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Herhaalde oproep aan gemeente over Keurloane
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) 
hebben schriftelijk hun vraag aan de gemeente Achtkarspelen herhaald om actie ten 
behoeve van woningbouw op het Keurloaneterrein. Er is nog maar kort tijd, enkele 
maanden, om die bijzondere locatie de bestemming te geven die voor ons dorp van 
groot belang kan zijn. Beide organisaties dringen daarom aan op een spoedige her-
overweging met daaropvolgend handelen in het gemeentehuis.

Het voor wonen kansrijk ogende gebied 
bij Lutkepost heeft volgens PBB en de 
IWB haar onmiddellijke betekenis verlo-
ren. Dat hebben ze aan de gemeente laten 
weten. Bouwen tussen Acht oan de Diken 
en de Bûtenpostmer Feart is op die plaats 
voorlopig onmogelijk door de aanwe-
zigheid van een pingoruïne. Een vooraf-
gaand verplicht archeologische onderzoek 
zal duur en tijdrovend zijn. Nieuwbouw op 
die plek kan nog jaren op zich laten wach-
ten, áls dat al mogelijk wordt gemaakt. 
“Voor ons betekent het, dat het gebied 
van het kassencomplex voor Buitenpost 
in die context extra waarde krijgt”, wordt 
daarom in de brief aan de gemeente  
geschreven. 

PBB en IWB hebben al eerder aangegeven 
dat het kassengebied aan de Keurloane  

een potentiële buitenkans kan worden 
voor mensen die in Buitenpost willen 
(blijven) wonen. En ook, dat het een bui-
tengewoon gemiste kans zou zijn als de 
toekomst van dit gebied tot vakantiepark 
beperkt blijft. De eigenaren van het terrein 
hebben aangegeven op korte termijn het 
gebied te willen ontwikkelen. Toch bleek 
bij navraag dat ze ondanks de huidige 
plannen nog steeds openstaan voor de 
mogelijkheid van woningbouw. Uit de 
contacten die PBB en de IWB in het dorp 
hebben blijkt dat veel inwoners, net als 
PBB en IWB zelf, niet begrijpen waarom 
nieuwe woonhuizen daar geen kans mo-
gen krijgen. Mogelijk speelt een rol dat 
het een zogenaamd ‘buitenstedelijk ge-
bied’ is, waarvoor speciale toestemming 
is van de Provinsje Fryslân. Ingewijden 
suggereren echter dat dit geen doorslag-

gevend beletsel zou hoeven zijn en dat er 
een oplossing mogelijk is.

Voor PBB en IWB is die informatie een 
reden om zich te blijven inzetten voor 
woonhuizen op de Keurloane. Want wo-
ningbouw achter ‘de Buitenhof’ zou veel 
beter zijn dan vakantiehuisjes. Ons dorp 
heeft immers een tekort aan bouwterrei-
nen. De verbouw tot appartementen van 
de NAK-kantoren aan de Keurloane heeft 
bewezen dat de locatie voor wonen ideaal 
is. De bewoners hiervan geven bijna zon-
der uitzondering aan het gevoel te hebben 
op een bijzondere stek te wonen. 

Door de grote woningbehoefte in Buiten-
post en het speciale karakter van de plek 
is veel belangstelling van woningzoeken-
den te verwachten. In het schrijven aan de 
gemeente wordt daarom tot slot betoogd: 
“Wij roepen u daarom nogmaals op hier 
actie te ondernemen waardoor, conform 
uw woonvisie, een eerste aanzet ontstaat 
om eigen inwoners vast te houden en de 
mogelijkheid om forenzen op te nemen”. 
Met spanning wordt op de reactie van de 
gemeente gewacht.

Johan Kootstra

Even was het wit...
Na de ijzelperikelen van een week eerder werd het op zaterdag 16 januari het voor het eerst in lange tijd weer wit. 

Dat leverde deze mooie foto van de Schoolstraat op. Er werd volop van de sneeuw genoten. Helaas was de pret van 

korte duur. Zondagavond was alles weggedooid. In De Bilt sneeuwde het 715 (!) dagen geleden voor het laatst.

(foto: Rinske Hooisma)

PBB ziet af van inhalen jubileumviering
Corona zette vorig jaar maart een dikke streep door de jubileumviering van de 100-jarige 
Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Maar de hoop bleef bestaan om dit 
op een later moment alsnog in te halen. Nu, acht maanden later, is de onzekerheid over 
de mogelijkheden in het openbare leven nog even groot. Het bestuur van PBB vindt dan 
ook dat het geen zin heeft om plannen te maken of voorbereidingen te treffen voor een 
tweede kans. Pas als de situatie blijvend is verbeterd zal misschien nog iets in het kader 
van het jubileum gedaan kunnen worden. 
De mensen die zich hebben opgegeven voor de jubileumlunch krijgen binnenkort hun 
inschrijfgeld teruggestort. Het bestuur wil 
nogmaals alle mensen die zich vorig jaar 
enthousiast ingezet hebben tijdens de 
voorbereidingen hartelijk bedanken. Het 
zou een geweldig feest geworden zijn!Het kassencomplex aan de Keurloane ten noorden van De Buitenhof. (foto: Johan Kootstra)

Stoep- en afritver-
zakkingen melden!
De laatste weken worden regelmatig 
verzakkingen in stoepen en afritten ge-
constateerd. Mogelijk komt dit door het 
natte weer van de afgelopen tijd of het 
grondwerk voor de glasvezelkabel. Soms 
is het lastig, soms zelfs gevaarlijk - zeker 
in het donker. De foto laat een voorbeeld 
aan de Voorstraat zien, tegenover Nome 
Makelaardij. Gelukkig werd de situatie na 
melding bij de gemeente de volgende dag 
al hersteld. Meld daarom een verzakking 
of andere gevaarlijke situatie in de straat 
snel bij de gemeente. Dit kan via de mail: 
gemeente@achtkarspelen.nl of 
telefonisch: 14 0511.

PBB 100 jaar
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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 
Maskelyn besloten de complete programmering voor dit wintersei-
zoen te cancelen en door te schuiven naar 2021-2022. 
De volgende optredens zijn inmiddels opnieuw vastgesteld. Voor uw 
agenda:

•	 Frisicana, Wilkens, Douwstra en Smit – zondagmiddag 3 oktober 
2021

•	 Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12 – zondagmiddag 12 december 
2021

•	 Jack Bottleneck – zondagmiddag 16 januari 2022
•	 J&M Teater Echt Wier – zondagmiddag 30 januari 2022
•	 Te Plak (helaas al 2 keer uitgesteld) – zondagmiddag 3 april 2022

Alleen voor de voorstelling van Pier21 Wat Soesto, met Freerk Smink 
en Klaasje Postma, moeten nog nieuwe afspraken worden gemaakt. 

Livestream Gurbe: Vanuit het Crystalic Business Park in Leeuwarden 
was de Drachtster troubadour op zondagmiddag 22 november 2020, 
een uur lang live te volgen via de mensen van GEOCASTmedia. Zij 
verzorgden een professionele streaming die gratis te volgen was via 
internet. De stream werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren 
van Maskelyn. De beelden van deze stream zijn nog steeds te zien 
via de link op de site van Maskelyn: www.maskelynbuitenpost.nl

Gurbe Douwstra met Te Plak.

(foto: Ernst Jaap de Haan)

Foarearst g jin toaniel...
Gelokkich noch wol de foto’s
Novimber 2012. Yn de foarstelling Amateurs 
sjocht it publyk efter de skermen fan it toa-
nielselskip ‘Fryske Krite’ fiif repetysjes (kin 
ek seis wêze) foar de útfiering fan harren stik 
Julia’s reis. It selskip hat besletten om it dit 
jier hiel oars te dwaan. Profesjoneler én in 
stik mei mear ynhâld. De fêste regisseur, ien 
fan de eigen minsken, hat plak makke foar 
Jos, in dosint drama dy’t de saken hiel oars 
oanpakt. Net elkenien kin hjir sa’t it liket li-
kegoed mei út de fuotten. Dêrby spylje dan 
ek noch de relaasjes ûnderling... wa docht it mei wa? Drama, tragyk, 
komeedzje en klucht... Yn in regy fan Theo Smedes, hy makke ek de 
spesjiale bewurking fan dit stik fan Wanny de Wijn foar de Krite, spi-
len de acht spilers, op Remco de Poel nei, ûnder har eigen namme. 
Remco, de nije regisseur, waard Jos. Op de foto sjogge wy efter 
Amarens de Vries en Henk Overdijk en foar Anneke Nieuwenhuis, 
Dictus Benedictus, Bianca Wiersma, Frouke Holtrop, Greetje Klaren 
en Remco de Poel.

Voor concertbezoek naar 
Digitaal Podium Wâldsang!
De agenda van cultuurcentrum 
de Wâldsang is normaal gevuld 
met concerten door leerlingen. 
Nu is dat even anders. Er zijn 
geen live optredens. Helaas voor 
de vele muzikanten die hier altijd 
graag aan mee doen. En jammer 
voor al die bezoekers waarop de 
Wâldsang zich altijd mag ver-
heugen.
Maar coronacrisis of niet, de in-
strumentale en vocale lessen bij 
de Wâldsang gaan door. Online 
worden er volop lessen gege-

ven en gevolgd. Via live verbin-
dingen en het uitwisselen van 
filmpjes laten leerlingen hun 
geoefende stukken en nummers 
horen en zien. En vanachter de 
webcam geven docenten hun 
instructie en wordt nieuw huis-
werk per email verstuurd. Het 
doorgaan van de muzikale ont-
wikkeling van leerlingen en het 
lekker muziek maken, daar gaat 
het om. Juist nu er zoveel leerlin-
gen thuis zijn en de tijd hebben. 
Ook het muziekonderwijs op de 

basisscholen wordt zoveel mo-
gelijk ondersteund. 
En is het dan niet leuk als er 
een podium is waarop leerlin-
gen hun vorderingen kunnen 
laten zien en horen? Tuurlijk wel! 
Daarom is het YouTube-
kanaal van Cultuurcentrum de 
Wâldsang ingericht als Digitaal 
Podium. Bezoekers zijn van harte 
welkom. En leerlingen natuur-
lijk! Hun inzendingen kunnen 
naar info@cultuurcentrumde-
waldsang.nl.

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 25 januari - 22 februari

 
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? 

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

Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 4

di 26 januari
Startbijeenkomst cultuurnota. 

Gastspreker: Immie Jonkman. 
Plaats: digitaal (kijk op de site), 
19.30-21.30 uur. Meer info: 
www.achtkarspelen.nl/cultuur 
en bericht elders op deze 
pagina.

WEEK 5

1 tot en met 6 februari
Collecte Hersenstichting. Dit 
jaar geen huis-aan-huis 

collecte, maar een online 
collecte. 
Meer info: hersenstichting.nl

WEEK 7

woe 17 februari
@havo-doedag, van mavo naar 

havo. Precieze uitvoering en in-
vulling hangt af van de ontwik-
kelingen rond het coronavirus. 
Plaats: Lauwers College. 
Meer info: 
www.lauwerscollege.nl/van-
mavo-naar-havo.

do 18 februari
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Gemeentehuis, 19.30 

uur. Zonder publiek en pers. De 

vergadering is via de livestream 

te volgen:

zie www.achtkarspelen.nl.

WEEK 7-8

za 20 tot en met zo 28 februari
Voorjaarsvakantie scholen.

Om tot een gezamenlijke cultuurnota te komen voor Achtkarspelen 

en Tytsjerksteradiel vragen wij inwoners, organisaties en andere 

betrokkenen mee te denken en te adviseren. Tijdens een 

interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar van gedachten 

wisselen over het cultuurbeleid in de gemeenten. Gastspreker 

tijdens deze avond is Immie Jonkman, directeur LF2028.

Wat zijn uw ambities voor cultuur? Wat is uw droom? Wat zijn uw 

ideeën voor een toekomst met kunst en cultuur? Denk met ons mee 

en geef u op!

STARTGEARKOMSTE 
KULTUERNOTA

&
tegearre selsstannich

achtkarspelen tytsjerksteradiel

WAT  Startbijeenkomst cultuurnota

WANNEAR Dinsdag 26 januari 2021, van 19.30 tot 21.30 uur

WÊR  Fysiek of digitaal (afhankelijk van de omstandigheden)

OANMELDE www.achtkarspelen.nl/cultuur

  www.t-diel.nl/kultuer

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan via het aanmeldformulier op onze 

website. Zo weten we op hoeveel personen wij kunnen rekenen.

LITERATUER

THEATER

MUZYK

DÛNS

ERFGOED

BEELDEND



NIEUWS 3De Binnenste Buitenpost - januari 2021

Burgemeester Oebele Brouwer 
heeft op de website van de ge-
meente zijn zorgen geuit over de 
verspreiding van het coronavi-
rus. Het aantal nieuwe besmet-
tingen blijft onverminderd hoog 
en dat heeft een enorme invloed 
op bijvoorbeeld onze kwetsbare 
inwoners en op de verpleeghui-
zen. Daarom zijn de bekende 
regels zo belangrijk: houd af-
stand, beperk het aantal reisbe-
wegingen, werk zoveel mogelijk 
thuis, draag een mondkapje als 
het moet en was je handen zo 
vaak het kan. Hij roept op om 
goed naar uw lichaam te luiste-
ren. Heeft u klachten, laat u dan 
testen. En houdt u aan de RIVM- 
voorschriften.

Grote parkeerterreinen in Acht-
karspelen krijgen mogelijk daken 
met zonnepanelen, ook wel ’solar 
carports’ genoemd. Op deze ma-
nier kan er zonne-energie wor-
den opgewekt, zonder dat daar 
gronden in het buitengebied 
voor nodig zijn. Het college van 
burgemeester en wethouders 
heeft adviesbureau Ekwadraat 
gevraagd de mogelijkheden in 
kaart te brengen. Dit naar aanlei-
ding van een motie, die in febru-
ari 2020 werd aangenomen. De 
gemeenteraad denkt onder meer 
aan parkeerterreinen bij winkel-
centra en sportaccommodaties.

