dat 
pake hem verzekerd heeft, dat 
hijzelf ook op had moeten letten. 
Ze hadden afgesproken om dat 
te doen en we hadden ondanks 
de kou de deur open moeten 
laten. Zijn moeder stuurt hem 
’s middags naar zijn vriend Lars 
om even de zinnen te verzetten. 
Ah dat kan wel leuk zijn denkt 
Bouwe. Hij stopt wat vuurwerk 

in zijn zak. Het vuurwerk dat nog 
over was van vorig jaar en dat 
vanwege het slechte weer niet 
was afgestoken wordt nu en dan 
gebruikt. Ook hij doet het soms 
maar hij weet best dat mem het 
niet leuk vind. “Al die dieren” 
zegt zij dan. Daar heeft ze wel 
gelijk in. Laatst ging er nog een 
bijenhotel langs De Ring in de 
fik. Dat kan ook niet de bedoe-
ling zijn.

Als hij om zes uur thuis komt om 
te eten zijn de gordijnen dicht. 
Weinig licht dringt naar buiten. 
Als hij de deur opent ruikt hij al-
lerlei lekkere geuren en wanneer 
hij met zijn jas en muts aan als 
een grote gele tuinkabouter ver-
baasd de woonkamer in stapt 
ziet hij dat de hele kamer is ver-
sierd en dat overal de kaarsen 
branden. Er staat zelfs een kleine 
kerstboom. Prachtig opgetuigd. 
De tafel staat gedekt met een 
feestelijke maaltijd en pake zit al 
aan tafel, keurig in overhemd en 
broek en níet in een rolstoel en 
níet aan de zuurstof. De ogen van 
Bouwe worden groot van verba-
zing als hij zijn mem aankijkt en 
zij met wijde armen en open blik 
hem in haar armen verwelkomt. 
Bouwe is onverwacht geëmotio-
neerd en verbergt zijn natte ogen 
in de hals van zijn moeder bij de 
ferme omhelzing. Als hij zich 
naar pake keert ziet hij hem stra-
lend lachend zitten. Hij knielt bij 
zijn pake neer op de grond, pakt 
zijn hand en legt hem tegen zijn 
wang. “Oh pake!”. Bouwe kan 
zich niet herinneren ooit zo blij 
geweest te zijn. Het had ook een 
héél andere Kerst kunnen zijn.

Frits Bouwens

KERSTVERHAAL

 (foto’s: Frits Bouwens)



Marconistraat 3

9285 WG  

Buitenpost

0511-541440 

B
E
S
T
E
L
: 
W

W
W

.H
O

M
IN

C
O

.N
L

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

ISO

LATIE
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 

Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  

en leren in een 

vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

GRATIS

BOUWTEKENINGEN *

Uw bouwer 
uit Buitenpost



13De Binnenste Buitenpost - december 2020 INSPIRATIE

Ik kende Reiny al als een heel betrokken en bevlogen persoon, ie-

mand die graag uitdagingen aangaat en open staat voor nieuwe 

dingen. Dat was ten tijde van haar loopbaan in het onderwijs.

In de zomer van 2019 ziet Reiny 
zich door ziekte genoodzaakt 
haar baan te beëindigen en af-
scheid te nemen van obs De 
Mienskip, waar ze met hart en 
ziel als directeur heeft gewerkt. 
Gedurende deze jaren geeft zij 
nieuwe impulsen aan het onder-
wijs, gaat bijzondere projecten 
aan, waarbij de kinderen op een 
andere manier kennismaken met 
de wereld om hen heen. Zo gaan 
ze bijvoorbeeld op bezoek naar 
scholen in andere landen, wat 
een onvergetelijke ervaring en 
bijzondere verrijking is. 

Deze instelling herken ik ook als 
ik bij haar op bezoek ben: ze is 
niet bij de pakken neer gaan zit-
ten, nee, Reiny gaat ook hier pro-
jecten aan, zoekt nieuwe uitda-
gingen en blijft zich ontwikkelen. 
Ze is altijd al creatief, maar als je 
als directeur meer dan veertig 
uur per week werkt, blijft er wei-
nig tijd over. Bovendien zoek je 
dan om te ontspannen iets om je 
hoofd leeg te maken en bij wat ze 
nu doet, moet haar hoofd al leeg 

zijn, want, zegt Reiny: “met een 
leeg hoofd kom je tot de mooiste 
creaties”. 

Wat doet ze zoal? Wat inspireert 
haar? Hoe gaat ze te werk? Net 
als in het onderwijs is observe-
ren een belangrijk onderdeel; 
neem de rust om goed om je 
heen te kijken, dat werkt heel in-
spirerend. En als je dan begint, 
geeft ze als tip om niet altijd een 
vast omlijnd plan te hebben, 
want dan is het gevaar dat je vast 
raakt en niet verder kunt. Kijk wat 
er gebeurt en werk dan het plan 
verder uit. Als voorbeeld vertelt 
ze dat ze bezig was met het boet-
seren van een hoofd en terwijl 
ze daarmee bezig was, dacht: 

Hé, dat lijkt m’n vader wel. Dus 
toen begon ze heel gericht een 
beeld van haar vader te maken. 
Ook is ze eens een vogel aan 
het schilderen en dat gaat niet 
echt lekker, dus legt ze het opzij. 
Tot iemand zegt dat het wel een 
uilskuiken lijkt en ze weer doel-
gericht verder kan.

Reiny boetseert, schildert, maakt 
sculpturen en gaat ook hier 
graag nieuwe uitdagingen aan. 
Als ze iets leuks ziet en zich af-
vraagt, hoe dat is ontstaan of 
wat het materiaal is, googelt ze 
en ontdekt zo weer nieuwe tech-
nieken. Wat bij al deze activitei-
ten vooral zo boeiend is, is het 
proces, niet zozeer het resultaat. 
Het bezig zijn met technieken en 
dan de spanning hoe het eind-
product wordt, waar je niet alle 
invloed op hebt….

Reiny is zeer productief, overal 
waar je kijkt, zowel binnen als 
buiten, staat of hangt iets van 
haar. Ze is met meerdere crea-
ties tegelijk bezig, want de ene 
dag heeft ze zin om iets te schil-
deren en de volgende dag wil ze 
misschien juist lekker met klei 
aan de slag. In de vensterbank 
in de keuken staat van alles te 
drogen: kommetjes, vazen, scha-
len enzovoort. En ja, als je begint 
met klei, dan denk je misschien 
dat je iets maakt en dan bakt in 
de oven en klaar. Maar zo simpel 
is het niet. Ten eerste zijn er vele 
soorten klei en elke soort moet 
weer op een andere temperatuur 
gebakken. Daarnaast zijn er ook 
weer verschillende glazuren. Met 
dat glazuren is Reiny nu ook aan 
het experimenteren geslagen, ze 
probeert zelf glazuren te maken. 

Het wad is ook een bron van 
inspiratie. Reiny en haar man 
Koos, beiden opgegroeid in Het 
Bildt, voelen zich erg verbonden 
met het wad. Het wad wordt ge-
schilderd en we drinken onze 
koffie in kommetjes, die ook ge-
inspireerd zijn door het wad. 

Tot nu toe blijven al haar crea-
ties binnen de familie, maar het 
zou me niet verbazen als u en ik 
op enig moment meer van haar 
horen en zien, zoals bijvoorbeeld 
bij het jaarlijkse Kunst in de kerk, 
waar tijdens de feestweek plaat-
selijke amateurkunstenaars hun 
producten tentoonstellen. Want 
één ding is me wel duidelijk ge-
worden: Reiny blijft uitdagingen 
aangaan en nieuwe technieken 
uitproberen.

Reiny Kas
Hoe leger je hoofd, hoe beter je kunt werken

INSPIRATIE
Anneke Paauw

 Reiny is creatief op velerlei gebied. De drie figuren hierboven heeft ze gemaakt 
voor haar afstuderende zonen.

(foto’s: Evert Kas en Anneke Paauw) Reiny Kas in haar atelier.

Op dinsdagmorgen  
15 december zongen de 

leerlingen van  
gbs De Fontein buiten 

kerstliedjes voor de buren 
van de Molenhof en de 

Molenstraat. Zo konden ze 
de blijde boodschap van de 
geboorte van Jezus delen. 
Ook deelden ze lichtjes uit 
met een hartverwarmende 

boodschap.

(eigen foto)



In 2020 gevestigd

Asijah - Edisonstraat 3

Autoservice Johan van der
Ploeg
Einsteinstraat 10A

BaukjesSalon - 
Dr. Postmastraat 39

DÎJK Bier
Balsem 16

Evenementenlocatie De Loods
en Kringloopvondst -
Einsteinstraat 3A

It Grientewinkeltsje -
Kerkstraat 23

Henstra Administraties - 
Voorstraat 21A

van der Hoek Engineering en 
Technische Dienstverlening - 
Pensteen 16

Likeur KEES -
Bernhardlaan 76

Postma Houtbewerking
Franklinstraat 4

Rikst Fashion & Lifestyle -
Christinastraat 2

Romte Interieuradvies
Lutkepost 1

van Seggeren Techniek - 
Edisonstraat 3

Thúskapster Janny
West 7

In 2020 gestopt

Schipper AGF - Kerkstraat 24

En verder...