Bij een pluimveebedrijf in Bui-
tenpost is vorige maand vogel-
griep vastgesteld. Het zou gaan 
om kippen die waarschijnlijk 
besmet zijn geraakt met een 
besmettelijke variant van de 
vogelgriep. Om verspreiding te 
voorkomen moesten alle 28.000 

kippen worden geruimd door 
de Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit. In tien kilometer 
om het pluimveebedrijf liggen 
22 andere pluimveebedrijven. 
Voor deze bedrijven geldt een 
vervoersverbod. 

Dankzij Cyber Beppe van wel- 
zijnsorganisatie KEaRN had een 
aantal bewoners van Haersma-
hiem in de week voor kerst een 
heel bijzondere dag. Geheel 
in stijl van All you need is love 
werden zij verrast met een live 
videoverbinding met familie. Er 
werd onder andere contact ge-
legd met familie op Mallorca, in 
Amerika, Denemarken en Cana-
da. Door te videobellen met be-
hulp van een groot scherm met 
goed geluid konden ze elkaar 
weer even zien en spreken. De 
bewoners waren vooraf niet op 
de hoogte gesteld, waardoor het 
voor hen als een grote verras-
sing kwam. 

VV Buitenpost heeft een zeer 
ervaren trainer aangetrokken 
voor het volgend seizoen. De 
57-jarige Willem Brouwer gaat 
vanaf de zomer aan de slag bij 
de Blauwkes. ”Buitenpost is een 
mooie dorpsclub met ambitie en 
voetbalt met veel eigen spelers. 
Dat is uniek in de hoofdklasse. 
Ook spreekt het me aan dat de 
vereniging een goede jeugdop-
leiding heeft. Ik heb er zin in”, al-
dus Brouwer. Hij heeft jarenlang 
voetbal gespeeld, onder andere 
bij sc Heerenveen en Veendam, 
waarna hij het trainersvak in-
stapte. De Drachtster volgt Jas-
per Bouma op die na dit seizoen 
stopt.

Van de redactie

De steunende hand van de 
middenstand 

Het mag gerust wat vaker be-
noemd: zonder de steun van 
de plaatselijke middenstand, 
ondernemers en bedrijven zou 
dit dorpsblad niet kunnen be-
staan. En het is opvallend hoe 
trouw onze adverteerders ons 
blijven steunen. Zelfs in deze 
voor iedereen, maar voor de 
middenstand nog meer, zware 
tijden blijven ze loyaal. Ster-
ker nog, er komen nog steeds 
nieuwe ondernemers bij.

Wij nemen aan dat deze steun 
zeker te maken heeft met het 
feit dat we goed gelezen wor-
den. Maar wij weten dat er 
meer redenen zijn. Verschillen-
de ondernemers hebben ons 
wel verteld over het belang 
dat ze voelen om betrokken te 
zijn bij de leefbaarheid in het 
dorp, maatschappelijke be-
trokkenheid dus. 
Tegelijk hebben de inwoners 
de middenstand en de be-
drijven elkaar ook nodig, een 
wederzijds belang. Door een 
dorpsblad mogelijk te maken 
wordt gewerkt aan een ge-
zond dorpsleven én gezonde 
middenstand. In de praktijk zal 
de gegeven steun niet zo idea-
listisch worden benoemd, het 
blijkt vaak wel zo te werken.

De laatste maanden hebben 
wij als dorpsblad vaker on-
derstreept dat het in deze tijd 
van groot belang is dat we als 
dorp achter onze middenstand 
staan. Niet alleen omdat het 
gemakkelijk is dat de bakker, 
de slager, de supermarkt en 
anderen om de hoek te vinden 
zijn. Ook omdat ze onmisbaar 
zijn voor prettig wonen in 
Buitenpost. Dit blad is mede 
een stuk tegenprestatie van 
hen. Dus wat ons betreft, en 
u zult hem vaker tegen blijven  
komen:

COLOFON

Jaargang 22, nr. 3, januari 2021

De Binnenste Buitenpost is een uit-

gave van de Stichting Dorpsblad  

‘de Binnenste Buiten’. Deze is verant-

woordelijk voor de inhoud van deze 

krant en is daarop aan te spreken als 

bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:

2700 exemplaren

verschijnt 11x per jaar

In juli verschijnt er geen krant.

Redactie:

Johan Kootstra tel. 54 13 22

Annemieke Altena tel. 54 44 69

Frits Bouwens tel. 06 4675 6414

Rinske Hooisma tel. 06 3472 6606

Piet Pettinga tel. 54 00 14

Amanda v. Roessel tel. 06 4641 1344

Hilleke Scheper tel. 06 1005 6105

Correspondentie:

bibupost@gmail.com

Advertentie-acquisitie:

Inlichtingen over advertenties en  

administratie: Ursula Groenhart, 

tel. 06 4893 9919 of 54 00 14

e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

Bezorging:

Vragen en klachten over de bezorging: 

Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671 

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

Exemplaren zijn ook af te halen in 

The Read Shop, It Koartling en 

de bibliotheek.

Druk:

Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

Zet- of drukfouten voorbehouden.

Kopij:

Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost

of de kopijbus bij The Read Shop

E-mail: bibupost@gmail.com

Kopij graag getypt of via e-mail aan- 

leveren, max. ongeveer 150 woorden. 

Foto’s apart aanleveren. De redactie 

behoudt zich het recht voor ingezon-

den stukken redactioneel te wijzigen 

of niet te plaatsen. Anonieme stukken 

worden niet geplaatst. 

Website: www.binnenbuitenpost.nl

Facebook: dorpbuitenpost:  

facebook.com/buitenpost/

Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 15 februari 2021 

De volgende editie verschijnt in de 

week van 22 februari 2021.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

WEES LOYAAL

KOOP LOKAAL

Vaccinatie komt steeds dichterbij. Laat u zich inenten?
•	 Ja 
•	 Nee
•	 Ik weet het nog niet
•	 Ik ben al ingeënt tegen corona

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 13 februari: 
•	 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: 
Houdt u zich aan de coronamaatregelen (max. 3 gasten met kerst?)

DE KWESTIE

79,8%

7,1%

13,1% Ja

Misschien

Nee

84 mensen 

gaven hun mening 

Van de bestuurstafel
Januari 2021

Het was druk in onze straat...
Wat hebben wij 2020 in een verlicht Buitenpost prachtig afgesloten.
Op De Roede, waar ik woon, was het nog nooit zo druk. Automo-
bilisten, fietsers en voetgangers kwamen de mooi verlichte straat 
bekijken.
Geweldig dat zoveel mensen zich hebben ingezet om er in hun tuin 
of straat iets moois van te maken. Als PBB zijn wij vooral blij om in 
korte tijd met elkaar toch iets bijzonders te hebben gecreëerd met 
elan en veel enthousiasme. Velen hebben hier plezier aan beleefd. 
Bij ons in de straat heeft het geleid tot een intensiever contact met 
alle bewoners en hebben we een straatapp gemaakt. Bij het oprui-
men van de feestverlichting hebben we het nieuwe jaar feestelijk 
ingeluid. Alles op afstand natuurlijk.

Het bestuur van PBB wenst u allen veel geluk en een goede ge-
zondheid toe. Hopelijk is 2021 het jaar waarin wij Covid-19 de baas 
worden en iedereen weer die zaken op kan pakken die belangrijk 
zijn.
Op dinsdag 12 januari hebben wij via Teams vanuit onze huizen 
weer vergaderd. Er speelt genoeg om weer actief te worden.
Jammer om te melden is dat Ans van der Tempel ons bestuur weer 
heeft verlaten. Het combineren van haar werkzaamheden en het 
bestuurswerk werd wat veel. Wij blijven dus op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Gaat het welzijn van ons mooie dorp u aan het hart 
en wilt u meedenken kom dan eens langs als wij weer vergaderen.

De volgende onderwerpen zijn nu heel actueel:
•	 Organiseren wij volgende jaar weer een winterlichtjesroute en 

vervalt daarmee dan de verlichte-stratenactie in de zomer? Velen 
hebben hier op aangedrongen. In de zomer zijn veel mensen op 
vakantie en in de wintermaanden komt de verlichting in de don-
kere dagen nog beter tot zijn recht. Wij gaan deze vraag voorleg-
gen aan de club mensen die altijd actief was bij de zomerlichtjes-
route. Wij houden u op de hoogte.

•	 De woonvisie blijft dit jaar een belangrijk item. Er gaat waar-
schijnlijk iets gebeuren bij het kassencomplex achter de Keur-
loane/Jeltingalaan. Dat mag ook wel want, nu in de winter de 
begroeiing minimaal is, blijkt heel helder wat een rommel het 
daar is. 

•	 Ons jubileumjaar en het verplaatsen van activiteiten omtrent het 
jubileum naar een later tijdstip dit jaar vinden wij gezien de co-
ronacrisis niet verantwoord. Heel jammer dus dat wij moeten 
afzien van de activiteiten die gepland stonden.

•	 Subsidiëring welzijnsbeleid: wij maken ons grote zorgen over de 
bezuinigingen die het nieuwe welzijnsbeleid kunnen raken. Wij 
proberen onze invloed aan te wenden bij de gemeente en maken 
ons sterk voor het behoud van It Koartling en andere welzijnsge-
richte zaken.

Mooi om te melden dat er een nieuwe plattegrond van ons dorp 
zichtbaar is in een opgeknapte vitrine aan de Kuipersweg (zie foto 
op pagina 17). Na een lange tijd van in vervallen staat verkeren is 
de info-kast weer opgeknapt door twee actieve bestuursleden en is 
de plattegrond weer helemaal up-to-date met dank aan Annemieke 
Altena van de Bibu. 

Ik wens u allemaal veel sterkte toe nu wij langer aan huis gebon-
den zijn. Gelukkig kunnen we genieten van de prachtige natuur in 
en rondom ons dorp.

Een vriendelijke groet namens 
het bestuur van PBB,         Loes van Denderen

Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB

Elke nieuwe dag is 

een cadeau  

klaar om uitgepakt 

te worden

Spits gezegde



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14

Postbus 140

9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5

9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

www.hovingbouwontwerp.nl

Bouwtekeningen                0511-542566

Omgevingsvergunningen     Buitenpost

Samen komen we de corona tijd door....
Bestel telefonisch, via mail of whatsapp, wij helpen u nog 

steeds graag en bezorgen gratis.

Onze PostNL-balie is gewoon open en ook kunt u hier nog 

steeds terecht voor pasfoto’s, schoenreparatie en horloge-

batterijvervanging.

Bel ons gerust om alle mogelijkheden te bespreken.
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Jongeren en de coronacrisis
Ik mis wel de gezelligheid op school, met mijn vrienden zijn

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

“Maar voor jongeren vind ik het wel zielig hoor … ineens je vrijheid 
kwijt en alles. Aan de andere kant maken ze ook eens wat mee”. 
Deze mening van een oudere over jongeren in coronatijd is afkom-
stig uit een strip van Mirjam Vissers. Veel mensen zullen de laatste 
opmerking delen. Maar hebben jongeren het wel zo gemakkelijk? 
Wat betekent het voor hen als corona het schoolleven op zijn kop 
zet? We vragen het aan Bouwina van der Weg en Lenie Lap van het 
Nordwin College en laten vier leerlingen aan het woord. 

Uit onderzoek van psychologenplatform OpenUp blijkt dat meer dan 

de helft van de jongeren zich gespannen, angstig en gestrest voelt 

door de coronacrisis. De maatregelen die genomen worden, maken 

het er niet beter op. De sluiting van scholen en sportclubs leidt ook 

nog eens tot depressieve klachten en eenzaamheid.

(bron: RTL Nieuws).

We moeten online
De gang in het Nordwin Col-
lege ligt er verlaten bij. Een 
bord met pijlen en een geel 
anderhalve-meter-afstandlint 
geven de looprichting aan. 
De ‘groene’ school bestaat uit 
een vmbo- en een mbo-afde-
ling. De manier van lesgeven 
verschilt van andere vormen 
van voortgezet onderwijs. “Het 
vmbo telt 301 leerlingen en het 
mbo ongeveer 50”, vertelt Bou-
wina van der Weg, docente 
Nederlands. “Het onderwijs 
bestaat uit theorie- en praktijk-
vakken. In de onderbouw wer-
ken we met stamlokalen van 
gemiddeld 45 leerlingen waar 
twee docenten en één onderwij-
sassistent(e) bij aanwezig zijn. 
Voor de praktijklessen worden 
de groepen uit elkaar gehaald tot 
groepjes van maximaal zestien. 
In de bovenbouw kiezen leerlin-
gen uit vier leerwegen: Basis, 
Kader, Theoretische en Gemeng-
de Leerweg. Daar schommelt het 

aantal leerlingen van veertien 
tot zesentwintig.” Jongeren tot 
en met zeventien jaar hoefden 
geen afstand van elkaar te hou-
den. De anderhalve-meterregel 
was met name in het mbo een 
probleem. “Zij moeten wel an-
derhalve meter afstand houden 
en van de groep mocht maar een 
klein percentage aanwezig zijn. 

Er komen dus kleine groepjes 
mbo’ers hooguit twee keer per 
week naar school”, licht teamlei-
der Lenie Lap toe.

Vanaf 16 maart 2020 ging de 
school twaalf weken dicht. Daar-
na mocht er onder bepaalde 
voorwaarden weer een aantal 

groepen terug naar school. Te-
rugkijkend zegt Bouwina: “In het 
begin viel de sluiting ons rauw 
op het dak. Het was heel erg 
zoeken naar hoe wij dit moesten 
doen. De een maakte Power-
Points die hij insprak, een an-
der gaf les via de mail en weer 
een ander gaf online les. Na de 
zomervakantie hebben we een 

ICT-groep gevormd. We hebben 
ook geoefend in online lesgeven 
en nu is er een eenduidige af-
spraak. Maar het blijft wel een 
leerproces.”