Bakker Van der Bijl verhuis-
de in maart van Kerkstraat 23 
naar Kerkstraat 17.

Slager Van der Bijl opende in 
oktober de geheel vernieuwde 
winkel aan de Kerkstraat 74.
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Januari

De Roskam, van oorsprong een herberg, is een van de oudste ge-
bouwen van het dorp (ca. 1650). Vorig jaar werd het omgebouwd tot 
appartementencomplex. Eind januari kwamen de eerste bewoners.

Februari 

Op 3 februari werd Ricky Urff (51) 
uit Buitenpost benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij kreeg deze onderscheiding 
vanwege zijn jarenlange inzet 
bij de vrijwillige brandweer van 
Buitenpost. Hij is al meer dan 
24 jaar actief bij de brandweer.

Op 7 februari werden vier nieuwe welkomsborden bij de invalwegen 
van Buitenpost geplaatst. Het jubileumjaar was begonnen.

Maart

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd. Maar 
hoe maakten de Buitenposters 
de oorlogsjaren door? In Flitsen 

uit het dagelijks leven in Buiten-

post tijdens de Tweede Wereld-

oorlog is dit beschreven door 
Jasper Keizer. Op 5 maart werd 
het eerste exemplaar van het 
boek uitgereikt aan burgemeeser 
Oebele Brouwer.
Ook verscheen er een extra uitgave van deze krant, de oorlogskrant.

Een week later was het hele land in de ban van de coronacrisis. Er 
werden maatregelen afgekondigd: afstand houden, zo veel moge-
lijk thuis blijven, scholen en verpleeghuizen dicht, thuis werken. 
De ene na de andere winkel ging dicht, net als kappers en pedicu-
res. De bibliotheek en It Koartling sloten de deuren. Noodzakelijke 
winkels, zoals supermarkten bleven open, maar er mochten slechts 
mondjesmaat mensen naar binnen. Het was stil op straat en in de 
lucht (bijna geen vliegtuigen). Eind maart werden de eerste twee 
coronazieken in Achtkarspelen geregistreerd.

April

De stinzenroute zou op 3 april feestelijk geopend worden. Afgelopen 
najaar werden 55.000 biologische bijvriendelijke bloembollen geplant 
voor de bijen in Buitenpost en Kollum. Het ging om 12 verschillende 
soorten op 15 locaties langs de nieuwe foodwalk-route. Maar ook dat 
evenement ging niet door. Ondertussen stonden de bollen prachtig 
in bloei. Via de Izi.TRAVEL app en de kaart in deze krant kon iedereen 
toch individueel de route lopen of fietsen om hiervan te genieten.

En nog steeds was er corona. De kappers bleven dicht, we hielden 
anderhalve meter afstand van elkaar, deden in ons eentje boodschap-
pen en konden niet meer in groepen bij elkaar komen. Deze krant 
hield een enquête onder basisschoolleerlingen. Vrijwel iedereen wil-
de dat de scholen weer opengingen. Kinderen vonden het saai en 
corona gevaarlijk. Ze misten vooral hun vriendjes en vriendinnetjes.

De laatste dag van de maand was het zover: de installatie van de 
zonnepanelen van het postcoderoosproject op het dak van Veenstra 
Reizen is die dag goedgekeurd. Direct werd met de productie van zon-
ne-energie begonnen.

Mei

Na de meivakantie gingen de basisscholen weer open, zij het eerst 
op halve kracht. Middelbare scholen bleven nog dicht. Een enquête 
onder middelbare scholieren door deze krant maakte vooral duidelijk 
dat de sociale contacten erg gemist werden.

In de eerste helft van mei werd het besluit genomen om het jubileum-
boek Buitenpost, een goede gelegenheid te presenteren. In de voor-
malige winkel van Fietstrend in de Kerkstraat konden leden van Plaat-
selijk Belang hun gratis exemplaar ophalen. Ook nieuwe leden waren 
welkom en kregen meteen het boek mee. Aan het eind van de ophaal-
periode op 9 mei werd het boek, in aanwezigheid van de makers en 
het bestuur van PBB, aangeboden aan burgemeester Oebele Brouwer. 

Van links naar rechts: Gertie Papenburg, burgemeester Oebele Brouwer, 
Johan Kootstra, Anne de Jong en Annemieke Altena.

Anderhalve week later werd symbolisch de eerste schop in de grond 
gestoken voor de bouw van het nieuwe zwembad door wethouder 
Jouke Spoelstra (links) en Jan Post van Friso Bouwgroep BV.

De eerste schop gaat in de grond voor zwembad De Kûpe.

Juni

Ook de geplande feestavond op 
6  juni ging wegens corona niet 
door.

In het kader van 100 jaar PBB is 
een cultuur-historsche wande-
ling gemaakt. Op 21 augustus 
zou de feestelijke dag zijn, maar 
die ging door corona niet door. 
Wel verscheen eind juni de wan-
delgids, zodat toch iedereen de 
wandeling kan maken, en de in-
formatie kan lezen. De route is 
ongeveer vier kilometer lang en 
voert langs tal van monumenten 
in Buitenpost. Startpunt is bij De 
Kruidhof.

In juni werd begonnen met werkzaamheden aan het spoor tussen 
Buitenpost en Hurdegaryp. Dit ter voorbereiding op de komst van 
de tweede sneltrein, die in december ging rijden. De sporen werden 
vernieuwd, evenals vier overwegen en twee wissels. De meeste werk-
zaamheden vonden plaats in juli, de vakantiemaand.

BEDRIJVIGHEID

Samenstelling: 
Annemieke Altena

Foto’s: Annemieke Altena, 
Hielke Boorsma, Johan 
Kootstra en Aafke Postma

De redactie van het 
Jaaroverzicht is afgesloten op 
18 december.

Cultuurhistorische

wandelroute 

Buitenpost

samengesteld ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van de Vereniging voor 

Plaatselijk Belang in Buitenpost in 2020

PBB
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Juli

Twee weken lang reden er geen treinen maar bussen tussen Buiten-
post en Hurdegaryp. Net buiten het dorp, bij Egypte, werden grote 
hoeveelheden materialen opgeslagen. Het noordelijke spoor werd 
verwijderd en vervangen door nieuwe spoorstaven en dwarsliggers. 
Dit alles om de komst van de tweede sneltrein aan het eind van het 
jaar mogelijk te maken.

 

Augustus

Op 5 augustus geen feestdag met jaarmarkt en Concours Hippique, 
maar wel de hele dag bezoek van Omrop Fryslân, in de serie uitzen-
dingen Simmer yn Fryslân. Een aantal Buitenposters werd geïnter-
viewd, waarbij actuele zaken aan de orde werden gesteld.
Ook op 5 augustus werden door Stichting Woningbouw Achtkarspe-
len (SWA) de bewoners gehuldigd die al een halve eeuw hetzelfde 
huis huren. Volgens SWA zijn zij niet alleen trouw aan de woning 
maar ook aan de buurt. Doel is niet alleen om met de koets langs te 
komen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook om de be-
woners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt.

De SWA-glaslandauer die op 5 augustus door Buitenpost reed.

De dierenweide ontving deze maand de eerste bewoners: kippen,  
konijnen en twee alpaca’s. 

In augustus worden de eerste appartementen bewoond in het ver-
bouwde pand van de voormalige Schlecker. 

Hier huisde tot 2012 drogisterij Schlecker, nu wordt het pand bewoond.

September

Na de vakantie hield PBB samen met de Initiatiefgroep Wonen Buiten-
post (IWB) een woonenquête onder inwoners van Buitenpost. Meer 
dan 550 Buitenposters vulden de enquête in. Er blijkt te weinig ruimte 
te zijn voor nieuwbouw. De IWB is hiermee aan de slag gegaan. Met 
behulp van de enquête zijn de wensen geïnventariseerd aan de hand 
van een kaart met mogelijk nieuwe bouwlocaties.

7. Vindt u het woningaanbod in Buitenpost op dit moment 
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Een aantal van de mogelijke nieuwbouwlocaties.

Na de vakantieperiode werd heel Buitenpost straat voor straat op de 
schop genomen vanwege de aanleg van glasvezelkabel. De overlast 
werd beperkt tot een, hooguit twee dagen per straat.

De hardwerkende Roemenen werkten ook in de weekeinden vaak door.

Oktober

Op 15 oktober was Buitenpost in één klap twee winkels rijker. Op deze 
dag vond namelijk de opening plaats van It Grientewinkeltsje én van 
Rikst Fashion & Lifestyle. Slager Van der Bijl vernieuwde in oktober 
de winkel.

It Grientewinkeltsje ziet er fris en uitnodigend uit.

Rikst heeft een collectie voor de jongere generatie en babykleding.

Op 17 oktober zou de dierenweide officieel geopend worden, maar 
opnieuw ging dit niet door vanwege corona.

November

De dierenweide kon niet officieel geopend worden, maar in het nieuws 
kwam hij wel. Drie hanen kraaiden omwonenden luidruchtig wakker. 
De grootste ‘boosdoener’ is verhuisd, de beide andere volgen later. 

De bestaande jaarlijkse subsidies voor het sociaal-cultureel werk en 
leefbaarheidsfonds worden door de gemeente 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. Ook De Kruidhof moet flink  
bezuinigen.

December

Vanaf 14 december snelt een sneltrein Buitenpost voorbij.

CORONACRISIS

Veel afgelastingen

Afstand houden

Voortdurend schoonmaken

Spatschermen in winkels

Lege parkeerterreinen bij station

Dank voor alle hulpverleners

Medisch Centrum gesloten

Lege schoolpleinen

Haersmahiem ‘op slot’

Foto’s: Hielke Boorsma en Hilleke Scheper



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

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten 

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547

Einsteinstraat 10 A 
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842

in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl

R E I Z E N                      
              
        WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN  

HOOPT MET U OP EEN VOORSPOEDIG EN REISLUSTIG 2021      
       
Uw persoonlijk reisadviseur: Tineke Helmus  

            Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl 
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BRANDWEER BÛTENPOST: 
“IT FJOER ÚT ‘E WÂLDEN!”

Brandweerploeg Buitenpost bedankt de redactie van De Binnenste Buitenpost en fotograaf 
Johan de Jong voor de samenwerking in het afgelopen jaar.

WIL JIJ OOK BIJ DE 
BRANDWEER?
Ben je overdag beschikbaar in Buitenpost en lijkt 
het je boeiend om de lokale brandweerploeg te 
komen versterken? Neem dan contact op met Jan 
Willem Zwart via jzwart@vrfryslan.nl.

HOE IS JOUW KENNIS VAN BRAND-
VEILIGHEID? VUL DE ENQUÊTE IN!

Wil jij ons helpen bij ons onderzoek naar de (kennis 
van) brandveiligheid onder de inwoners van 
Buitenpost? Vul dan onze enquête in! Het duurt 
maar 1 minuut. Scan de QR-code of ga naar  
https://nl.surveymonkey.com/r/Y9J23XG

ALLEGEAR FITTE FIIFTICHERS 
BY DE BRÂNWACHT! 
DE PLOEG IS DER GEWOON 
MEI OAN

JACOB BLUST 
IT LEAFSTE 

MEI IN GIETER

ONZE BENJAMIN HENNIE MOET 
HAAR OPLEIDING NOG STARTEN, 

MAAR ZE WEET NU AL VAN 
AANPAKKEN!

ALBERT HEEFT 
EEN SPECIALE 

INZETTECHNIEK 
BIJ KATTEN IN BOMEN

VOOR HEIN LIGT DE 
KAZERNE HET VERST WEG, 
MAAR HARDLOPEND IS HIJ ER 
MEESTAL ALS EERSTE…

FRANS MAAKT DE 
BESTE PUBQUIZ 
DIE JE MAAR KUNT 
BEDENKEN; 
EN DAT IEDER JAAR 
WEER!

DE MANNEN VAN ENITOR 
ZIJN GEWELDIG 

VOOR HET OVERDAG 
BEMENSEN VAN DE PLOEG

GEEF NIELS EEN STOK 
EN HIJ ZET HET HELE 

HUIS VOL ROOK  
OM ROOKMELDERS TE 

TESTEN



It Grientewinkeltsje 

Kerkstraat Buitenpost
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DE SCHOOLFOTO

ZEG HET MAAR
Ingezonden brief

Het NAK aan de Keurloane

Reactie op Op zoek naar woonruimte in het novembernummer (p. 13)

Wat mij, als oud medewerker, stoort is de verklaring die in de Binnen-

ste Buitenpost al vaker is gegeven voor NAK. 
Hierbij een korte toelichting op deze naam. NAK staat voor Neder-
landse Algemene Keuringsdienst van Landbouwgewassen. Het ge-
bouw aan de Keurloane is destijds gebouwd door de Stichting NAK 
Friesland-Groningen en is in maart 1979 geopend door Prins Claus. 
Het accent van de keuring van de landbouwgewassen van deze stich-

ting, die ondertussen volledig is 
opgegaan in de landelijk organi-
satie NAK, lag/ligt voornamelijk 
op aardappelen, hetgeen Neder-
landse Aardappel Keuring of Ne-
derlands Aardappel Kantoor wel 
verklaarbaar maakt.

Met vriendelijke groet,
Jan Hiddema

BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Paardensprong

Als vier dartele vrienden leerden wij 
op tamelijk jonge leeftijd de begin-
selen van het schaken van iemand 
die wist hoe de stukken liepen. We 
verdiepten ons in geschriften over 
aanvalsmogelijkheden en verdedi-
gingslinies. Mijn toenmalige buur-
man, ds. van Hartingsveldt, een uit-
stekende schaker, had er plezier in 
ons inzicht te vergroten, waardoor 
je het slagveld beter kon overzien.
Het schaakspel is 600 jaar na Chris-
tus uitgevonden door Aziatische 
soldaten. Zij verveelden zich en gin-
gen figuren snijden van hout, welke 
bezigheid uiteindelijk uitdraaide 
op stukken die je in slagorde kon 
opstellen. Torens, paarden, lopers, 
pionnen en een koning en koningin. 
Ieder stuk had zijn eigen ‘loop’. Het 
paard bijvoorbeeld moest steeds 
een sprong: één rechts, één links 
of andersom maken. Dat onze leer-
meester een uitmuntende scha-
ker was, bleek tijdens een simul-
taan-wedstrijd in de vijftiger jaren in 
Winschoten, waarbij de toenmalige 
wereldkampioen Michael Botwin-
nik aan 24 borden tegelijk speelde. 
Hij won er 23, maar speelde één 
remise tegen ds. van Hartingsveldt.
In die periode was mijn broer Jan 
een tijd thuis om te revalideren na 
een motorongeluk. De tijd werd 
onder andere verdreven met scha-
ken tegen zijn jongste broer. Omdat 
een bepaalde manier van zitten 
aan de revalidatie bijdroeg, lag het 
schaakbord op een meter hoge 
papierbak. Het slagveld stond dus 
op kniehoogte tussen ons in. Op 
de doos waarin de schaakstukken 
bewaard werden, was de datum: 
18 november 1950 geschreven. Die 
stukken zijn intussen 70 jaar oud. 
Wat wil het geval? Broer Jan won 
uiteraard menig partijtje, maar ver-
loor natuurlijk ook nog al eens een 
keer. Zijn jongste broer mocht dan 
nog jong zijn, maar enige ervaring 
had hij wel. Dat bracht zo nu en 
dan enige spanning met zich mee. 
Om uit de spuigaten lopende broe-
dertwisten te voorkomen, werd 
af en toe gebruik gemaakt van de 
noodrem oftewel het besluit remise 
overeen te komen. Bij het zoveelste 
potje liep het toch een keer mis. Jan 
overzag het slagveld nog eens met 
een ‘grootmeestersblik’ en ontdek-
te dat hij een stomme zet gedaan 
had en wel van een zodanig gehal-
te dat hij zijn verlies had ingeluid. 
Zijn daarop volgende handeling 
overtrof alle schaakmogelijkheden. 
Hij gaf een schop onder tegen het 
bord aan en de nog overgebleven 
stukken vlogen met een grote boog 
door de lucht en kletterden met het 
bord ‘bewusteloos’ op de vloer. 
Toen dit vreemde geluid niet meer 
hoorbaar was, werden de gevallen 
stukken weer bij elkaar gezocht, 
maar er ontbrak helaas één zwart 
paard. Opnieuw zoeken en nog 
eens scherp kijken, leverde geen 
resultaat op. Het zwarte paard had 
de benen genomen. Er volgde een 
rouwperiode waarin ook nog eens 
niet geschaakt kon worden. Enke-
le dagen daarna zei ús mem onder 
het eten: ‘Ik heb een zwart paard 
gevonden. Ik gaf de bloemen water 
en zag het in de kelk van een clock-
sinia’. Verbazing alom. Ondanks het 
feit dat het paard een wel uiterma-
te zijwaartse sprong gemaakt had, 
was het wonderwel goed terecht-
gekomen. Het geniet nog steeds 
van zijn ‘ouwe’ dag in Buitenpost.

Schoolfoto klas 3 van de Flambouw, schooljaar 1983-1984. Alle rijen van links naar rechts. 