Het blijft spannend
Mondkapjes werden per 1 de-
cember verplicht. “Wij zijn al 
eerder begonnen”, zegt Lenie. 
“Zolang je loopt moet het mond-
kapje op, zodra je zit mag dat 
af. Er is weinig weerstand. Er is 
een aantal leerlingen dat om me-
dische reden geen mondkapje 
mag dragen.” De eerste periode 
moest de kantine dicht. “Maar 
we kwamen er al heel gauw ach-
ter dat dat niet de oplossing is. 
Dat zou betekenen dat je twintig 
pubers acht lesuren inclusief de 
pauzes in een lokaal moet hou-
den. Hoe gezond is dat?! We 
hebben de kantine die heel groot 
en ruim is opgezet daarom open-
gehouden”, legt ze uit. Ventileren 
gaat via open ramen en deuren. 
“Sinds september branden de 
kachels ook en we kunnen de 
luchtkwaliteit hier goed houden. 
De kinderen zitten niet met hun 
jas in het lokaal.” “Ze hebben wel 
warmere kleren aan”, is Bouwina 
opgevallen.
Momenteel zitten we weer in een 
lockdown, waardoor er opnieuw 
online lessen gegeven worden. 
Alleen ziet het er deze keer wel 
wat anders uit. “Wij mogen nog 
les blijven geven aan de leerlin-
gen in het examenjaar”, vertelt 
Lenie. “En vangen we de leerlin-
gen op die extra begeleiding no-
dig hebben”, vult Bouwina aan. 

Zowel ouders als leraren zijn blij 
dat de eindexamenklassen naar 
school kunnen, maar men vindt 
het ook spannend. “Je brengt 
wel tachtig jongeren die overdag 
hun contacten hebben bij elkaar. 
Ik begrijp niet zo goed waarom 
de VO-raad niet meer op vacci-
neren aandringt”, vindt Lenie. 
“Het is het gesprek van de dag”, 

zegt Bouwina. “Je wilt het niet 
hier oplopen en daarmee ande-
ren besmetten. Het enige wat 
we kunnen doen, is ons aan de 
regels houden.” “We willen heel 
graag dat onze leerlingen hun di-
ploma halen, maar ook dat ieder-
een gezond blijft”, sluit Lenie af. 

Na de laatste persconferentie 

wacht de scholen een nieuwe 
klus: de anderhalve meter geldt 
opnieuw voor alle leerlingen in 
het middelbaar onderwijs. Dat 
wordt weer passen en meten. 

De strip is van Mirjam Vissers:

www.mirjamvissers.nl

De foto’s van de leerlingen zijn 

alle eigen foto’s.

Mijn naam is Isa Groenwold en ik zit in klas 2 van het Nordwin Col-
lege. Ik vind de online lessen wel oké. Het is niet dat ik het vreselijk 
vind, maar ik ben wel liever op school, bij mijn vrienden. Toen we 
nog wel op school waren vond ik de mondkapjes echt niet leuk 
en daar hield ik me ook niet echt 
aan. Ik werd er moe van en vond 
het gewoon nutteloos.
Gelukkig mag ik nog wel in deze 
lockdown naar het paardrijden 
toe. Daar ben ik echt blij mee. 
Het is mijn grootste hobby. Voor 
de rest zit ik een beetje thuis. En 
heel belangrijk, ik ben met school 
bezig natuurlijk. Ik mis wel de gezelligheid op school, met mijn 
vrienden zijn, de dieren en de lessen toch in het echt meemaken 
en niet op een schermpje. Ik probeer wel zo productief mogelijk te 
blijven en stel doelen op. Zoals: ik ben nu bezig met een onderzoek 
over paarden en hun gevoel.

Ik ben Sytze Dam en ik zit in klas 1 op het Nordwin College. Mijn 
hobby’s zijn korfballen, met dieren bezig zijn en acteren! 
We zitten met elkaar in de lockdown, daardoor hebben we nu on-
line les, ik vind online les niet leuk omdat ik op een praktijkschool 
zit en daar doe je veel met de handen. Het leuke aan de lockdown 
is dat je vroeg vrij bent, maar die middag gebruik je vaak voor 
het maken van huiswerk. Het meeste kan online doorgaan, toet-
sen maak je online maar het is 
alleen moeilijk met praktijkvak-
ken. Hiervoor wordt vaak wel 
een goede oplossing gevonden. 
Na de lessen maak ik mijn huis-
werk af en ga ik vaak lekker naar 
buiten: fietsen, lopen of korfbal-
len, elke dag is anders. 

Wat ik het meest mis op school 
zijn de docenten, de dieren en 
de andere praktijkvakken. Ik vind 
dat de mondkapjesplicht een 
klein beetje helpt, eerst stegen 
de besmettingen nog maar nu 
wordt het minder.

Mijn naam is Anna Withaar en ik 
zit in het derde jaar. Sinds vori-
ge jaar hebben we weer online 
les. We waren het al gewend in 
de eerste lockdown. De lessen 
zijn korter dan we gewend zijn. 
Ik vind online les wel fijn. Je 
hoeft je nu niet te haasten om 
op school te komen. Er is wel 
een nadeel. Sommige docen-
ten reageren niet snel als je een 
vraag hebt en dat vind ik dan erg 
vervelend. Gelukkig kan ik mijn 
vader ook om hulp vragen. Hij werkt net zoals mijn moeder sinds 
vorig jaar maart 2020 thuis. Woensdags ging ik altijd naar paardrij-
les. Helaas kan dit nu niet doorgaan wat ik heel erg jammer vind. 
Ik ga ook wel eens met mijn zusje naar de pony’s van mijn tante. Af 
en toe ga ik met mijn nicht wandelen of iets leuks doen. Ik mis mijn 
vrienden. Het is zo niet gezellig. Je zit thuis te werken in je eigen 
omgeving. De uitleg die je op school krijgt is beter dan online, vind 
ik aangezien je dan fysiek les krijgt. Ik snap dat er een mondkap-
jesplicht is maar ik vind het niet leuk. Ik kan niet goed ademen en 
door een mondkapje krijg ik het erg benauwd. 

Ik ben Peter Boersma en woon met mijn ouders en twee broer-
tjes in Wâlterswâld. Sinds 2016 zit ik op het Nordwin College. Een 
school waar ik altijd met veel plezier naar toe ga. Op 15 maart werd 
ik 16 jaar en de dag erna kwamen we terecht in de lockdown. Een 
hele verandering in mijn/ons dagelijks leven. Geen school en geen 
voetballen meer, wat moest ik hier aan wennen!
De online lessen die werden gegeven verliepen wel goed. Het was 
even omschakelen maar het wende al snel. Het voordeel van de 
online lessen is dat ik geen fietstijd heb en de lessen korter duren. 
Thuis kan ik alles meteen afmaken, als ik vragen had dan kon ik 
deze altijd stellen. Wat ik erg vervelend vond is dat ik mijn klas-
genoten niet meer zag en ook het ritme van het naar school gaan 
miste ik. 
Buiten school om ben ik actief bezig met een bijbaantje in een super-

markt, dit ging gelukkig wel door 
en hier maak ik de nodige uur-
tjes. Een uitje voor me in de best 
wel stille en sociale weken. Ook 
help ik mijn vader actief binnen 
ons bedrijf. Genoeg klusjes die 
ervoor zorgen dat ik elke dag 
wel een bezigheid heb. Gelukkig 
mogen we nu wel buiten sporten 
en ga ik elke week naar de sport-
school voor een lekkere buiten-
training. Ook een rondje hard-
lopen vind ik fijn om in conditie 
te blijven.
De mondkapjes plicht vind ik 

best wel vervelend. Het benauwt me en ik draag een bril, deze 
beslaat hierdoor veel. Al moet ik zeggen dat het ook al begint te 
wennen. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is er in de co-
ronaperiode nog niet heel veel veranderd. In de weekenden spreek 
ik vaak af met dezelfde mensen, zodat het netwerk beperkt blijft. Ik 
hoop dat de vaccinaties snel hun werk doen, zodat een ieder weer 
zijn eigen sociale en actieve leven op kan pakken.

Docente Nederlands Bouwina van der 

Weg. (foto: Lenie Lap)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



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

Uw Slager Jan en Geertje van der Bijl

Geldig van maandag 25 t/m 30 januari 2021

€3.50samen

2 X 100 gram

RAUWE HAM + 
SNIJWORST

VLEESWARENDUO

€5.50per portie 

Met Slagers Gehaktbal

ANDIJVIE 
STAMPPOT

MEAL DEAL

€1.79100 gram 

Gevulde varkensoester

NOTEN TRAKTATIE

SPECIAAL VOOR U

€9.50samen

4 stuks + 500 gram

SAUCIJZEN + 
VARKENSPOULET

KOOPJE VAN JAN

Uw Slager Jan & Geertje van der Bijl 
staat voor traditie in smaak, ambachtelijk 
vakmanschap en passie voor kwaliteit.

Smakelijk voordeel

 Looptijd: januari/februari 2021
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KERSTBOMENACTIE VOOR SILOAM CURAÇAO
Elk jaar opnieuw

VRIJWILLIGERS

Bote de Haan

Dit jaar op zaterdag 9 januari kwamen ze weer langs, de mannen 
en vrouwen die de kerstbomen ophaalden. Dat kost de bezit-
ters van de kerstbomen een bedrag van 3 euro. Veel mensen in 
ons dorp doen er aan mee. Het is gemakkelijk, je bent de boom 
kwijt en je hebt er verder geen omkijken naar. Door te betalen 
help je ook nog een liefdadig doel. Dat goede doel is Siloam op 
Curaçao, een christelijk tehuis voor kinderen. Siloam Village 
bestaat uit het Kinder Zorg Paviljoen wat het primaire doel is. 
Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar zijn in de omgeving door 
arme mensen te helpen met voedsel, kleding en andere beno-
digdheden. Baukje Douma is hier in Buitenpost de initiatief- 
nemer. Met haar had de Binnenste Buitenpost een gesprek. Ook de 
kerstbomenophalers Bert en Jella Kingma komen aan het woord. 

“In de jaren tachtig ging mijn 
moeder naar Curaçao om een 
vriendin, die daar woonde, te 
bezoeken. Toen ze terugkwam 
vertelde ze heel enthousiast 
over een tehuis dat daar was en 
dat ze had bezocht. Er werden 
foto’s van kinderen uit dat te-
huis opgehangen in de keuken. 
Daar ga ik later werken”, zei ik 
vaak. Dat vertelt Baukje Douma 
in haar woning aan het West, 
waar zij met haar man Piet een 
hoveniersbedrijf runt. “Nadat ik 
mijn opleiding Agogisch Werk – 
Inrichtingswerk – had afgerond 
ging ik naar Curaçao en heb daar 
bijna anderhalf jaar als vrijwillig-
ster in het kindertehuis gewerkt. 
De leiding was toen in handen 
van een Rotterdams echtpaar, 
Herman en Bep Gijsbers. Met 
hen kreeg ik een hele goede 
band en hun dochter beschouw-
de ik als een zus. Het werk en 
leven was daar niet altijd mak-
kelijk, maar ik heb een prachtige 
en leerzame tijd gehad. 
In 1993 ging ik terug naar Neder-
land om te helpen met het ver-
zorgen van mijn ernstig zieke va-
der. Ik kreeg een relatie met mijn 
man Piet, die ik al langer kende, 
we trouwden, werden heit en 
mem en begonnen hier op West 
een hoveniersbedrijf. 
Ondertussen hield ik nauw con-
tact met Herman, Bep, hun doch-
ter en kinderen uit het tehuis.” 

Kinderherstellingsoord Siloam
Herman en Bep richten in 1997 
het kinderherstellingsoord Si-
loam op. De naam komt uit het 
Grieks en betekent water. In het 
Nieuwe Testament kun je lezen 
dat Jezus een blinde man naar 
het water van Siloam stuurde, 
en nadat deze zich had gewas-
sen kon hij zien. Een hele mooie 
toepasselijke naam. Er worden 
kansarme, chronisch zieke kin-
deren, aidspatiëntjes en kinde-
ren met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking opge-
vangen en liefdevol verzorgd. 

Inmiddels is Siloam uitgegroeid 
tot een grote organisatie die zich 
op breed gebied inzet voor de 
armere bevolking op Curaçao. 
Naast de opvang van (zieke) 
kinderen wordt er huiswerkbe-
geleiding gegeven. En men stelt 
voedsel- en kledingpakketten 
samen, want Albert Heijn op  
Curaçao geeft de boodschap-
pen die net over datum zijn aan 
Siloam, net zoals hier bij de 
voedselbank gebeurt. Er wor-
den iedere dag zo’n 350 warme 
maaltijden bereid en bezorgd bij 
arme mensen, er wordt kleding, 
matrassen en andere benodigd-
heden uitgedeeld en ook wor-
den er reparaties aan huisjes 
uitgevoerd. Naast Nederlanders 
werken er ook veel Antilliaanse 
vrijwilligers mee. 

Siloam ontvangt geen subsidie 
en is dus afhankelijk van vrijwil-
lige bijdragen, legaten en dona-
ties van particulieren, kerken en 
andere groeperingen. “Wij heb-
ben het hier goed in Nederland. 
Beter dan de arme bevolking op 
Curacao. Herman Gijsbers over-
leed in 2016. Omdat ik een hele 
goede band met hem had, ben 
ik toen naar Curaçao gevlogen 
om de begrafenis bij te wonen. 
Zijn vrouw Bep en haar dochter 
wonen daar nog altijd. De lei-
ding is overgenomen door het 
Friese echtpaar Robert en Durkje 
de Vries. 
Soms komt er een van de ‘kin-
deren’ van Siloam, of het andere 
tehuis waar ik gewerkt heb, voor 
vakantie of studie naar Neder-
land. Dan komen ze vaak ook 
even bij ons langs. Ik ben altijd 
blij om te zien dat het goed met 
hen gaat.” 

Kerstbomenacties
Zeventien jaar geleden begon-
nen Piet en Baukje met de kerst-
bomenverkoop, waarvan de op-
brengst bestemd is voor Siloam. 
Inmiddels is de kerstbomenver-
koop uitgebreid met kerstgroen, 
kerststukjes, kerstkransen en 
zelfgemaakte accessoires. En ze 
hebben ook al een aantal keren 
op de kerstmarkt hier in Buiten-
post gestaan. Helaas kon dat dit 
jaar niet doorgaan. “Maar ik heb 
hier thuis ook altijd een gezellig 

winkeltje erbij. We doen dit niet 
alleen. Mijn vriendin Grietje de 
Beer zet zich ook flink in voor 
Siloam. Zij zorgt ieder jaar voor 
prachtige (houten) accessoi-
res. En zo zijn er meer vrijwilli-
gers die leuke dingen voor de 
verkoop maken of meehelpen 
met de inrichting en verkoop. 
Daar zijn we heel blij mee. Dit 
jaar heeft dat geresulteerd in 
een geweldige opbrengst van  
€ 4036,85. 
Met de kerstbomenophaalactie 
bemoei ik me verder niet, dat 
regelen Bert en Jella Kingma al 
een aantal jaren. Wel levert Piet 
de karren achter de auto’s waar-
mee de bomen worden opge-

haald. Ik vind het geweldig dat 
zij dit voor Siloam doen.” 