Bovenste rij: Bonne van der Wal, Lieuwe van der Wal, Josje Frenkel, Nynke 
Kuipers, Anneke Miedema, Gerard Schootstra

Tweede rij van boven: Hilde Pilat, Hennie Gatsonides, Froukje Jagersma, 
Douwina Kazimier, Arent Tiemersma

Tweede rij van onder: Elly Haarsma, Sibren de Jonge, meester Marten 
Herrema, Jan Theo van der Beek, Baukje van der Meer, Fenneke Bouwman, 
Sape Brinkman, Sjoerd Kloosterman

Onderste rij: Anka Drahn, Tineke Piersma, Ronald Wobbes, Froukje van der 
Wal, Edwin van der Heide

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

Het voormalige NAK-kantoor aan de 
Keurloane, dat in 2018 verbouwd is tot 
veertien appartementen.

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra

PRIJSPUZZEL Hilleke Scheper

Waar is dit?

Wie herkent 
de locatie op 
de bijgaande 
foto, ergens in 
Buitenpost?

Oplossen en 

inleveren

De prijs, twee 
koffie met iets 
lekkers, wordt 
ter beschikking 

gesteld door de Binnen Markt, 
Kerkstraat 19. 
Oplossingen bij voorkeur op een 
kaartje inleveren in de kopijbus 
bij The Read Shop (Nijenstein 7) 
vóór zaterdag 16 januari 2021.
Oplossing en prijswinnaar vindt u 
in het volgende nummer.

De oplossing van de puzzel in de krant van november was: 
Vol verwachting.

Er waren 25 goede inzendingen. De winnaar is  T. Zwart.
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UIT DE OUDE DOOS BUITENPOST IN BEELD

Woonzorgcomplex Tjaskerhiem aan het Molenerf in Buitenpost is bijna klaar.
Het oude pand, met 18 zorgplaatsen, voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. 
In het nieuwe gebouw met 24 zorgplaatsen wordt nu gewerkt aan de inrichting.
Half november kreeg locatie-hoofd Esther Blaauw de sleutel van het volledig 
nieuwe Tjaskerhiem in Buitenpost overhandigd. Begin januari verhuizen de 
bewoners, die nu tijdelijk in Damwâld wonen, weer terug naar deze prachtige 
nieuwbouwlocatie! (foto: Talant)

'Het huis van Otten' en de oorlogswinter van 1944

In ons novembernummer stond in het artikel over het Boelensplein een opmerking over het huis op de hoek van de Irene- 
straat en Voorstraat dat een viertal jaren geleden werd afgebroken. Gemeld werd dat het villa-achtige huis in de jaren vijf-
tig door mavo-directeur Otten was gebouwd. Dorpsgenoot Dicky Kramer van de Prof. Wassenberghstraat wees ons er op 
dat dit niet kon kloppen. Als klein meisje woonde ze al rond de oorlogsjaren tegenover het huis. In haar herinnering werd 
het toen bewoond door de rentenier Doeye Kootstra. Speurwerk bevestigde haar opmerking.

Bovenstaande foto is afkomstig uit de plakboeken van Betty de Vries. Zij was de dochter van steenhouwer Klaas de Vries 
aan de Jeltingalaan en overleed vorig jaar. In onze oorlogskrant van maart staan nog diverse uit haar mond opgetekende 
bijdrages. De prent van de arreslee en het fraai opgetuigde paard werd in de strenge oorlogswinter van 1944 op 1945 
gemaakt. Wie de personen op de arreslee zijn is ons niet bekend. Helemaal links op de foto staat inderdaad de eerder 
genoemde woning van Kootstra. De woning rechts werd toevalligerwijs ook bewoond door een familie Klaas de Vries. 
Deze had een bouwbedrijf en was geen familie van de steenhouwer. Kramer wist ons verder te vertellen: “Achter die 
woning van Klaas de Vries stond een klein huisje van de familie Dirk Pilat. Daar woonden ze met twaalf mensen in. Daar 
weer naast stond het lokaaltje van de Hervormde Evangelisatie en verderop waren er volkstuintjes waar bijna iedereen uit 
het dorp groente en aardappelen verbouwde”. De oorlog is nog steeds vers in het geheugen van Dicky: “Bij de bevrijding 
was ik zeven jaar. In een van de pas gebouwde huizen in de Irenestraat woonde Tsjibbe Tolsma, hij was de chef van het 
arbeidsbureau aan de Parklaan. Hij was een erg fanatiek nazi en gehaat in het dorp. Toen hij door het verzet in april 1945 
opgepakt werd, werd hij naar Nijenstein gebracht. Onderweg daarnaar stonden de mensen op straat te juichen en te 
joelen. Dat heeft zeker veel indruk op mij gemaakt, want ik kan het zo weer voor de geest krijgen”.

Ook deze foto werd in dezelfde strenge winter gemaakt. Het Jeltingahuis is ingepakt in een enorme laag sneeuw. De 
bewoners waren op dat moment voormalig burgemeester Pier Eringa met zijn vrouw Aafke Bakker. Bij het begin van de 
oorlog was Eringa nog burgemeester, op 22 december 1941 werd hij wegens ‘deutsch-feindliche’ sympathieën door de 
bezetter ontslagen. Op de achtergrond is de watertoren te herkennen. De weinige stoomlocomotieven die nog reden 
konden daar hun watervoorraad aanvullen.
Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar wie de personen zijn op de foto van de arreslee. Verder is Dicky Kramer benieuwd 
naar de geschiedenis van ‘het huis van Otten’. Wanneer werd de villa gebouwd en was Doeye Kootstra inderdaad de 
eerste eigenaar en bewoner? Die informatie ontvangen wij graag op: bibupost@gmail.com.

Johan Kootstra

Kunst aan de winkeldeur

De niet al te haastige fietser of wandelaar over de Kuipersweg heeft hem vast 
wel gezien, sinds kort hangt er een rechthoekig object aan de voordeur van 
boekwinkel IJlstra Natuur. Wie de Peperkampen kent weet van hun voorliefde 
voor Syrische kunst, maar toch maar gevraagd - wat is het en waarom hangt 
het er? Peperkamp: "Het betreft een paneel met volksschildering uit Damascus, 
Syrië. Deze kunst is figuratief omdat de islamitische wetgeving afbeeldingen van 
mens of dier niet toestaat. De schilder brengt op een paneel een door hem geko-
zen impressie met potlood weer, vervolgens loopt hij deze lijnen langs met een 
pasta. Daarna schildert hij het totaal over met verf in verschillende oorspron-
kelijke kleurcombinaties waardoor in feite driedimensionale kunst ontstaat. De 
reden dat wij dit paneel op de voordeur geplaatst hebben is een vooruitlopen 
op een heropening van ons winkeltje aan De Kuipersweg in het voorjaar". De 
moeite waard van een tweede èn betere blik! (foto: Johan Kootstra)

De Âlde Wite in winterse sferen.
De foto is van mw Meetsma.
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Kuipersweg 15. (foto: Johan Kootstra)

Hoogtekaart plangebied Lutkepost-West. (kaart: Annemieke Altena)

Plangebied Lutkepost. (foto: Johan Kootstra)

Kassencomplex Keurloane kan kaskraker worden
Jarenlang heeft het kassencom-
plex aan de Keurloane er verlo-
ren bij gelegen. Daar komt nu 
verandering in. Klavier Vastgoed 
uit Twijzel is de nieuwe eigenaar 
die de grond binnenkort gaat 
ontwikkelen. Drie weken gele-
den werd begonnen met het 
rooien van struiken en bomen 
op het terrein. De sloop van het 
kassencomplex zal begin maart 
klaar moeten zijn. Over de her-
bestemming van de ruim twee 
hectare kan Klavier nog geen 

mededelingen doen.
Volgens gemeentelijke stukken 
zijn recreatiewoningen op die 
plek een optie. Toch hopen Plaat-
selijk Belang Buitenpost en de 
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost 
dat anders gekozen zal worden. 
Woningbouw ten behoeve van 
ons door woningtekort geplaag-
de dorp zou voor ons dorp veel 
beter zijn. De verbouw tot appar-
tementen van de naastgelegen 
kantoren heeft bewezen dat deze 
locatie voor veel woningzoeken-

den ideaal is. De bewoners van 
de Buitenhof geven bijna zon-
der uitzondering aan het gevoel 
te hebben op een speciale plek 
te wonen. Zonder twijfel zou bij 
woningbouw daar de belangstel-
ling groot zijn.

Het voormalige kassencomplex 
kan een potentiële buitenkans 
worden voor mensen die in Bui-
tenpost willen wonen. Het wordt 
een buitengewoon gemiste kans 
als de toekomst van dit complex 
tot vakantiepark beperkt blijft. 
Onderzoek heeft ondertussen 
uitgewezen dat snelle realisatie 
elders in het dorp moeilijk is, 
de pingoruïne in het plangebied 
Lutkepost illustreert dit. PBB en 
de IWB blijven hopen op de goe-
de wil van hen die het lot van 
een van de beste bouwlocaties 
in Buitenpost in handen hebben. 

Johan KootstraHet kassencomplex aan de Keurloane. (foto: Johan Kootstra)

Woning aan Kuipersweg trok 27 gegadigden
Dat de druk op de woningmarkt 
in ons dorp hoog is, bleek al uit 
de woonenquête van de IWB en 
Plaatselijk Belang. Dit gegeven 
werd kort geleden nog eens be-
vestigd door het Te Koop staan 
van de woning op onderstaan-
de foto aan de Kuipersweg (in-
middels verkocht). In korte tijd 
was het een komen en gaan van 
mensen die de woning wilden 
bekijken. Een ontwikkeling die 
in ons dorp, maar ook voor het 
platteland in Noord-Nederland 
in het algemeen, vaker is te zien.
Het huis was er niettemin een 
met een uitdaging. Ondanks het 

goede onderhoud is er voor de 
koper genoeg te doen aan iso-
latie en het bij de tijd brengen. 
Het werd rond 1920 gebouwd 
met een in die tijd populair knik-
spant-dak. Het was als een ren-
tenierswoning gebouwd op het 
470 m2 grote perceel door boer 
Hoekstra uit het West. Volgens 
(binnenkort) ex-eigenaar Minke 
Miedema is het ook oerdegelijk: 
“Hoekstra heeft later wel eens te-
gen mijn broer gezegd dat hij het 
beste huis van Buitenpost had 
gebouwd”. Dat de woning veel 
belangstellenden trok verbaasde 
Minke niet echt: “Het huis staat 

op goede stand en ik had het 
idee dat er wel interesse zou zijn. 
Maar dat er 27 geïnteresseerden 
op af zouden komen was wel een 
beetje verrassend. Ze kwamen 
zelfs uit Rotterdam, Ede en Lim-
burg. De woning heb ik daarna 
vlot kunnen verkopen”.
Ook elders uit het dorp komen 
berichten van woningen die on-
middellijk na het op de markt 
komen 'weg vliegen'. Niet alleen 
jongeren uit het eigen dorp of 
ouderen op zoek naar een een-
voudiger en kleiner onderkomen 
stuwen de vraag op. Het blijkt 
dat er ook van buitenaf en zelfs 
veraf duidelijke interesse is voor 
Buitenpost. De vraag lijkt daar-
mee zelfs gerechtvaardigd of de 
Initiatiefgroep Wonen Buiten-
post de potentiële woonbehoef-
te in ons dorp in haar rapportage 
niet heeft onderschat. Zekerheid 
daarover is moeilijk te krijgen  – 
de mensen die het in ons dorp 
niet kunnen vinden gaan onge-
twijfeld dan maar naar elders. 
Hoe PBB en de IWB over het 
woonvraagstuk in ons dorp den-
ken mag ondertussen duidelijk 
zijn. Het kan worden samenge-
vat in drie B's: Bouwen, Bouwen, 
Bouwen.

Johan Kootstra

De Woningthermometer
Een bericht van de Initiatief-
groep Wonen Buitenpost (IWB) 
in het kerstnummer van De  

Binnenste Buiten. Kerst is meest-
al de tijd van licht en hoop. Geldt 
dat ook voor onze missie? Onze 
voorzitter Auke Attema vond dit 
voorjaar dat het de hoogste tijd 
was om het gebrek aan wonin-
gen in Buitenpost op de agenda 
te zetten. Door het gebrek aan 
woningen ging het aantal inwo-
ners ook achteruit. Hij heeft er 
voor gezorgd dat meer mensen 
uit Buitenpost met hem aan de 
slag zijn gegaan. Zo zijn wij IWB 
geworden. 
Vol enthousiasme gingen we 
aan de slag. Corona heeft ons 
behoorlijk dwars gezeten om 
onze ideeën en plannen uit 
te werken. Toch is het ons ge-

lukt met behulp van de woon- 
enquête het bewijs te leveren 
dat er een grote noodzaak is 
om te bouwen. Bouwen om ei-
gen inwoners vast te houden en  
forenzen aan te kunnen trekken. 
Dit is ook wat in de woonvisie 
van de gemeente staat. We heb-
ben mogelijke en onmogelijke 
bouwlocaties in ons dorp on-
derzocht en dus ook de kansen 
om daar wel of niet te kunnen 
bouwen. Natuurlijk hebben we 
ook de bestemmingsplannen op 
Lutkepost opnieuw op de kaart 
gezet. Dit was nodig omdat in 
2013 de bouwbestemming er af 
gehaald was. De gemeenteraad 
heeft inmiddels unaniem beslo-
ten dat het college er alles aan 
moet doen om daar weer te kun-
nen bouwen. Een belangrijk suc-

cesje, maar met deze opdracht 
wordt er nog niet gebouwd. De 
bestemming moet eerst aan-
gepast worden. Wij weten dat 
dergelijke procedures vaak lang 
duren. In 2021 kan daar dan ook 
nog geen schop in de grond. 
Voor ons is het nu dan ook heel 
belangrijk dat ook andere kansen 
binnen ons dorp benut worden. 

De enquête heeft duidelijk ge-
maakt dat we per jaar heel wat 
extra woningen nodig hebben 
om de eigen inwoners van jong 
tot oud vast te kunnen houden 
en dan hebben we het nog niet 
eens over forenzen. Zijn we te-
vreden met de resultaten aan het 
eind van dit jaar? Nee, natuur-
lijk niet. Het aantal woningen is 
nog steeds niet vermeerderd. In 

2021 blijven we ons best doen. 
Vooral de kleine mogelijkheden 
die er zijn willen we voor elkaar 
krijgen. Opnieuw hebben we 
informatie en steun van de Bui-
tenposters nodig, maar ook van 
de politiek. Zo hopen we eind 
2021 in De Binnenste Buiten te 
kunnen vertellen dat er echte 
woningen bij gekomen zijn. In de 
Woningthermometer houden we 
de stand bij.

Reacties naar:
iwbbuitenpost@gmail.com
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Woningthermometer Buitenpost
(bron: Gemeente Achtkarspelen, 
infographic: Annemieke Altena)

Bijzondere archeologische 
vondst in plangebied Lutkepost!
Eigenlijk oud nieuws, dat toch inslaat als een bom bij Plaatselijk Be-
lang en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB). Door eigen onder-
zoek ontdekte IBW dat al in het bestemmingsplan Buitenpost-Lutke-
post van 2009 werd gerapporteerd dat zich tussen de Bûtenpostmer 
Feart en Acht oan de Diken een bijzondere pingoruïne in de grond be-
vindt. Provinciaal archeoloog Gillis de Lange bevestigt de informatie: 
“Inderdaad is dit een restant van een pingo van grote archeologische 
waarde. Nu bevat elke pingo unieke informatie, maar omdat deze zo 
goed bewaard is gebleven en de pingowal nog aanwezig is, geldt dit 
hier des te meer. Zomaar er op bouwen kan zeker niet”.

Of dit de hoop op spoedige nieuwbouw op deze locatie volledig 
dwarsboomt is nog onduidelijk. Wel is zeker dat het, ondanks het 
buitengewone van deze historische vondst, een bijzondere hindernis 
voor de toekomst is - fascinerend en frustrerend tegelijk. Op de kaart-
je hieronder zijn tot een diepte van bijna 10 meter de contouren van 
de pingoruïne ingetekend. PBB en de IWB onderzoeken het vraagstuk 
verder. Tegelijk onderstrepen ze onmiddellijk het grote belang van de 
resterende mogelijke bouwterreinen in en om Buitenpost voor snel te 
realiseren nieuwe woningen.

Wat is een pingoruïne? Tijdens de laatste ijstijd (15.000 jaar geleden) 
was het zo koud dat de bovenste laag van de ondergrond permanent 
bevroren was. De bodem was tenminste twintig en plaatselijk tot wel 
vijftig meter diep bevroren. Door scheuren in de bevroren ondergrond 
kwam grondwater omhoog dat meteen bevroor. Deze ondergrondse 
ijslens werd steeds groter en duwde grond omhoog, waardoor een 
heuvel ontstond, een pingo. Toen het klimaat warmer werd smolt het 
ijs, grond spoelde naar beneden en vormde een randwal. Toen al het 
ijs gesmolten was bleef er een ringvormige krater over die zich vulde 
met smeltwater: een pingoruïne. 
In de noordelijke Friese Wouden komen pingoruïnes veel voor, vooral 
ten noordwesten van Buitenpost en Twijzel. De pingoruïne bij Lutke-
post ligt onder afzettingen van veen en klei, vooral vanuit de voorma-
lige zeearm de Âlde Ried, nu de Bûtenpostmer Feart. Bovengronds is 
maar weinig te zien, de archeologische schat zit in de grond. Bodem-
resten van duizenden jaren oud vertellen over de geschiedenis van de 
natuur maar ook over de aanwezigheid van de mens.
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De redactie van De Binnenste Buiten

bedankt alle adverteerders.