Kerstbomenophaalactie
Bert en Jella Kingma regelen 
sinds 2016 de kerstbomenop-
haalactie. “Daarvoor deed de 
gemeente Achtkarspelen het, 
maar die hield er mee op. Wij 
zagen daarin een mooie moge-
lijkheid en sprongen in het gat,” 
vertelt Bert “Jella kende Bauk-
je en wij dachten gelijk aan Si-
loam, een stichting waar geen 
geld aan de strijkstok blijft han-
gen. Alles gaat regelrecht naar 
het goede doel. Sinds de start 
is er wel wat veranderd. Waar 
in het begin de bomen allemaal 
telefonisch werden aangemeld, 
gebeurt dat nu grotendeels di-
gitaal via de eigen website. Bij 
de start haalden we ongeveer 
tachtig bomen op, maar dit jaar 
konden we ruim tweehonderd 
bomen noteren. En ook het tien-
tal vrijwilligers waarmee de bo-
men gehaald worden zijn steeds 
meer ervaren. Want hoewel het 
aantal bomen dus ruim verdub-
beld is, lukt het nog steeds om 
het aantal bomen binnen een 
halve dag op te halen. Een groot 
voordeel is wel dat we de bo-
men niet meer zelf naar het mili-
euterrein hoeven te brengen. We 
verzamelen de bomen op zater-
dag en op maandag worden ze 
door de gemeente opgehaald en 
naar het milieuterrein gebracht.” 
De vergoeding van 3 euro per 
boom (met daarbij nog de nodi-
ge extra donaties) zorgde ervoor 
dat er dit jaar 754 euro namens 
de kerstbomenophaalactie aan 
Siloam kan worden overge-
maakt. 

Er is een facebookpagina van  
Siloam Curaçao 
en ook een eigen site:
www.siloam-village@org. 

Baukje is heel creatief, voor een kerststuk maakte ze een paardenhoofd. 

(eigen foto)

Buitenposters druk bezig om kerstbomen op te laden. (eigen foto) Siloam: de kinderen in hun schooluniform. (eigen foto

Even voorstellen
Mijn naam is Rinske Hooisma en 
sinds oktober 2020 mag ik mij in-
woner van Buitenpost noemen. 
Als geboren en getogen Fries 
in het kleine dorpje ‘Eagmaryp’ 
(Akmarijp) verhuisde ik op mijn 
achttiende naar Groningen, waar 
ik twaalf jaar met veel plezier heb 
gewoond. 

Het afgelopen jaar heb ik samen 
met mijn vriend door Europa ge-

reisd met onze camper. Ondanks 
de beperkingen zijn wij op nog 
veel mooie plekken geweest, 
waaronder de Baltische Staten, 
IJsland en de Faeröer. Hierna be-
sloten wij ons te settelen in het 
geboortedorp van mijn vriend: 
Buitenpost.

Voordat ik op reis ging werkte 
ik als orthopedagoog in gezin-
nen waarbij sprake is van een 

verstandelijke en/of psychische 
beperking bij de ouders of de 
kinderen. In mijn vrije tijd ben 
ik vaak buiten te vinden, sport ik 
graag en sta ik regelmatig in de 
keuken om nieuwe recepten uit 
te proberen. Vanaf februari zal er 
een nieuwe grote hobby bijko-
men: de komst van onze kleine.

Toen ik mijn eerste Binnenste 

Buitenpost opensloeg en zag dat 

er nieuwe redactieleden werden 
gezocht, heb ik mij gelijk opgege-
ven. Tijdens onze reis hield ik een 
blog bij voor vrienden en familie 
over onze belevenissen. Ik hoop 
met mijn werk bij de redactie 
over belevenissen dichterbij huis 
te kunnen schrijven. Tevens lijkt 
het deelnemen aan de redactie 
mij een mooie manier om Bui-
tenpost en zijn inwoners beter te 
leren kennen.



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 

winterbeurt! Tijdens de winterbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere winterbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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.

 

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



9De Binnenste Buitenpost - januari 2021 BUITENPOST

Buitenposters in 2020
Een nieuw jaar is begonnen, tijd om de 
balans weer op te maken van het afgelo-
pen jaar. Daarom heb ik opnieuw naar de 
bevolkingscijfers van Buitenpost gekeken.

Op 1 januari woonden er 5778 mensen in 
Buitenpost, 2859 mannen en 2903 vrou-
wen. Dat betekent dat voor het tweede jaar 
op rij het inwoneraantal van Buitenpost is 
gestegen. Hoe die mannen en vrouwen 
verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen is te 
zien in de bevolkingspiramide hieronder. 
Opvallend is het grote aantal jongens in 
de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar.

Er werden in 2020 54 baby’s geboren, 13 
minder dan in 2019 (67).

Waar je zou verwachten dat het aantal hu-
welijken wat minder hoog zou zijn als ge-
volg van de coronabeperkingen, bleek dat 
niet het geval. Er werden 21 huwelijken 
gesloten (17 in 2019) en 22 partnerschap-
pen geregistreerd.

In het afgelopen jaar overleden 52 men-
sen, dat waren 14 mensen minder dan 
in 2019. Terwijl er in het grootse deel van 
Nederland sprake is van oversterfte als 

gevolg van corona, is er in Buitenpost (en 
in heel Achtkarspelen) juist sprake van on-
dersterfte.

De natuurlijke bevolkingsgroei, bepaald 
door geboorte en sterfte, bedroeg 2 (54 
geboorten minus 52 sterfgevallen). De 
bevolkingstoename is daarom vooral een 
gevolg van verhuizingen. In totaal vertrok-
ken 210 mensen uit ons dorp, terwijl 242 
mensen hiernaartoe kwamen. Hiervan 
kwamen er 218 uit Nederland en 24 uit 
het buitenland. Die laatste groep bestaat 
niet alleen uit buitenlanders, maar ook uit 

mensen die tijdelijk in het buitenland ge-
woond hebben.

We woonden met z’n allen in 2547 wonin-
gen. Van deze woningen hadden er 62 ook 
nog een andere functie zoals kapsalon, 
kantoor aan huis, pedicure enzovoort.

De details vindt u in de infographic hier-
onder. Met dank aan de gemeente Acht-
karspelen die de gegevens aanleverde.

Annemieke Altena

Uitslag fotowedstrijd ‘Buitenpost in december’
In december organiseerde 
Plaatselijk Belang een fotowed-
strijd: Buitenpost in december. 

Deze werd op 5 januari afge-
sloten met ruim 25 inzendin-
gen. De meeste inzendingen  
waren leuke foto’s, al was het 
jammer dat niet op alle foto’s 
Buitenpost goed terug te vin-
den was (een van de voor-
waarden). De jury keek bij de 
beoordeling verder naar origi-
naliteit, eigen invalshoek bij het 
onderwerp en zorgvuldige uit-
voering. Er waren drie prijzen 
te winnen (75, 50 en 25 euro).

De eerste prijs werd toegekend 
aan Sijbren Kuiken. De foto van 
de spoorwegovergang Jeltinga-
laan sprong er in de ogen van 
de juryleden kwalitatief het 
meest uit. Technisch prima uit-
gevoerd, met sfeer en goed 
herkenbaar als Buitenpost. De 
tweede prijs was voor Minke 
van der Velde. Haar foto werd 
op de ‘Swadde Ikker’ gemaakt. 
Volgens de jury qua uitvoering 
en sfeer een mooie foto - met 
een bonus omdat het onder-
werp op een bijzondere manier 
werd benaderd. Janny Koop-
mans won de derde prijs. Een 
foto die onmiskenbaar in Bui-
tenpost is gemaakt. De foto 
kreeg een komische lading 
door de tweede begeleidende 
foto. De jury ging ervan uit dat 
ze bij elkaar horen. Wel bleef de 
vraag: ongelukje, doelbewust of 
misschien corona? 

Twee foto’s kregen een eervolle 

vermelding. De eerste ging naar 
Femke Steigstra. Haar foto was 
zeker leuk bedacht en goed uit-
gevoerd. De prent moet met  no-
dig overleg en timing gemaakt 

zijn. De tweede eervolle vermel-
ding was voor Hendrik Jeeninga. 
Zijn foto had al eerder Facebook 
gesierd en is natuurlijk gewoon 
een fraaie foto!
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gegevens: Gemeente Achtkarspelen infographic: Annemieke Altena

1e prijs Sijbren Kuiken

2e prijs Minke van der Velde

3e prijs Janny Koopmans

Eervolle vermelding: Femke Steigstra

Eervolle vermelding: Hendrik Jeeninga



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

Als je dan toch niet naar school mag, 

Thuis lekker knutselen!

 

De tofste knutsel lijmbox!

met gratis kliederschort

voor   € 6.50
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In memoriam De Roskam
De voormalige Club 39 aan de Voorstraat was de laatste in een rij 
van horecagelegenheden op deze plek in ons dorp. Een rij die meer 
dan driehonderd jaar lang is. Een rij van herberg De Roskam in 1787 
tot Club 39 in 2017. Maar eerst even naar de eerste opgeschreven 
geschiedenis van de Herberg De Roskam. Een ruzie tussen eige-
naar en klant over de betaling van de rekening. Zoals er waarschijn-
lijk nog velen zouden volgen.

“Mais non, madame” baste de 
Franse officier boos toen hij zag 
dat de herbergierster de ‘assig-
naten’ [waardepapieren, red.] 
die hij als betaling had gege-
ven voor de genoten maaltijd 
en verblijf woedend in haar 
mond stopte en erop begon te 
kauwen. “Dat is geld, Madame”. 
Maar de herbergierster, Gerritje 
Mentjes bejegende hen met 
‘buitesporige verachting en ver-
smadinghe’ en spuugde de as-
signaten zo uit haar mond op de 
grond. Zo staat het in de analen.

Ze zal zich niet gerealiseerd heb-
ben wat er had kunnen gebeuren 
als de heren zich echt beledigd 
hadden gevoeld. Ze namen ge-
lukkig Gerritje niet zelf onder 
handen, toch zeer gebruikelijk in 
die tijd. Tenslotte waren de Fran-
sen bezetters en zelf hadden we 
niet veel meer te vertellen. Wel 
maakten de officieren er mel-
ding van bij hun superieuren die 
daarop het Gemeentebestuur 

aanspraken. De vroede vaderen 
zagen zich genoodzaakt daarop 
Gerritje bij zich te roepen om ook 
haar verhaal te horen. Toen het 
verhaal van de Fransen groten-
deels kloppend bleek hebben zij 
haar ervan doordrongen dat dat 
echt niet kan en dat ze veel geluk 
heeft gehad.

Eerste vermelding
Dit gebeurde in 1795. Van een 
herberg is er voor het eerst 
sprake in 1787 als paardenhan-
delaar Roelof Stuit en Gerritje 

Mentjes de daar al 
staande ‘sekere hui-
singe en herberge 
met de stallen en 
schuur cum omni-
bus annexis’ kopen 
voor 9000 caro-
lusgulden. Die aan-
koop in 1787 is 
de eerste officiële 
schriftelijke vermel-
ding van De Ros-
kam. Alhoewel de 
eerste melding al 
wordt toegeschre-
ven aan Folkertje 
Folkerts, die als 
‘harbargierse’ ver-

meld wordt in een proclama-
tie in 1697. De nieuwe eigenaar 
Roelof Stuit geeft de herberg de 
naam De Roskam. Hem ging het 
om de paarden, maar heel lang 
zal dat niet duren. De volgende 
eigenaren herdopen De Roskam 
weer in het Posthuis. De namen 
zouden zich over de jaren steeds 
weer wisselen. Zeker is dat er 
op deze plek meer dan 300 jaar 
een herberg, hotel, restaurant 

tot zelfs een disco en een café 
heeft gestaan. De herberg stond 
strategisch langs de weg van 
Groningen naar Leeuwarden, 
een afstand die toendertijd met 
de koets toch al gauw een hele 
dag in beslag nam. Geluncht 
kon er worden in Buitenpost en 
tegelijkertijd konden er nieuwe 
paarden voor de koets worden 
gespannen. 

Driehonderd jaar herberg! 
Wat zal er gefeest, gevierd, gege-
ten en geslapen zijn in zo’n lange 
tijd. Bruiloften, verjaardagspartij-
tjes, verenigingsbijeenkomsten, 
chique dinertjes voor notabelen 
en feesten. Het vraagt geen bui-
tengewone fantasie om je dat 
voor te stellen. Kleurrijk, soms 
ingetogen, dan weer uitbundig 
hebben heel veel generaties ge-
bruik gemaakt van De Roskam of 
het Posthuis. Met de komst van 
het Chinese restaurant is aan dat 
verleden van hotel/herberg een 
einde gekomen. Er werd nog wel 
gefeest en gegeten en er werd 
veel afgehaald. Het definitieve 
horeca-einde kwam na Club 39. 
Genoemd naar het huisnummer 
van het pand.

Het op een na oudste gebouw 
van Buitenpost heeft natuurlijk 
altijd een belangrijke en letterlijk 
centrale plek ingenomen in ons 
dorp, maar is ook sterk verbon-
den geweest met het verleden 
van het Concours Hippique, ons 
jaarlijkse en belangrijkste evene-
ment. Vanaf de oorsprong van 
het Concours Hippique heeft de 
Paarden Commissie er verga-
derd in wat later een speciale 
kamer werd. Met hun attributen, 

prijzen en tradities. Waar de gro-
te besluiten die het Concours 
nu eenmaal met zich meebracht 
konden worden genomen. De 
waard schonk de borrel en de 
sigarenrook kleurde de wanden. 

De huidige eigenaar heeft De 
Roskam/Posthuis verbouwd tot 
zes appartementen waarmee aan 
zijn eeuwenlange bekendheid in 
de regio als vooraanstaand ho-
reca-etablissement een einde is 
gekomen. De huidige bewoners 
zijn voornamelijk jongeren die 
een welkome aanvulling zijn op 
de bevolking van Buitenpost. Op 
hun eigen manier brengen zij 
ook levendigheid.