In deze ook voor hen moeilijke tijd 

van coronacrisis 

blijven zij onze krant steunen!

LEZERSENQUÊTE
Wij willen graag weten wat u van De Binnenste Buitenpost vindt. Heeft u wensen, com-

plimenten en/of kritiek? Vul dan onze enquête in en geef uw mening, zodat we het blad 

nog beter kunnen maken.

1. Wat is uw leeftijd? *

  jonger dan 15

  15-24
  25-44
  45-64
  65 of ouder

2. Bent u man of vrouw? *

  Man

  Vrouw

3. Welke onderdelen van de krant leest u? * 

    Altijd/vaak Soms Weinig/nooit

 Van de redactie   
 Van de bestuurstafel   
 Voorpagina-artikel   
 Al gelezen?   
 Nieuwsberichten   
 Culturele berichten   
 pagina It Koartling   
 Schoolfoto   
 Uit de oude doos   
 Buitenpost in beeld (recente foto’s)   
 Agenda   
 Puzzel   
 Strip    
 De Kwestie   

4. Welke vaste rubrieken en columns leest u? * 

 

    Altijd/vaak Soms Weinig/nooit

 Buitenposters (Nelleke Kemps-Stam)   
 Inspiratie (Anneke Paauw)   
 Puur Natuur (Gertie Papenburg)   
 Vrijwilligers (Bote de Haan)   
 Bedrijvigheid (Piet Pettinga)   
 Column Brimzenpraat (Wim Ausma)   
 Column Kees Kooman   
 Column Nagedacht (Amanda van Roessel)   
 Column Noors leven (Gesien Leguijt)   
 Column Tuinbeleven (Jan Willem Zwart)   
 Column Tút fan de brims (Buitenbeentje)   
             

5. Hoe beoordeelt u de hieronder genoemde onderdelen van de krant? *

    Moet blijven Kan wel weg Weet niet

 Van de redactie   
 Van de bestuurstafel   
 Voorpagina-artikel   
 Al gelezen?   
 Nieuwsberichten   
 Culturele berichten   
 pagina It Koartling   
 Schoolfoto   
 Uit de oude doos   
 Buitenpost in beeld (recente foto’s)   
 Agenda   
 Puzzel   
 Strip    
 De Kwestie   

6. Hoe beoordeelt u de hieronder genoemde rubrieken en columns van de krant? *

    Moet blijven Kan wel weg Weet niet

 Buitenposters (Nelleke Kemps-Stam)   
 Inspiratie (Anneke Paauw)   
 Puur Natuur (Gertie Papenburg)   
 Vrijwilligers (Bote de Haan)   
 Bedrijvigheid (Piet Pettinga)   
 Column Brimzenpraat (Wim Ausma)   
 Column Kees Kooman   
 Column Nagedacht (Amanda van Roessel)   
 Column Noors leven (Gesien Leguijt)   
 Column Tuinbeleven (Jan Willem Zwart)   
 Column Tút fan de brims (Buitenbeentje)                  
  

7. Wat mist u in De Binnenste Buiten?

 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

8. Heeft u suggesties voor verbetering?

 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

9. Zou u graag Friestalige artikelen in De Binnenste Buiten lezen?

  Ja, graag

  Nee, liever niet
  Maakt mij niet uit
 Toelichting:

10. Wat vindt u van de opmaak?

 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

11. Hoe komt u op de hoogte van nieuws over Buitenpost?

 (meerdere antwoorden mogelijk)
  Regionale krant op papier of digitaal (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad)

  Huis-aan-huis krant op papier of digitaal (Feanster, Streekkrant e.d.)
  De Binnenste Buiten
  Internet (Wâldnet, RTV NOF)
  Tv (Omrop Fryslân, RTV NOF)
  Radio (Omrop Fryslân, RTV NOF)
  Overig
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................

Bedankt voor het invullen van de enquête. U kunt deze inleveren in de kopijbus van 
de Binnenste Buitenpost bij The Read Shop, Nijenstein 7. Maar u kunt hem ook digitaal 
invullen via de link op Facebook: https://www.facebook.com/buitenpost
U kunt uw antwoorden insturen tot en met 14 januari 2021.

De uitkomsten van deze enquête worden opgenomen in een volgend nummer van 
De Binnenste Buitenpost. Door de antwoorden op deze vragenlijst zijn we beter op de 
hoogte van de verwachtingen en wensen van onze lezers, waardoor we u in de toe-
komst nog beter van informatie kunnen voorzien.

DE BINNENSTE BUITEN 
POST
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Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in BuitenpostVERKEER(D)?

In deze rubriek wil ik dingen gaan be-
spreken die leven onder de inwoners 
van Buitenpost en te maken hebben 
met verkeer. 
Via bibupost@gmail.com kun je mij 
wijzen op bestaande verkeerssitua-
ties en er alles over vragen. Ik ga dan 
op zoek naar het antwoord. Uiteraard 
mag je al je andere vragen over ver-
keer ook aan mij stellen.

Als de jaren voorbij gaan besef je dat 
verkeersregels toch nuttig zijn. De 
laatste jaren ben ik mij gaan verdiepen 
in het verkeer en de regels die daarbij 
horen en geef ik les aan aankomende 
bestuurders in theorie en in praktijk. 
Als je wat dieper op de verkeers-
theorie ingaat, dan ontdek je dat situ-
aties of handelingen in de praktijk heel 
logisch lijken, maar in de theorie (lees: 

de wet) heel anders zijn. 
Bijvoorbeeld: je rijdt op je bromfiets op 
de Achtkant en je wilt naar Twijzel. De 
kortste weg is via het ‘FIETSPAD’ rich-
ting China Garden. 

Volgens de wet betekent het recht-
hoekige bordje met ‘FIETSPAD’ erop: 
‘Onverplicht fietspad’. Ik woon vrij 
dicht bij dit ‘FIETSPAD’ en wandel daar 
geregeld. Het gebeurt dan vaak dat 
een snor- of bromfiets of speed-pede-
lec mij in wil halen of tegemoet komt. 
Lijkt heel logisch, het is tenslotte een 
‘FIETSPAD’. Helaas voor de berijders 
van een dergelijk voertuig mogen ze 

daar niet rijden. Het is uitsluitend be-
stemd voor voetgangers en fietsers 
zonder ingeschakelde verbrandings-
motor. Dus: omrijden via Bernhard-
laan en Parklaan. In het kader van het 
milieu erg onlogisch, voor de rust van 
voetgangers, loslopende dieren en 
fietsers zeer gewenst.

Reacties naar: bibupost@gmail.com

Fietspad

De ‘oude Aldi’ moet weer een 
echte winkel worden
Het gebouw van de 'oude Aldi' 
in de Kerkstraat is definitief ver-
kocht aan het bedrijf Aqua 8 
Products. De onderneming, 
met ondermeer een vestiging 
in Grijpskerk, doet aan 'Import 
en verkoop van unieke produc-
ten' en is actief in de muziek. 
Het voormalige Aldi-pand was 
lang in beeld als plek voor een 
woonlocatie van Sprank, maar 
die deal ketste af. Sprank gaat nu 
waarschijnlijk bouwen op de Van 
den Bruglocatie.

Het bedrijf Aqua 8 Products wil 
in de Kerkstraat een klein waren-
huis maken. De nieuwe eigenaar 
is op dit moment (onder meer) 
gevestigd in Grijpskerk met een 

webwinkel. Het streven is om 
een kruising te maken tussen een 
Action en een Hema. Er wordt 
met de verbouwing en aankle-
ding van het pand gewacht tot 
de ergste coronaperikelen voor-
bij zijn. Vermoedelijk dus niet 
eerder dan in de loop van het 
voorjaar, met een opening on-
geveer half 2021. De zaak krijgt 
een open uiterlijk, met zowel aan 
de voor- als de zijkant winkelrui-
ten. Na de zorg dat het voorma-
lige winkelpand weinig bij zou 
gaan dragen in de beleving van 
de Kerkstraat, is er nu reden tot 
hoop op een mooie toevoeging 
aan het aanbod winkels.

Theo Bakker

Energiewaardebonnen voor huiseigenaren
Huiseigenaren in de gemeenten 
Achtkarspelen en Tytsjerkstera-
diel kunnen tot en met 1 maart 
2021 waardebonnen krijgen als 
zij maatregelen nemen om hun 
energieverbruik te verlagen. De 
waardebonnen kunnen worden 
besteed aan het energiezuinig in 
laten regelen van verwarmings-
systemen en radiatoren.

Geef gas met energie

Eind vorig jaar ontving het ge-
meentelijk Energieloket 425.000 
euro van het Rijk voor de ac-
tie ‘Geef gas met energie!’ om 
huiseigenaren te helpen energie 
te besparen. Een deel van deze 
bijdrage is gebruikt voor gratis 

energiescans. Ook zouden ener-
giemarkten georganiseerd wor-
den maar deze konden door co-
ronamaatregelen niet doorgaan. 
Er is dus nog geld beschikbaar. 
Voor eind december moest de 
rijksuitkering zijn besteed maar 
dit is door het Rijk verlengd tot 
maart 2021 omdat de coronacri-
sis de uitvoering verhinderde.

Aanvragen waardebonnen

Er kunnen waardebonnen wor-
den aangevraagd voor het inre-
gelen van de bestaande cv-in-
stallatie, een doorstroomboiler 
voor een (hybride) warmtepomp 
of radiatorfolie, ventilatoren of 
voorinstelbare radiatorkranen, 
voetventielen of onderblokken. 
De waarde van de bonnen vari-
eert van 150 tot 250 euro en zo-
lang de voorraad strekt. 

Aanvragen kunnen tot 1 maart 
2021 worden ingediend bij het 
gemeentelijk Energieloket: ener-
gieloket.net. Voor 15 maart moet 
de waardebon bij een deelne-
mend bedrijf zijn ingeleverd. 

Verkeerssituatie Oude Dijk 
verbeterd, maar niet afdoende
De afgelopen weken is de be-
ruchte scherpe bocht tussen de 
rondweg en de klapbrug over 
de Bûtenpostmer Feart voorzien 
van een verkeersdrempel en ge-
leidende paaltjes. 
Aanwonende Annie Pilat zegt 
erover: "Het is inderdaad een 
hele verbetering, maar het heeft 
niet alles opgelost. Er wordt nog 
steeds te hard gereden en het 
verbaast mij hoe mensen er nog 
steeds onverantwoord proberen 
in te halen". Binnenkort heeft 
een evaluatie met de gemeente 
plaats over het resultaat van de 

aanpassing. Annie: "Maar ik denk 
dat dit stuk weg nog meer ge-
holpen is met een 30 km-zone". 

Ook PBB zal het onderwerp in 
het overleg met de gemeente 
meenemen.Het pand van de voormalige Aldi in de Kerkstraat. (foto: Johan Kootstra)

De verbeterde Oude Dijk. (foto: Johan Kootstra)

Sinterklaasviering 1971 

kleuterschool Irenestraat

De in het novembernummer, en hier 
opnieuw, geplaatste schoolfoto was 
afkomstig van mw. Meetsma. Het 
blijkt een Sinterklaasviering te zijn in 
de kleuterschool aan de Irenestraat, 
vermoedelijk in 1971. Een aantal men-
sen op de foto kennen wij intussen. 
Staand vierde van rechts: mw. Bult-
huis, in het midden met groen shirt 
Margreet Meetsma, voorste rij met 
oranje shirt Annet Bremer, midden 
achter met gestreepte trui: mw 
Hiemstra. Andere personen die zeker 
aanwezig zijn, maar geen plek aan-
gewezen kregen op de foto: Liesbeth 
Westra, Hinke Mulder, Seike de Haas, 
Geke Bulthuis, mw Havinga, Geke 
Brouwer en kleuterjuf Hiemstra-de 
Vries. Verdere aanvulling en duiding is 
van harte welkom! 
Reacties graag naar: 
binnenbuitenpost@gmail.com



APK, reparatie en

onderhoud voor alle

merken

Onze missie is u een

vertrouwd gevoel geven. Dat

doen wij voor alle merken

personenauto's,

bedrijfswagens en campers. 

APK-keuringen

Grote en kleine reparaties

Airco-service

Storingsdiagnose

Schadereparaties

Ster- en glasschade

Revisie motoren en

versnellingsbakken

Verkoop en onderhoud van

nieuwe en gebruikte auto's

Mobiliteitsgarantie

E-onderhoud

NIEUW!
24/7 

pechhulp

Vanaf november 2020 geven wij u een

extra vertrouwd gevoel met 24/7

pechhulp voor slechts €49,95 per jaar

inclusief BTW. U ontvangt hiervoor

een klantenpas en profiteert naast de

pechhulp van meer extra's zoals een

gratis winter- en zomercheck. 

Wel zo vertrouwd.

Autobedrijf Thies Wiersma

Newtonstraat 2

9285 XX Buitenpost

0511 - 233 033

06 - 423 487 58

info@thieswiersma.nl

www.thieswiersma.nl

Volg ons nu ook op Facebook!

Maandag t/m vrijdag 

Zaterdag

Zondag

8.00 - 17.30 uur

9.00 - 15.30 uur

Gesloten

Een vertrouwd gevoel

Openingstijden

Contact

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels.

Wij helpen u graag met:

• Klantenservice

• Klantenwerving

• Telefoon beantwoorden

• Afspraken maken

• Off ertes nabellen

• Secretariële ondersteuning

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

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

Wij blijven als doe-het-zelf-zaak 
tijdens deze lockdown beschik-
baar voor het afhalen van vooraf 

bestelde orders. 
Dit conform de richtlijnen zoals 
vermeld op de site www.rijks-
overheid.nl

U kunt uw order telefonisch of 
per mail doorgeven:
0511 541545
winkel@enormvanderveen.nl
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Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2021!

En hopelijk: Tot gauw in It Koartling!

TAALLESSEN
Vluchtelingenwerk

BINGO
HÚSKEAMER

KINDER-
DISCO

MINI-DISCO
voor de allerkleinsten

MIENSKIP
In januari ontvingen wij van 

obs de Mienskip een cheque ter 
waarde van ruim € 400,- 

SUSKA*
Dienstverlening

KUNSTCLUB 70+

REPAIR CAFÉ

* SUSKA = 

 (Samenwerkingsverband 

Uitkeringsgerechtigden 

Steunpunt Kollumerland / 

Achtkarspelen) 

CARNAVAL

2020
Voor iedereen was 2020 een jaar dat we niet gaan 
vergeten. We zijn beperkt in onze vrijheid en samen-
komen is geen vanzelfsprekendheid meer. 

Ook voor It Koartling betekenen de genomen maat-
regelen dat de deuren gedeeltelijk en vanaf oktober 
bijna volledig sloten en dat het horeca-gedeelte niet 
meer mocht worden gebruikt.

2020 
Jaaroverzicht

Desondanks kijken we terug op een jaar 
waarin we er met en vóór elkaar iets moois 
van hebben proberen te maken. Alle activitei-
ten benoemen, lukt niet. Daarom hierbij een 
kort jaaroverzicht in beeld.



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

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u 

de verkoop van uw woning zelf doen, 

of helemaal uit handen geven.

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

Totaalpakket

Het complete pakket
van nu, met de

courtage van toen!

0,96%

Selspakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling

Opstellen koopcontract

€ 995
(inclusief btw)(inclusief btw)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 16:00-21:30

Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00
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Voordat ik mijn belofte inlos dat 
we het deze keer over de tuin-
vogeltelling gaan hebben, moet 
ik eerst een uitstapje maken naar 
het begrip ‘tuin’.
Het woord ‘tuin’ is al een oud 
woord: we kennen het uit Oud-
nederlandse, tiende-eeuwse 
bronnen als ‘tuun’ . Het betekent 
dan ‘omheining’, wat nog steeds 
de betekenis van het verwante 
Duitse woord ‘Zaun’ is. Maar het 
heeft bij ons een betekenisuit-
breiding gekregen naar ‘ruimte 
die omheind is en waar je de 
vegetatie aanpast aan jouw wil’. 
Destijds ging het dan natuurlijk 
om nuttige, eetbare planten. Die 
omheining diende om de ‘wil-
de natuur’ buiten te sluiten en 
te voorkomen dat allerlei wilde 
dieren mee kwamen eten. In het 
Engels is die uitbreiding naar 
‘omheinde bewoning’ verscho-
ven: ‘town’, de ommuurde stad.
Eeuwen verder maken we een 
natuurcrisis mee. De gevrees-
de natuur van destijds is volko-
men teruggedrongen door een 
soort die zo succesvol is dat hij 
vergeten is dat die natuur toch 
echt de basis is van zijn bestaan. 
Het productieland is uitgeput, de 
zeeën zijn enerzijds leeggeroofd, 
anderzijds volgeplempt met af-
val. Ironisch genoeg is het ste-
delijke, bebouwde milieu vaak 
natuurlijker dan wat wij denken 
dat ‘de natuur’ is. Tuinen, parken, 
bermen, en nog wat snippers 
natuurgebied zijn een groen 
‘refugium’ (wijkplaats) gewor-

den. Maar ook die staan op aller-
lei manieren onder druk. Kunnen 
we het tij nog keren? Wat is daar-
voor nodig?