Vrijwel iedereen in Buitenpost 
zal zich verbonden weten met 
het voormalige feestgebouw. 
Voor een vergadering, een feest, 

een bruiloft of voor het afhalen 
van Chinees eten voor de honge-
rige familie thuis. Of als jongere 
de uitbundig feesten in disco het 
Posthuis of Club 39. En net als 
vele Buitenposters heb ik ook 
persoonlijke herinneringen aan 
het gebouw. Herinneringen die 
met name stammen uit de tijd 
dat Cheng Mei daar als restau-
ranthouder de scepter zwaaide. 
Maar ook is De Roskam de feest-
zaal waar mijn schoonouders, 
ver voor mijn geboorte, vlak na 
de oorlog de receptie hielden 
van hun bruiloft. 

Frits Bouwens

Bron: S. de Haan e.a., (1995), Buiten-

post, halfweg tussen ús Mem en het 

Peerd van Ome Loeks 

en andere bronnen.

Hotel De Roskam rond 1950. Het hotel mocht zich van de ANWB ‘Bondshotel’ noemen, waarvoor het aan een aantal 

kwaliteitseisen moest voldoen. (foto: Archief De Binnenste Buiten)

Uithangbord van herberg De Roskam, zoals het tot 

het begin van de 20e eeuw aan een buitenmuur hing. 

(foto: Harrie Slagter)

Interieur van herberg De Roskamin de jaren dertig van de vorige eeuw.

(foto: Trijntje Hofstede)

De Roskam in 2019 toen de eerste appartementen net waren opgeleverd. 

(foto: Annemieke Altena)

Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in BuitenpostVERKEER(D)?

Afgelopen week werd ik gebeld door 

een dame die regelmatig met haar 

hondje van de sokken wordt gereden 

op diverse kruispunten. Ze vroeg mij of 

ik hier aandacht aan wilde besteden in 

mijn column.

Mevrouw loopt dan langs de Bern-

hardlaan, vanuit het dorpscentrum, en 

kruist achtereenvolgens De Achtkant 

en De Lange Schoor. Een achterop 

komende bestuurder slaat rechtsaf 

een van beide wegen in en laat haar 

niet voorgaan. 

Dit is strijdig met de regel: 

Rechtdoor- gaand verkeer op dezelfde 

weg gaat voor afslaand verkeer op de-

zelfde weg. 

Allereerst moeten we dan bepalen 

wie of wat ‘Verkeer’ is. ‘Verkeer’ is, 

kort gezegd, iedereen. Voetgangers 

plus bestuurders dus. 

Mevrouw loopt op de Bernhardlaan 

en de bestuurder rijdt op de Bernhard-

laan, maar deze laatste gaat afslaan 

naar een andere weg (straat). Ze 

bevinden zich dus in eerste instantie 

samen op dezelfde weg en dus moet 

de bestuurder de voetganger voor 

laten gaan, want de bestuurder wil 

naar een andere weg en de voetgan-

ger blijft op dezelfde weg. De stoep en 

groenstrook naast een rijbaan horen 

ook bij dezelfde weg. 

Vuistregel die ik vaak gebruik om dit 

aankomende bestuurders te leren: 

Kijk je een voetganger in de bek of 

in de nek, dan blijf jij op je plek. Is de 

voetganger niet op dezelfde weg dan 

kijkt de bestuurder de voetganger in 

het oor, en rijdt hij door.

Enkele dagen na dit telefoontje wer-

den mijn vrouw en ik trouwens zelf 

van de sokken gereden door een auto-

mobilist die deze belangrijke verkeers-

regel ook niet kende.

Reacties naar: bibupost@gmail.com

 Voor een reactie op de eerste 

column zie pagina 15.

Rechtdoor gaat voor!
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Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 
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Enkelen van u kennen haar misschien nog van haar tijd als bad-
juf in de Kûpe of het Paradyske, maar een aantal jaren geleden is  
Folly Spoelstra met een tweede leven begonnen wat haar werk- 
zame leven betreft.

Folly houdt altijd al veel van te-
kenen en schilderen en hoewel 
ze met veel plezier kinderen 
leert zwemmen, bedenkt ze hoe 
mooi het zou zijn als ze van haar 
hobby kan leven. Aangezien ze 
met plezier lesgeeft, vindt ze 
daar haar oplossing: lesgeven in 
kunstzinnige vorming. Ze volgt 
hiervoor een opleiding aan de 
NHL in Leeuwarden terwijl ze 
nog steeds zwemles geeft. 
Na het halen van haar bevoegd-
heid in beeldende kunst in 
2008 krijgt ze een baan aan het  
VMBO-Terra in Winsum (Gr.). 
Maar daarmee heeft ze haar 
ultieme doel nog niet bereikt. 
Haar grote wens is namelijk een 
studie volgen aan de Klassieke 
Academie in Groningen. Dit lukt 
haar ook en in 2019 studeert ze 

af in tekenen-schilderen en foto-
grafie.

De Heakiep
Inmiddels is er bij hun huis aan 
de Trekweg een atelier gebouwd 
met de toepasselijke naam ‘De 
Heakiep’. Hier geeft Folly op de 
begane grond cursussen en 
verzorgt ze tentoonstellingen. 
Op de verdieping kan ze zich 
heerlijk uitleven met schilde-
ren. Met deze Heakiep hoopt ze 
kunst dichter bij de mensen te 
brengen. Stichting De Keunst-
krite Achtkarspelen kan jaarlijks 
op haar deelname rekenen en 
ook doet ze regelmatig mee aan 
Kunst in de Kerk. Tijdens mijn be-
zoek staat haar werk heel mooi 
in een cirkel opgesteld omdat 
ze de vorige dag deelnam aan 

een internationale online-ten-
toonstelling: Open Atelier. Ze 
kreeg ruim tien bezoekers, aan 
wie ze haar werk kon tonen. Sa-
men met andere kunstenaars 
heeft ze een website, die door ie-
mand uit Zweden wordt beheerd  
(onlineopenateliers.nl). Maande-
lijks wordt een nieuwsbrief uitge-
geven. Dit initiatief is ontstaan in 
de huidige coronaperiode, maar 
zal ongetwijfeld blijven bestaan.
Folly tekent en schildert met ple-
zier en passie. Voor haar schilder-
werk gebruikt ze olieverf. Schil-
deren doet ze thuis, tekenen en 
aquarelleren kan heel gemakke-
lijk overal. Behalve dat tekenen 
een lichte voorkeur heeft, is het 

ook een belangrijk onderdeel bij 
de voorbereiding voor haar schil-
derijen. Ze maakt daarvoor zoge-
naamde voorstudies, onderwer-
pen vanuit verschillende hoeken 
bekeken. Als ze in de trein zit, te-
kent ze medereizigers. Als ze aan 
het strand zit, tekent ze mensen 
om zich heen. Als ze buiten is, 
tekent ze de omgeving… kortom 
Folly grijpt vele gelegenheden 
aan om te tekenen. Maar ook het 
fotograferen komt regelmatig 
aan bod. 

Maatschappelijk betrokken
Op haar website vermeldt Folly 
onder meer: de onderwerpen 
kunnen een maatschappelijke 
betrokkenheid weergeven… ik 
laat me leiden door een eigen 
gecreëerde belevingswereld…
ook bloemen en planten, ver-
mengd met mijn eigen fanta-
siewereld vind ik heerlijk om te 
doen. Er zijn in haar atelier een 
paar heel bijzondere voorbeel-
den van die maatschappelijke 
betrokkenheid. De inspiratiebron 
hiervoor is een tv-programma 
over de vluchtelingenkampen in 

Griekenland. Op plexiglas heeft 
Folly aan beide zijden geschil-
derd. Aan de ene kant zie je een 
prachtig portret van een vrouw, 
een vluchteling. Aan de andere 
kant zie je de donkere kant, daar-
mee probeert zij het leven te ver-
beelden wat deze mensen leven 
en wat wij niet kennen en wat 
ons aan het denken moet zetten.

Werkwijze
Als Folly schildert, begint ze met 
de achtergrond en hier laat ze 
zich leiden door haar eigen be-
levingswereld. Als dat naar haar 
zin is, zet ze in lijnen de voorstel-
ling er op. Door het werken in la-
gen, komt er diepte in haar werk. 
Het eindresultaat bestaat vaak 
wel uit vijf lagen, wat dus nogal 
wat tijd kost, omdat de olieverf 
steeds goed droog moet zijn. 
Maar natuurlijk is Folly tegelijk 
ook met andere werkstukken be-
zig, en dat kan dan met potlood 
en/of pastelkrijt zijn.

Na corona
Als de coronatijd achter de rug 

is, hoopt ze haar cursussen weer 
op te pakken en daarnaast ook 
workshops te geven. Bovendien 
heeft deze nare tijd door de be-
perkingen velen ook aan het 
denken gezet over de mogelijk-
heden om online kunst aan de 
man te brengen. De tijd zal leren 
hoe dat er ook in onze omgeving 
uit gaat zien.

Folly Spoelstra 
Zij heeft van haar hobby haar werk gemaakt!

INSPIRATIE
Anneke Paauw

Schilderijen in het atelier van Folly Spoelstra. (foto: Anneke Paauw)

Het nieuwe zwembad gaat de hoogte in. (foto: Hielke Boorsma)

Folly Spoelstra in haar atelier.  (foto: Anneke Paauw)

Een voorstudie. (foto: Anneke Paauw)

Met de bouw van het nieuwe zwem-
bad aan de Kuipersweg gaat het hard. 
Momenteel wordt gewerkt aan het 
stalen skelet waaraan de ombouw be-

vestigd zal worden. Het raamwerk op de foto zal onderdak geven aan 
de technische ruimtes. In de laatste week van januari worden de hou-
ten dwarsdelen over het bad zelf gelegd. Dan wordt ook het hoogste 
punt bereikt. Daarna wordt het dak gelegd. De bouw ligt nog steeds 
prima op schema. Gehoopt wordt dat de oplevering door de bouwer 
rond de bouwvak plaats zal vinden. De feitelijke ingebruikname zal 
daarna nog een paar maanden op zich laten wachten.



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

     

                       

Vertrouwd je vakantie laten boeken?  

      Na de coronaperikelen kom ik terug 
        met een advertentie.

 

    

 

       Persoonlijk reisadviseur: Tineke Helmus 

      Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 |  www.viptravelplus.nl 

 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 
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Resultaten van de lezersenquête
We maken elke maand met veel 
plezier een nieuwe krant. Maar 
we weten niet of hij wel in de 
smaak valt, of hij gelezen wordt, 
en hoe de lezers de inhoud be-
oordelen. 
In het decembernummer vroe-
gen we daarom wat u van de Bin-

nenste Buiten vindt, in de vorm 
van een lezersenquête. Hierop 
kregen we 46 reacties, 11 op pa-
pier en 35 digitaal via de link op 
Facebook. Het invullen gebeurde 
door 11 mannen en 35 vrouwen. 
De helft van hen is tussen 45 en 
65 jaar oud. Jongeren tot en met 
24 jaar hebben niet gereageerd. 
Met een oplage van 2700 exem-

plaren is het aantal van 46 ant-
woorden te laag om echt een 
goed beeld te krijgen van hoe 
de Buitenposter over zijn of haar 
eigen dorpskrant denkt. Wellicht 
speelde hierbij een rol dat de link 
op Facebook een tijdlang niet 
werkte.
Van de mensen die de moeite 
namen om hun mening te geven 
zijn dit de resultaten.

Het voorpagina-artikel, Buiten-

post in beeld en de nieuwsberich-
ten worden het meest gelezen. 
Als we alleen kijken naar de vaste 
rubrieken dan zijn Buitenposters 
(Nelleke Kemps) en Inspiratie 
(Anneke Paauw) de koplopers, 
gevolgd door Bedrijvigheid (Piet 
Pettinga). Bij de columns staan 
de rubriek Tuinbeleven (Jan-Wil-

lem Zwart) en de driemaandelijk-
se rubriek Noors leven (Gesien 
Leguijt) het meest in de belang-
stelling. Ongeveer een kwart 
van de lezers leest weinig tot 
nooit Nagedacht (Amanda van 
Roessel), de column van Kees 
Kooman en Tút fan de brims.

Waar we erg benieuwd naar zijn 
is de vraag Wat mist u in de Bin-

nenste Buiten? Dit zijn de ant-
woorden:
•	 Meer aandacht voor jongeren.
•	 Achtergronden van de sport.
•	 Leuke stukjes, hoeft niet 

nieuws te zijn.
•	 Lief en leed, al is de Binnenste 

Buiten daar misschien niet het 
meest geschikte platform voor 
vanwege de grote oplage. 
Daarnaast speelt de AVG 
(privacywet) ook mee.

•	 Geboorten, huwelijk en overlij-
den dorpsgenoten.

•	 Nieuwe en vertrokken dorps-
genoten.

•	 Het is misschien wel leuk om 
iedere maand een buurtvereni-
ging te interviewen.

•	 Meer aandacht voor de 
geschiedenis van Buitenpost.

•	 Vermelding van Friese vogel/
plantennamen in de natuur-
rubriek.

•	 Lezerssuggesties en vragen.
•	 Kerknieuws.
•	 Betrokkenheid van de huisart-

sen, dus af en toe een stukje in 
de krant.

•	 Aandacht voor wat corona 
voor Buitenposters betekent 
door thuiswerken, school enz.

Als krantenmaker wil je altijd we-
ten hoe het beter kan, zodat de 
lezers nog beter bereikt worden. 
Daarom was er de vraag: Heeft u 
suggesties voor verbetering? En 
ja, die waren er, zowel inhoude-
lijk als praktisch:
•	 Minder saaie dingen.
•	 Sportrubriek.

•	 De jeugd betrekken, bijvoor-
beeld als verslaggever of door 
een artikel te laten schrijven al 
dan niet onder begeleiding.

•	 Meer brieven van lezers, 
meningen via ingezonden 
brieven.

•	 (Friese) moppentrommel.
•	 Geef de pen door aan... waarin 

een dorpsgenoot geïnterviewd 
wordt met vragen over werk/
hobby’s enzovoort.