Ik beperk me in deze kranten-
hoek tot één elementje dat kan 
helpen: kennis. Hoe is de staat 
van de natuur? Welke problemen 
zien we? Wat zijn mogelijke op-
lossingen? Wij wonen qua natuur 
in het op Malta na slechtst pres-
terende land van de EU. Maar 
er is ook een lichtpuntje... Wij 
zijn ook het land waar burgers 
(‘citizens’) zich op vrijwillige ba-
sis inzetten voor maatschappelij-
ke doelen, van inzet voor sport-
verenigingen en voedselbanken
tot natuurmonitoring. Dáár zijn 
we Europees kampioen in. Tien-

duizenden vogelaars, floristen, 
vleermuizenonderzoekers, insec-
teninventariseerders en ga zo 
maar door, brengen die soorten 
in kaart. We hebben speciale 
soortenorganisaties, zoals Sovon 
(vogels), Floron (planten), Ravon 
(reptielen, amfibieën en vissen), 
enzovoort. Dat gebeurt al sinds 
pakweg 1900 op systematische 
basis en in deze digitale tijd heeft 
de databerg ongekende propor-
ties aangenomen. Van vrijwel 
elke vierkante kilometer weten 
wij welke (goed waarneembare) 
soorten er voorkomen, globaal 
in welke aantallen, en wat de 
tendensen van voor- en achter-
uitgang zijn. Ik verwijs u naar 
Verspreidingsatlas.nl, dat hier 
al vaak genoemd is. Daar kunt 
u een indruk krijgen van onze 
(treurige) biodiversiteit.

Een van de strategieën die de 
soortenorganisaties inzetten 
is ‘citizen science’, burgerwe-
tenschap. Laat grote groepen 
mensen eenvoudig onderzoek 
doen. Eerder heb ik hier al de 
Floron-Eindejaarsplantenjacht 
besproken. Die jaarlijkse actie 
levert ons veel inzicht op in de 
uitwerking van de klimaatop-
warming op planten. Deze keer 
breng ik dus de Tuinvogeltelling 
van Sovon en Vogelbescherming 
onder de aandacht, een project 
dat al loopt vanaf 2000. Die vindt 
komend jaar plaats op vrijdag 29, 

zaterdag 30 en zondag 31 janu-

ari. Wie dat wil, telt op een van 
die dagen gedurende een half 
uur de vogels in de eigen tuin en 
geeft de telling via internet door. 
Daar kleeft wel het risico van 
foutjes in bijvoorbeeld de soorts-

herkenning aan, maar door de 
grote aantallen van deelnemers 
en bijgevolg gegevens krijgen 
we toch een behoorlijk beeld van 
de vogels die in onze omgeving 
leven. In de winter zoeken ze 
onze omgeving ook op.
Vorig jaar kwamen er vanuit 
Buitenpost 31 lijsten binnen, be-
hoorlijk verspreid over het dorp 
en het nabije buitengebied en 
ook in eerdere jaren lag de deel-
name in Buitenpost in die orde. 
U kunt de resultaten allemaal 
nakijken via https://www.vogel-
bescherming.nl/tuinvogeltelling/
resultaten. Daar kunt u zich ook 
opgeven. Alle lijsten zijn ter in-
zage. U kunt ook vergelijken met 
de provinciale en landelijke uit-
komsten. En de jaarreeksen be-
kijken. En u kunt natuurlijk mee-
doen! Aanbevolen!!
In het januarinummer, dat pal 
vóór de telling verschijnt, zal ik 
verdere, ook praktische informa-
tie geven.

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

(foto’s: Sylvia Jacobi-Riepema)

Citizen science in Buitenpost
De tuinvogeltelling (1)

TUINBELEVEN

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

Het groene geraamte

Bij het bouwen van een huis gaat er 
een groot deel van de bouw onder 
de grond. Fundering is erg belangrijk 
voor de verdere bouw. Net als de 
spanten die erg belangrijk zijn voor 
de constructie. Zo is het in een tuin 
eigenlijk ook. Het hangt ervan af wat 
je wilt natuurlijk, maar als je een tuin 
ontwerpt dan is het goed om naar het 
groene geraamte te kijken. De winter-
maanden zijn uitermate geschikt om 
plannen te maken voor een nieuw 
aan te leggen tuin of plannen te ma-
ken voor een renovatie. Eigenlijk is 
het relatief eenvoudig en is de kunst 
eenvoudig af te kijken bij dorpsgeno-
ten. Wat is een tuin die ook in deze 
wintermaanden aanspreekt? Zijn 
structuren en lijnen zichtbaar? Gaat 
het met name om beplanting? Hoe 
verhouden de planten en de kleuren 
zich? Is er een basis aanwezig? Is er 
een groen geraamte van groenblij-
vende planten zichtbaar? Een groen 
geraamte geeft zowel rust alsook 
volume aan een tuin. Een groen ge-
raamte geeft het hele jaar door be-
schutting voor vogels en kleine zoog-
dieren. In grote landschapsparken 
werden ook groene geraamtes ge-
maakt met grote hoeveelheden hulst, 
rhododendron, en coniferen. Binnen 
landschapstuinen werden deze groe-
ne geraamtes dan ook gekoppeld aan 
aanzien en rijkdom. Immers, het leek 
erop dat een landschapstuin altijd 
groen was. Er zijn zelfs landgoederen 
die ‘Nimmerdor’ heten (Amersfoort). 
Om echt te laten zien dat er nage-
dacht werd over dit soort landgoe-
deren werden er ook vroege bloeiers 
gebruikt zoals prunus, mahonia, vi-
burnum en kornoelje-soorten. Dit om 
zoveel mogelijk te zorgen voor exo-
tisch aanzien. We zien door de zachte 
winters van de laatste jaren steeds 
meer bomen en struiken doorbloeien 
in de winterperiode. Vorst zou ervoor 
zorgen dat het proces van bloeien 
even tot stilstand komt en bij het stij-
gen van de temperatuur weer opleeft. 
De natuur heeft het goed geregeld dat 
de bloemen die in de winter bloeien 
niet direct kapotvriezen. De plant 
zorgt voor de toevoer van vele suikers 
in de bloemen en deze suikers funge-
ren als een soort van anti-vries. 

Misschien wel een van de mooiste 
voorbeelden hiervan is de kerstroos, 
de helleboris, overigens ook een heel 
mooi voorbeeld van een groen, doch 
bloeiend geraamte, die ruim voor en 
of na de kerst kan bloeien, maar bij 
koude winters pas heel laat verder 
gaat met bloeien. 
De kerstroos, symbool van deze tijd, 
flexibel als de natuur zelf, passend in 
een moderne tuin als groen en bloei-
end geraamte.

Fijne kerstdagen en een 
groen biodivers 2021 gewenst!

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Linde vervangt kastanje
Op 18 december 2019 werd de 
zieke kastanjeboom op de foto 
links bij de Poiesz aan de School-
straat geveld. De boom leed aan 
de ziekte honingzwam, een para-
sitaire zwam die de boom zoda-
nig kan aantasten dat de stabili-
teit van de boom in gevaar komt. 
Ook de levensverwachting van 
de boom was kort, waardoor tot 
kappen was besloten. 
Omdat de sporen van de honing-
zwam nog in de grond zaten kon 
er niet weer een kastanje worden 
geplant. Op 7 december, dus bij-
na een jaar later, is een nieuwe 
linde geplaatst. Over een aantal 
jaren hopelijk net zo markant als 
de oude kastanjeboom.18 december 2019. (foto: H. Boorsma) 7 december 2020. (foto: H. Boorsma)

De resultaten van de Tuinvogeltelling januari 2020 in Buitenpost, met in de tabel de top 10 van getelde vogels.
Bron: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten. (kaart: Annemieke Altena)

De spreeuw is landelijk al sinds 2018 
uit de Top 10, in Buitenpost nummer 9.

De koolmees is nummer twee van 
de Top 10, zowel in Buitenpost als 
provinciaal en landelijk.

De boomkruiper vertoonde zich op 
verschillende plaatsen in Buitenpost.

De heggenmus is helemaal geen mus, 
maar een nauwe verwant van de 
winterkoning, en is ook enkele keren 
in ons dorp waargenomen.
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Al onze
fysieke

winkels zijn

GESLOTEN Shop
24/7 uur
online

Online
ADVIES

Chat
met ons

Het raakt ons diep in ons woonhart dat wij u momenteel niet

kunnen ontvangen in onze woonwinkels. Wij blijven u natuurlijk graag helpen 

aan een mooi interieur. Een groot deel van onze collecties zijn op onze websites

www.homecenter.nl en www.kapenga.nl te bekijken.

Voor al uw woonvragen zijn wij online en telefonisch bereikbaar.

Onze adviseurs helpen u graag via de telefoon, mail of chat en geven u gratis online advies.

We willen u bedanken voor uw vertrouwen en begrip, ook in deze tijd.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Wij hopen u na 19 januari 2021 weer gezond en wel in onze woonwinkels te kunnen ontvangen.

  

Wij, de familie Kapenga en alle medewerkers, 
wensen iedereen hele fi jne kerstdagen toe en alle voorspoed, 

gezondheid en geluk in 2021!

Beste woonliefhebbers,

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44  

LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl  

WOLVEGA

Frisaxstraat 12, (0561) 61 61 61
www.homecenter.nl

Onze

adviseurs
zitten

voor u klaar