•	 Foto’s zijn soms te klein en te 

donker. Ook is de kwaliteit niet 
altijd goed.

•	 Betere druk, nu wordt soms te 
vaag gedrukt.

•	 Iets makkelijker taalgebruik. 
•	 Thuisbezorging in de buiten-

gebieden die ook van Bui-
tenpost afhankelijk zijn zoals 
Egypte en Tsjerkebuorren.

Over de opmaak waren de mees-
te lezers heel tevreden. Een en-
keling vond het wat rommelig, 

en iemand wilde wat meer ‘lucht’ 
in de krant. 

Nieuws over Buitenpost wordt 
door de meeste mensen verkre-
gen uit alle genoemde bronnen: 
regionale en huis-aan-huis kran-
ten, internet, tv, social media en 
de Binnenste Buiten. De radio 
bleef als nieuwsbron, zoals ver-
wacht, wat achter.

Tot slot waren we benieuwd hoe 
u het vindt als er af en toe een 
artikel in het Fries wordt opge-
nomen in de Binnenste Buiten. 
Ruim een kwart van de inzenders 
stelt dat erg op prijs, eenzelfde 
aantal wil dat juist niet, en de 
rest maakt het niet uit.

De redactie bedankt alle lezers 
die de moeite namen om de vra-
genlijst in te vullen. Het zet ons 
aan het denken over de invulling 
van de Binnenste Buiten. Wij 
houden u op de hoogte.

Het geven van uw mening, van 
ideeën en kritiek is echter niet 
beperkt tot deze enquête. U kunt 
uw opmerkingen altijd kwijt 
door een mail te sturen naar 
bibupost@gmail.com of door 
een briefje achter te laten in de 
kopijbus bij The Read Shop.

Annemieke Altena

(grafieken: Annemieke Altena)

Aantal mensen dat de enquête heeft 

ingevuld, naar leeftijd en man/vrouw-

verdeling. Mening over het opnemen van Fries-

talige artikelen..

Deze grafiek laat zien hoe vaak de verschillende onderdelen in de Binnenste 

Buiten gelezen worden.

Bij het doorkijken van oude 
kerstkaarten vond ik deze foto 
van de twee vogels op het Rou-
kespaadsje. Ik ben nog eens 
gaan kijken, maar ze zijn helaas 
verdwenen. Weet iemand waar 
ze gebleven zijn? Ben heel be-
nieuwd. Reacties graag naar: 
bibupost@gmail.com

A. de Bruin

Sinds enige tijd hoor ik een brom-
toon, een laagfrequent geluid in 
huis. Dat hoor ik ook als de cv-
pomp niet draait. Zijn er meer 
mensen in Buitenpost die dit 
horen? Ook wil ik weten waar dit 
vandaan komt.

Reacties graag naar: 
bibupost@gmail.com

F. Ralten

(foto: eigen foto; 

kaart: Annemieke Altena)

ZEG HET MAAR
Ingezonden brief Ingezonden brief

Ingezonden brief Ingezonden brief

De arrenslee en het paard op de 
foto in het decembernummer 
van de Binnenste Buiten zijn van 
Wytze Hoeksma. Op de slee ziet u 
zijn vrouw Anna Hoeksma-Sme-
ding en haar zoons Rienk en Jan 
Hoeksma. Zij woonden destijds 
op de boerderij op West 3. Dit is 
mij verteld door mijn vader Jan 
Hoeksma.

Grappig detail is dat Wytze en 
Anna Hoeksma daarna in de 
woning Kuipersweg 15 hebben 
gewoond, waar op de volgende 
bladzijde in dezelfde Binnenste 

Buiten wordt geschreven. Die 
woning is gebouwd door Rienk 
Hoeksma, de vader van Wytze 
Hoeksma. 

Feikje de Vries-Hoeksma

Kuipersweg 15. (foto: Johan Kootstra)

Reactie op de column van 

Edward Hoen in het december-

nummer van 2020.

Edward heeft helemaal gelijk. 
Inderdaad mag je op dit fietspad 
alleen met een fiets rijden en 
niet met een brommer of speed 
pedelec. 
Wel mis ik het, dat de e-bike of 
elektrische fiets met trapon-
dersteuning in je artikel wordt 
genoemd. Bij mij schiep dat 
verwarring. Deze mogen er wel 
rijden en dat blijkt niet uit je 
artikel. Voertuigen die niet har-

der kunnen dan 25 km/u maar 
die zonder trapondersteuning 
werken worden ook niet als 
fiets gezien. Denk aan helm-
vrije e-scooters met een blauw 
plaatje. Kortom een oerwoud 
van verschillende voertuigen. 
Maar de vuistregel is. Als je 
kan rijden zonder te trappen 
of te fietsen mag je niet op een 
‘toeristisch’ fietspad. Als je dus 
moet trappen om vooruit te ko-
men mag je daar dus fietsen. 
Toch?

Frits Bouwens

Voorpagina-artikel

Buitenpost in beeld

Nieuwsberichten

Buitenposters

Van de redactie

De Schoolfoto

Uit de oude doos

Al gelezen

Inspiratie

Bedrijvigheid

Agenda

Van de bestuurstafel

Tuinbeleven

Culturele berichten

Vrijwilligers

It Koartling

Puur Natuur

Noors leven

De kwestie

Brimzenpraat

Puzzel

Column Kees Kooman

Tút fan de brims

Strip

Nagedacht

0 20 40 60 80 100%

Altijd/vaak Soms Weinig/nooit

25-44
leeftĳd
45-64 65+

Man Vrouw

28%

28%

44%

Ja, graag

Nee, liever niet

Maakt mij
niet uit

O
u

d
e

 D
ijk

Concourslaan

De Ring

De Hoefslag

B
oe lens-

Sânfinne Akkelei

Ried

Túnmelt

Kuipersw
eg

Lutkepost

Kornelle

P
arcours

R
oukespaadsje

standplaats vogels



Enorm Van der Veen

Ook in deze periode van lockdown kan 
Enorm u gewoon blijven helpen.
Zij hebben een afhaalbalie aan de ach-
terzijde van de winkel. Geef vooraf tele-
fonisch of per mail uw bestelling door. 
Dan worden de spullen alvast klaarge-
legd.

Aan de afhaalbalie kunt u ook een be-
stelling plaatsen maar dat levert voor u 
meer wachttijd in de kou buiten op...

Openingstijden: ’s ochtends van 9.30 tot 
12.00 uur en ’s middags van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Wees welkom!
Jetze en Anja

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

BUITENPOST IN BEELD

Buitenpost heeft een nieuw DHL Service Point. 
Voor al uw DHL-pakketten kunt u terecht bij:
Prima Huishoud Speelgoed, Voorstraat 41.

De biljartclub Buitenpost krijgt een nieuw thuis in het gebouw van de opgeheven brassband 

Concordia. Het gebouw, aangekocht voor 1 euro plus notaris- en overdrachtskosten, ligt aan de 

Jeltingalaan achter de kantine van kv Flamingo’s. De club met zeventig leden was al jaren op zoek 

naar een nieuw onderkomen omdat de huidige speelzaal op Nieuw-Herbranda onzeker werd. Een 

kleine groep leden is al druk bezig met herinrichting. De bedoeling is het gebouw klimaatneutraal te 

maken. De buitenkant is schoongespoten en er komt vloerverwarming, een keukentje en een nieuwe 

wc-groep. Met het oog op het energieverbruik worden binnen een warmtepomp en een wandschild 

voor isolatie geplaatst en op het dak zonnepanelen. Buiten komt een parkeerruimte voor gehandicap-

ten en binnen mogelijk een vierde en vijfde biljarttafel. In september 2021 moet alles klaar zijn. 

(foto: Hielke Boorsma)

Het nu leegstaande, voormalige Fritech-pand in de Kerkstraat is verkocht aan deurwaarder Slagman. 

Eind jaren tachtig was in dit pand het postkantoor gevestigd. Deurwaarder Slagman, die kantoor 

houdt aan de Kuipersweg, heeft behoefte aan een ruimte waar een loketfunctie mogelijk is. Het idee 

van PBB om in het kader van de herinrichting van de Kerkstraat een doorsteek te maken naar de 

Kuipersweg is daarmee van de baan. (foto: Johan Kootstra)

Conntact: sterk in de regio

Al een aantal jaren (sinds 2015) is Conn-
tact werkzaam in de regio. Het bedrijf is 
begonnen in een thuiskantoor en is de 
laatste jaren doorgegroeid in een kan-
toor aan de Schepperstraat in Buitenpost. 
Sinds december vorig jaar is Conntact 
gevestigd in Grijpskerk. 
Het bedrijf is een aanwinst voor veel on-
dernemers die door de drukte even geen 
tijd hebben om hun telefoontjes aan te 
nemen óf die zich willen concentreren op 
andere zaken. Doorschakelen van de tele-
foon is dan een prima mogelijkheid zodat 
geen telefoontje wordt gemist. Conntact 
heeft deze dienstverlening tot een hoge 
standaard verheven. 

Waarom bedrijven voor ons kiezen
Conny Oldenhuis is de stuwende kracht 
achter Conntact. Samen met een aantal 
medewerkers wordt de telefoon aan-
genomen voor een groot aantal onder-
nemers uit de regio. Daarnaast helpt 
Conntact de ondernemers bij het bou-
wen en behouden van klantrelaties. Dat 
zijn vooral uitgaande gesprekken via de 

telefoon, bijvoorbeeld het nabellen van 
offertes of het maken van afspraken voor 
bijvoorbeeld APK-controles bij garages 
of afspraken vastleggen voor account-
managers, zodat hun agenda goed ge-
vuld wordt. 
Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden 
om bedrijven te ondersteunen. Denk aan 
ondernemers die een webwinkel heb-
ben en niet voldoende tijd hebben om 
hun klantenservice de juiste aandacht te 
geven. 

“Telefonisch contact met een organisa-
tie is voor klanten/bellers een waarde-
volle vorm van communicatie. Op deze 

manier weten ze dat er naar hen wordt 
geluisterd. Om de klant hierin van dienst 
te kunnen zijn, is het belangrijk om als 
organisatie optimaal bereikbaar te zijn”, 
aldus Conny, “De hoge standaard van 
onze dienstverlening is vooral gericht 
op het prettig en vriendelijk te woord te 
staan van de bellers. De beller ziet ons 
als een verlengstuk van onze klanten. Wij 
noemen onze klanten collega’s. Wij vin-
den het belangrijk dat de klant netjes te 
woord wordt gestaan en daarom hante-
ren we ook het statement ‘Persoonlijk en 
Vertrouwd!’ ”.

Coronatijd
Ook in coronatijd, of tijdens een vakan-
tieperiode, kan Conntact professionele 
ondersteuning leveren als er op kantoor 
minder of niet gewerkt wordt. Conntact 
beantwoordt de telefoon professioneel, 
kent de collega’s van het bedrijf persoon-
lijk en zorgt voor een snelle terugkoppe-
ling naar wens, per mail, app of door-
schakeling naar een mobiel nummer. Via 
Conntact blijft u continu bereikbaar!

Trainingen
Nu zijn er ook bedrijven die zelf hun te-
lefoontjes aannemen, maar misschien 
extra ondersteuning willen in de vorm 
van een telefoontraining of communi-
catietraining. Ook daarvoor bent u bij 
Conntact aan het goede adres. Dit kan 
zowel in groepstrainingen, individueel, 
online of bij u in het bedrijf. 

Net dat stapje extra zetten… dat is wie wij 
zijn. Mogen wij ook bouwen aan uw klant-
relaties? Wij staan voor u klaar!

Neem contact met ons op: 
www.conntact.nl

Jetze van der Veen voor de afhaalbalie. 

(foto: Johan Kootstra)

WOORDZOEKER
Annemieke Altena

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje 
– inleveren in de kopijbus bij The Read 
Shop vóór zaterdag 13 februari.

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

De oplossing van de puzzel in het 
decembernummer was: 
Voorstraat 40. 

Er waren 6 goede inzendingen. 
De winnaar is: T.J. Meijer.
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Mieden verder opgewaardeerd
Het hoeft nauwelijks genoemd: de gemeente en ook ons dorp heeft 
veel bijzondere natuur. Met name ten zuiden en westen van Buiten-
post liggen graslanden (mieden of miedgebieden) van grote waarde. 
De Provinsje Fryslân en de Gemeente Achtkarspelen hebben besloten 
de kwaliteit daarvan verder te verbeteren. In december stemde Gede-
puteerde Staten in met de uitvoering van het plan De Mieden op z’n 

mooist. Voor Buitenpost betekent dit dat, naast de Drogehamster- en 
Surhuizumermieden, de komende jaren de inrichting van de Reahel-
stermieden zodanig aangepast wordt dat de natuur en de natuurbele-
ving nog beter tot hun recht komen. Goed nieuws voor Buitenpost dat 
in de jaren vijftig al de bijnaam ‘het groene dorp’ droeg.
De Mieden op z’n mooist moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit van 
de bestaande en nog te ontwikkelen natuur in Achtkarspelen-Zuid 
wordt verbeterd. Maar ook dat de landbouwstructuur wordt verbe-
terd en er een verdere ontwikkeling van de recreatie komt. 

Nieuwe visie
Het idee is om voor een minder uitgebreide inrichting van de mieden 
te gaan dan voorheen het plan was. Door de natuurgebieden op te 
delen in kern- en overgangsgebieden (zie kaart) kan het miedenge-
bied met een kleiner budget toch voor Natuur Netwerk Nederland 
(voorheen EHS = Ecologische Hoofd Structuur) ingericht worden. Zo 
krijgen de biodiversiteit en het landschap een impuls.

Waarom?
De bijzondere natuur van het miedengebied komt mede voort uit het 
aanwezige kwelwater. Dit is mineraalrijk water dat uit de ondergrond 
komt. De robuuste kerngebieden worden zo optimaal mogelijk inge-
richt voor de natuur. Dat betekent dat landbouwgrond natuur wordt 
en dat waterpeilen – waar dat nog nodig is – omhoog gaan. Op die 
manier krijgen de bijzondere planten en dieren in het kerngebied alle 
ruimte. Denk hierbij aan blauwgraslanden en verschillende weidevo-
gels. Rondom de robuuste kernen komt een schil met overgangsge-
bieden. Deze overgangsgebieden vallen ook binnen Natuur Netwerk 
Nederland, maar zijn nog niet omgevormd naar natuur. Voor de over-
gangsgebieden wordt gezocht naar een vorm van agrarisch gebruik 
waarbij de biodiversiteit erop 
vooruit gaat, een vorm van Na-
tuur Inclusieve Landbouw. Denk 
bijvoorbeeld aan bloem- en krui-
denrijk grasland. Een vorm van 
gebruik dat bij de boer én bij de 
mieden past. In de overgangsge-
bieden worden beperkingen op 
het gebruik van de grond vastge-
legd en het waterpeil gaat op een 
aantal plekken omhoog. Daarom 
zal er sprake zijn van afwaar-
dering van de grond, omdat de 
productiemogelijkheden worden 
beperkt.

Het plan moet voor 1 januari 
2025 gerealiseerd zijn.

De Reahelstermieden. (foto: Johan Kootstra)

De oude kaart aan de Kuipersweg. 

(foto: Annemieke Altena)

Plangebied Mieden op z’n mooist. (kaart: Annemieke Altena)

Een opvallende soort van de kwel-

sloten is de grote boterbloem.

Han Schootstra 40-jaar in dienst
Maandag 11 januari was een bijzondere dag bij Enitor Primo. Alge-
meen directeur Han Schootstra vierde zijn 40-jarig jubileum. Han is op 
10 januari 1981 zijn loop-
baan begonnen als vertegen-
woordiger bij Enitor bv. Hij 
werd de opvolger van Folkert 
Schootstra, zijn neef.
Enitor bv is het familiebedrijf 
van de familie Schootstra dat 
vroeger onder andere ketting-
kasten en nu kunststofprofie-
len ontwikkelt en produceert. 
In de loop der jaren is Han 
opgeklommen van vertegen-
woordiger naar commercieel 
directeur en vanaf 1998 is hij 
zijn oom Jan Harm Schootstra 
opgevolgd als algemeen direc-
teur. 

De meer dan tweehonderd 
medewerkers danken Han 
voor zijn jarenlange inzet voor 
het bedrijf en wensen hem een 
goede gezondheid en nog veel 
gelukkige jaren toe!

Han Schootstra 40 jaar in dienst bij 

Enitor. (eigen foto)

Op de foto van links naar rechts: Annemieke Altena (ontwerper plattegrond) en 

PBB-bestuursleden André van der Laaken, Theo Bakker en Loes van Denderen. 

(foto: Hielke Boorsma)

COLUMN

Kees Kooman

Droefgeestige liederen

Ik wil het op deze bijzondere plaats, 

met permissie, graag met u hebben 

over het ‘vijf schaften hemdrok’ dat 

boerenknechten een kleine 200 jaar 

geleden droegen. En dat, zoals ik tij-

dens het onderzoek voor een nieuw 

boek achterhaalde, ‘een mensenle-

ven lang’ meeging. Hoe dat precies 

bij noodzakelijke schoonmaakbeur-

ten ging en of er misschien nog er-

gens een reservehemd was, weet ik 

(nog) niet. 

Maar goedkoop was het wel: een 

kledingstuk dat onverwoestbaar 

was. Een gemiddeld mensenleven 

duurde trouwens veel minder lang 

dan nu gebruikelijk is. Wanneer je 

als nieuw mens het geluk had het 

kraambed te overleven. Dat gold 

ook voor de moeders die regelmatig 

het leven lieten bij de bevalling.

Dus: van harte proficiat ieder-

een voor het gelukkige toeval om 

in deze tijd te mogen bestaan en 

niet een eeuw of wat geleden. Je 

hebt daar niets over te zeggen. 

Het is weleens fijn om een rug-

gensteuntje te krijgen, al is het 

dan van een onbekende plaatsge-

noot. Ik kijk allang niet meer naar 

de plattegronden van het RIVM 

waarop je bij oogopslag kunt zien 

hoe het gesteld is met het aantal 

virusbesmettingen en waar Acht-

karspelen zo lang maagdelijk wit 

bleef. Dat vaccin kan nog wel even 

duren, dus daarom zoek ik (vandaag 

met u) naarstig naar iets om ons 

aan vast te klampen. Een symboli-

sche reddingsboei, want hoop doet 

leven. Dat weet iedereen.

Die knechten zaten er met hun on-

verwoestbare hemdrok halverwege 

de negentiende eeuw lang niet zo 

warmpjes bij als u en ik. Speciaal 

voor hen waren er schapen die wer-

den gemolken om boter te kunnen 

maken waarmee o.a. roggebrood 

werd besmeerd. De roomboter van 

de koeien was voorbehouden aan 

hun baas en zijn gezin. Boeren met 

voldoende land hadden stemrecht, 

gewone burgers, laat staan de 

knechten niet. Ik heb begrepen dat 

zij na werkdagen van vijftien uur of 

langer, energie hadden om te zin-

gen. Dat het vooral ‘droefgeestige 

liederen’ waren zal niemand verba-

zen. En dat er regelmatig gevochten 

werd ‘om een boerenmeid’ kan ook 

niet als een verrassing komen.

En wist u dat ‘de eerste arbeider’, 

zeg maar de chef van het personeel 

in een apart vertrek het einde van 

de maaltijd aangaf door zijn vork 

neer te leggen? Nou, ik niet. Dan 

ook nog weten dat de resterende 

kliekjes voor hem waren en voor 

hem alleen. De andere boeren-

knechten en dienstmeisjes keken 

hem begerig na met zijn vijf schaf-

ten hemdrok, als hij de ‘etenkamer’ 

met kliekjes-pan en al verliet. 

Ik bedoel maar: het was een andere 

tijd. Waarin een weduwe, tegelij-

kertijd jonge moeder, een kwartier 

later dan de afgesproken vijf uur 

’s morgens op haar werk verscheen 

en voor straf één cent op haar loon 

gekort werd. Bij een salaris van 45 

gulden, iets meer dan 20 euro. Per 

jaar. Ik verzin het niet. 

Moed houden dus, en af en toe 

terugdenken aan ‘toen’. 

www.keeskooman.nl 

Nieuwe informatiebord
Veel Buitenposters zullen er tal-
loze malen achteloos aan voorbij 
gereden zijn: het informatie bord 
aan de Kuipersweg. Logisch ook, 
zo’n bord is niet bedoeld voor de 
eigen inwoners, maar voor de 
bezoekers aan ons dorp. 

Hoe lang het er al stond? Dat was 
niet meer goed te achterhalen. 
Wel kon je op het bord de ont-
wikkeling van Buitenpost in het 
klein terug vinden.
Het stratenplan bleek nog rede-
lijk te kloppen. Eigenlijk alleen 
de uitbreiding bij de Lege Seis 
kwam niet op het bord voor. 
Dus ook hier kon je al zien wat 
inmiddels door de Initiatiefgroep 
Wonen Buitenpost en de politiek 
is bevestigd: er is te weinig ge-
bouwd in Buitenpost. 
Wat wel helemaal verouderd 
was, waren de adverteerders. 
Opvallend hoeveel bedrijven, die 
destijds een advertentie op het 
bord hadden gezet, inmiddels 
niet meer bestaan. Gelukkig zijn 
er weer vele nieuwe bedrijven 
bijgekomen. 

Is zo’n bord nog nodig in deze tijd 
van smartphones? Informatie bij 
de buurman Geert Peperkamp 
leerde, dat er toch regelmatig 
gebruik van wordt gemaakt. 
Kortom: Plaatselijk Belang vond 
het hoog tijd om het bord te ver-
vangen. Het bord was destijds 
neergezet door een commercieel 
bedrijf, wat nog blijkt te bestaan. 
Dus daar contact mee gezocht en 
we kregen de toezegging dat het 
zou worden opgepakt. Maar er 
gebeurde niets. Na geruime tijd 
er achteraan gezeten te hebben, 
was ons geduld op. 
We stelden het bedrijf een ulti-
matum en besloten het daarna 
zelf uit te voeren. De bak blijkt 
van stevig polyester en was goed 
te repareren en te schilderen in 
de garage van een bestuurslid. 
Dan nog de kaart. Bij de Binnen-

ste Buitenpost blijkt bij redactie-
lid Annemieke Altena de kennis 
aanwezig om een prachtige nieu-
we kaart te ontwerpen. Het ont-
werp werd vele malen heen en 
weer gestuurd om alle wensen 
goed in beeld te krijgen. Daarna 
op plexiglas laten drukken en het 
geheel kon op 15 januari weer te-
ruggeplaatst worden. 
Hoe zal het verder gaan? Adver-
teerders staan er niet meer op. 
Zal deze keer het stratenplan bin-
nenkort verouderd zijn? Graag! 
Plaatselijk Belang zegt nu al toe, 
dan weer snel voor een nieuwe 
kaart te zorgen.

André van der Laaken 
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DE SCHOOLFOTO BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Scheidsrechter

Het gemeente-elftal was uitgeno-

digd deel te nemen aan een voetbal-

toernooi voor bedrijven in Achtkar-

spelen. Dat was voor de leden van 

dit team een mooie gelegenheid het 

gemeentebestuur te vragen shirts 

beschikbaar te stellen met ge-

meentewapen. Groen zou de kleur 

moeten zijn als je de gemeente- 

vlag in ogenschouw nam. Omdat 

wel zeker was dat dit tricot voor 

de (financiële) helsdeuren weg zou 

moeten komen, werd de aanvoer-

der gemachtigd eens poolshoogte 

te nemen. Gewapend met enkele 

motieven stapte hij met lood in de 

voetbalschoenen naar het informa-

tiepunt alwaar de scepter over de 

financiën werd gezwaaid. Hij kwam 

helaas van een koude kermis thuis. 

De aanschaf van voetbalshirts was 

geen gemeentebelang. De aanvoer-

der wilde zijn band inleveren, maar 

de overige spelers wisten hem met 

nog enkele argumenten weer op 

pad te sturen. Sportieve gemeen-

tewerkers waren extra gezonde 

krachten. Deze keer voerde het pad 

naar de wethouder die sport in zijn 

portefeuille had. Dat had succes. 

Het gemeenteteam behoefde wat 

de outfit betreft toch zeker niet voor 

de tegenstanders onder te doen. 

Het gemeentebestuur kon zich een 

aanfluiting besparen. Achtkarspe-

len kon zich zelfs nog opvallender 

op de kaart laten zetten. Bovendien 

beloofde het gemeentebestuur in 

zijn geheel acte de présence te 

geven. De aanvoerder kreeg als be-

loning een fluorescerende band die 

schitterend tegen het nieuwe shirt 

afstak. Het toernooi speelde zich op 

een mooi zaterdag af op het sport-

park ‘It Ketting’ in Surhuisterveen. 

Het was een drukte van belang en 

je kon duidelijk horen dat de voet-

balliefhebbers uit het bedrijfsleven 

van plan waren die gemeente-amb-

tenaren eens even een knap balle-

tje te laten ruiken. Het ging in alle 

wedstrijden van dik hout zaagt 

men planken. De sfeer trilde van 

spanning en de aanmoedigings- en 

juichkreten waren zowel in het veld 

als langs de lijn niet van de lucht. 

Het enthousiasme was zo nu en dan 

zo groot dat de scheidsrechters alle 

schrille fluittonen moesten bijzetten 

om de voetbalgemoederen binnen 

de spelregels te houden. Er klonk 

dus nogal eens een waarschuwing 

en soms werd het je grijs en groen 

voor de ogen van de gele en rode 

kaarten die werden getoond en uit-

gedeeld. En dat bracht weer andere 

hooglopende discussies met zich 

mee. Er was één scheidsrechter 

die probeerde de kaarten op zak 

te houden Hij zou en moest bot-

sende spelsituaties als het orakel 

van Surhuisterveen oplossen en 

hij stak daarom (on)geregeld vuri-

ge donderspeeches af. Dat over-

kwam ook het gemeente-elftal. De 

gemeentelijke voorstopper zag een 

fraai bedoelde actie verloren gaan. 

Hij raakte een tegenstander die ker-

mend tegen de heilige grond van ‘It 

Ketting’ ging. Behalve voetbal was 

er dus ook toneel. De scheidsrech-

ter nam met luide stem het woord 

en richtte zich in het bijzonder tot 

onze voorstopper met gestrekte 

arm en dito wijsvinger richting hel-

der schijnende zon en sprak daarbij 

de legendarische woorden: “Als dit 

nog één keer weer gebeurt, dan is 

dáár het gat van de deur, eh…, het 

gat van het veld…!”

Schoolfoto Nutskleuterschool, schooljaar 1953-1954. Alle rijen van links naar rechts. 

Bovenste rij: juf Griet Bolling († 19-1-2021), Greetje Dijkstra, Nellie de Winter, 

Corrie Roosma?, Jannie Poelstra, Mattie Oppedijk, Griet Oppedijk, Wietske 

Hofstra, Pieter Zuidema, juf (stagiaire) Dienke Dalstra, Douwe Joustra

Tweede rij van boven: Tjipke Lourens, ??, Joke v.d. Witte, Anneke Zuidema, 

??, Wiebe Postma, Nanne de Jong, Johanna Lourens, Pieter de Bruin, Pietsje de 

Boer, Antje de Wal

Tweede rij van onder: Ymie Veenstra?, ??, Anneke de Boer, Freerk de Haan, 

Sietske Bergmans, Wessel de Bruin, Jikke Fokkinga, Baukje vd Meer, Nieske 

Bergmans

Onderste rij: Lourens Bolling, Roelof van Tijum, Andries Hofstra, Johan 

Bolling, Bas van Helden, Lucas Klamer, Wiebren Veenstra.

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.

Winterlichtroute wordt mogelijk herhaald
De Winterlichtroute 2020 ontstond spontaan en in korte tijd, maar 
bleek bijzonder aan te slaan. Veel dorpsgenoten hebben het ervaren 
als een opsteker in donkere tijden. Voor het eerst werd Buitenpost op 
zo'n uitgebreide en georganiseerde manier rond de kersttijd verlicht. 
Het bleek zelfs mogelijk een route van ruim 25 kilometer uit te zetten. 
Hoe kijken twee leden van de organisatie er op terug?

Initiatiefneemster Hester van der Wal is opgetogen: “Ik kwam op het 
idee om een oproep te doen aan alle inwoners van Buitenpost: doe 
mee en hang de lampjes buiten! Ik was gelukkig niet alleen enthou-
siast, want zonder Plaatselijk Belang en de Lichtroutecommissie was 
het niet gelukt. Ontzettend leuk, al die enthousiaste reacties van deel-
nemers én van inwoners die de route hebben gewandeld, gefietst of 
gereden. Op een avond zag ik tijdens een wandeling een aantal auto's 
rijden die met een zaklamp in de auto de route zaten te lezen. Nou, 
dan is het wat mij betreft geslaagd. Ik ben voor een editie in 2021 en 
ik hoop dat er velen met mij zijn!” 
Ook Sikke Visser, voorzitter van de lichtroutecommissie, is zonder 
meer positief: “Als Lichtroutecommissie kijken wij ook terug op een 
zeer geslaagde eerste Winterlichtroute. We zijn blij dat we elkaar heb-
ben gevonden en het is een prachtige samenwerking geweest met 
Hester, PBB, de commissie en andere vrijwilligers. Wij hoorden zelfs 
vaker: ‘Voor herhaling vatbaar’. Wij hebben niet nabesproken, maar 
dat komt vast nog wel. Na overleg met de Feestweekcommissie zul-

len we nadenken of de Winterlichtroute die van de feestweek moet 
vervangen of dat we beide routes willen doen”.

Op de foto, van links naar rechts: Sikke Visser, Hielke Boorsma, Loes van 

Denderen, Sietse Postma, Janneke Raap-Spinder, Hester van der Wal en Johan 

Kootstra. Op de foto ontbreekt Sabina van Dijk die de foto maakte.

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra
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Prof. Dr. F. H. L. van Os, onlosmakelijk verbonden aan Buitenpost
Elke Buitenposter kent de Kruidhof, al is het maar van naam. Een 
professor uit Barneveld speelde een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van de kruidentuin.

Opgericht in 1929 is de Kruidhof 
vooral een proefbedrijf, waar de 
teelt van groente en fruit cen-
traal staat. Doel is het vergroten 
van kennis over teelt en teeltwis-
seling onder de boerenbevolking 
uit de omgeving. Omstreeks 
1941 wordt overgeschakeld op 
de teelt van aromatische en ge-
neeskrachtige kruiden. Vanaf die 
tijd, maar vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, speelt de Krui-
dentuin een belangrijke rol in het 
wetenschappelijk onderzoek van 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Toen de universiteit in 1969 haar 
activiteiten naar elders verlegde, 
belandde De Kruidhof in onrus-
tig vaarwater. Het voortbestaan 
van de tuin hing af en toe aan 

een zijden draadje. In 1978 nam 
de gemeente Achtkarspelen de 
exploitatie over. Vanaf dat mo-
ment wordt de basis gelegd voor 
het botanisch museum, dat in 
2000 officiële erkenning krijgt. 
Sindsdien maakt De Kruidhof 
een bloeiende ontwikkeling door 
tot toeristische trekpleister van 
de gemeente Achtkarspelen met 
tienduizenden bezoekers per sei-
zoen en grote jaarlijkse evene-
menten zoals de Natuurmarkt. 
Mede door de inzet van hoogle-
raar Van Os werd het telen van 
kruiden in de loop der jaren de 
hoofdbezigheid van de proef-
tuin.

Wie was professor Van Os?
Frederik Hendrik Lucas van Os 
werd op 15 juli 1907 in Barneveld 
geboren. Hij studeerde farma-
cie in Utrecht en werd daarna 
apotheker in Harderwijk en Ede. 
In 1946 werd hij benoemd tot 
hoogleraar aan de Groningse 
Universiteit en hield hij zich be-
zig met de studie naar werkzame 
bestanddelen in planten en het 
verwerken daarvan tot bruikbare 
geneesmiddelen. 

Al voor de oorlog was Van Os lid 
geworden van de Nederlandse 
Vereniging voor Geneeskrui-
denonderzoek (NVGO). Voorzit-
ter van de NVGO is ir. C.M. van 

der Slikke uit Leeuwarden. Hij 
is rijkstuinbouwconsulent en te-
vens directeur van de Proeftuin. 
Vanaf 1946 is hij directeur van 
de Kruidentuin in Buitenpost, de 
voorloper van De Kruidhof. Via 
hem raakt Van Os betrokken bij 
de Buitenposter Proeftuin, waar 
in de oorlogsjaren de nadruk is 
komen te liggen op de teelt van 
geneeskrachtige kruiden en aro-
matische gewassen. De afstand 
tussen zijn woonplaats Haren en 
de Proeftuin in Buitenpost, onge-
veer veertig kilometer, overbrugt 
Van Os in de oorlogsjaren altijd 
per fiets. 

Liefde voor geneeskundige 
planten
Net als zijn leermeester en inspi-
rator professor De Graaff bezat 
Van Os het vermogen om aan-
stekelijk te vertellen over wat 
hem bezighield. De liefde voor 
de planten en voor de genees-
kracht daarin aanwezig wist hij 
als geen ander over te brengen 
op zijn gehoor. Na het wegval-
len van de rijkssubsidie voor het 
wetenschappelijk onderzoek in 
Buitenpost en het gedwongen 
overplaatsen van het laborato-
riumonderzoek van Groningen 
naar Wageningen, zag Van Os al 
snel nieuwe mogelijkheden voor 
de Kruidentuin in Buitenpost: het 
aanleggen en in stand houden 
van een collectie geneeskruiden, 
met het doel deze te tonen aan 
een breed publiek en daarover 
de kennis levend te houden. Al 

in 1927 had zijn grote voorbeeld, 
professor De Graaff, aan de wieg 
gestaan van de Geneeskruiden-
tuin van het Openluchtmuseum 
in Arnhem. Een dergelijke edu-
catieve en recreatieve tuin zou 
ook gerealiseerd kunnen worden 
in Buitenpost, zo hield Van Os de 
gemeenteraad van Achtkarspe-
len voor. Deze zette het licht op 
groen. In de jaren tussen 1969 
en 1974 vond de aanleg van de  
Geneeskrachtige Kruidentuin 
plaats onder de bezielende lei-
ding van professor Van Os. In 
1977 ging de tuin, aangevuld 
met een Bostuin en een Kloos-
tertuin, open voor het publiek. 
Van Os plantte bij die gelegen-
heid een amandelboom, om 
te waken over de tuin, zoals  
de oudtestamentische profeet 

Jeremia een amandeltwijg ont-
ving als wachter. 

Professor Dr. F.H.L. van Os-tuin
Ruim een jaar voor zijn overlij-
den op 2 december 2001 bezocht 
de hoogbejaarde Van Os voor  
het laatst De Kruidhof in Buiten-
post. Tijdens het jubileumfeest 
ter gelegenheid van het zeven-
tigjarig bestaan van De Kruid-
hof in 2000 onthulde hij in de  
Geneeskrachtige Kruidentuin het 
naambord, waarbij de tuin offici-
eel gedoopt werd tot Professor 
Dr. F.H.L. van Os-tuin. Een tuin 
die tot op de dag van vandaag 
de herinnering levend houdt aan 
deze markante persoonlijkheid 
en bevlogen wetenschapsman. 

Jan Willem Zwart

Bewoners Tjaskerhiem weer thuis
Na bijna drie jaar in Damwou-
de te hebben gewoond, was het 
afgelopen maandag 18 januari 
dan eindelijk zover: de eerste  
bewoners van het Tjaskerhiem 
konden hun intrede doen in het 
spiksplinternieuwe gebouw aan 
het Molenerf in Buitenpost. De 
verhuizing was in verband met 
de coronamaatregelen over 
drie dagen verspreid. Elke dag 
konden acht bewoners worden 
verhuisd. In het nieuwe zorg-
complex is in totaal plek voor 
24 cliënten, dat zijn er zes meer 
dan in het oude gebouw.

Esther Blaauw, locatiehoofd van 
het Tjaskerheim, vertelt dat de 
cliënten erg veel zin hadden om 
terug te keren naar Buitenpost. 
Zij mochten pas in hun nieuwe 
appartement als de verhuizers 
weg waren. Het wachten hierop 
was wel even spannend, maar 
toen zij eenmaal de sleutel kre-
gen klonk er een gejuich! De be-
woners zijn hartstikke trots op 
hun nieuwe appartement. 

Het team van het Tjaskerhiem is 
ook erg tevreden met het eind-
resultaat. Voorheen hadden alle 
bewoners een eigen slaapkamer 
en was de rest van de voorzienin-
gen gezamenlijk. In de nieuwe 
appartementen heeft elke bewo-
ner zijn eigen sanitair en keuken-
blok. Zo kan de bewoner er nu 
ook voor kiezen om op zijn eigen 

kamer te eten bijvoorbeeld. Al is 
er ook nog steeds een huiska-
mer voor de bewoners die daar 
behoefte aan hebben. Het team 
vindt dat er meer rust is nu ie-
dereen een eigen plekje heeft. En 
het houdt het personeel fit, want 
door de ruimere opzet moet er 
flink wat heen en weer gelopen 
worden. 

Ook buiten is alles letterlijk op de 
schop gegaan. Zodra het eerste 
lentezonnetje tevoorschijn komt 
kunnen de bewoners gaan ge-
nieten van deze mooie buiten-
ruimte. In verband met corona 
kon er op dit moment nog geen 
openingsfeest worden gegeven, 
maar zodra dat weer kan zal er 
samen met de buurtbewoners 
het glas geheven worden op het 
mooie eindresultaat!

Rinske HooismaHet nieuwe Tjaskerhiem wachtend op zijn bewoners. (foto: Talant)

Verhuiswagens reden af en aan. (foto: Rinske Hooisma)

UIT DE OUDE DOOS

Een verhuizing van enkele meters

Een goed pand afbreken ten behoeve van het algemeen belang lijkt rigoureus, 

maar het is vaker in ons dorp voorgekomen. Het plan om de Fritech aan de 

Kerkstraat te slopen ten behoeve van een doorbraak naar de Kuipersweg haalde 

het kort geleden niet. In 1930 gebeurde iets soortgelijks wel. Toen betrof het de 

Bakkershoek. De Leeuwarder Courant van 11 september 1930 meldde daarover: 

“Het is van algemeene bekendheid dat het kruispunt van wegen te Buitenpost 

uiterst gevaarlijk is en dikwijls aanleiding heeft gegeven tot ongelukken”. Het 

verkeer moest gedwongen worden langzamer te rijden. Dit kon “door verbreding 

van den Kuipersweg en van de Stationsstraat en (...) twee vluchtheuvels aan te 

leggen”. Daarvoor moest ruimte worden gemaakt. Gelukkig waren aanwonen-

den bereid grond te verkopen, waaronder ongeveer “160 m2 grond van den heer 

Penninga, die bereid is zijn bakkerij af te breken voor ƒ 3800,-“. Op bovenstaande 

foto uit 1904 staat deze helemaal rechts. Een paar maanden later werd de boom 

gerooid en de bakkerij met woning afgebroken om enkele meters oostwaarts 

grootser weer te worden opgebouwd. 

De bakker stopte in de jaren vijftig en daarna werd het een slagerij. Na zelfs 

nog een poosje een computerwinkel te zijn geweest kreeg het later alleen 

een woonfunctie. Die woning biedt nu onderdak aan ons kersverse redactielid 

Rinske Hooisma en haar vriend. Het verdere straatbeeld is nog steeds duidelijk 

herkenbaar.

Johan Kootstra

Prof. Frederik Hendrik Lucas van Os. 

(foto: psgroningen.nl).

De opening van de Prof. Dr. F.H.L. van Os-tuin door zijn naamgever in 2000. 
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Op zoek naar een nieuwe keuken?
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Fargo alpin wit

Durante lavazwart

Mari ni gewassen eiken

Tampa zwart eiken met structuur

Casali wit

Sorrento plus kristalgrijs

Sorrento plus kristalwit hoogglans

Vinci magnolia

Wallace zwart

Breitner wild licht eiken

Glendale steengrijs

Bach saliegroen
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Elgin pro zijdegrijs

Elias carbon

Chavez blauwgrijs

Stamfort zwart beton look

Tari ni staal donker - Migot kristalgrijs mat
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Rodez betongrijs - Trent schiefergrijs
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compleet met
apparatuur

€ 4.999,-

compleet met
apparatuur

€ 6.499,-

compleet met
appatuur

€ 8.699,-

compleet met
apparatuur

€ 9.295,-

exclusief 
apparatuur v.a.

€ 2.249,-

compleet met
apparatuur

€ 8.399,-

Kijk voor meer informai e over deze keukens op: superkeukens.nl & keukendepot.nl

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.
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De vorige aflevering (via het ar-
chief van de BinnensteBuiten-
post nog te raadplegen*) ging 
over de achtergronden van de 
Tuinvogeltelling die sinds 2000 
jaarlijks georganiseerd wordt 
door Vogelbescherming. Nu 
de praktijk. Jan en alleman kan 
meedoen met eenvoudig weten-
schappelijk onderzoek. Dan zal 
er vast wel eens informatie door-
gegeven worden die niet hele-
maal klopt, maar door de grote 
aantallen worden de tendensen 
toch heel duidelijk. Zelfs kinde-
ren kunnen meedoen. Onze vas-
te fotografe, Sylvia Jacobi, werkt 
op basisschool De Fontein. Ze 
deed vorige jaren mee waarbij 
haar leerlingen de vogels rond 
de school turfden. Nu de scholen 
dicht zijn, biedt ze de leerlingen 
van internet gehaald lesmateri-
aal aan zodat ze thuis mee kun-
nen doen. Fantastisch, weten-
schappers in de dop!
En de telling is in principe ook 
kinderlijk eenvoudig: tel op vrij-
dag 29, zaterdag 30 of zondag 
31 januari een half uur lang de 
vogels in je tuin. Op de site van 
Vogelbescherming worden zoek-
kaarten gepresenteerd en wordt 
uitgebreid informatie gegeven. 
Het kan haast niet mis gaan... 
tenminste, als we ons aan de 
basisregels houden. 

1. Wetenschap is geen wedstrijd. 
Wees eerlijk en leuk de gegevens 
niet op! Komt vrijwel elke dag 
de bonte specht wel langs, maar 
natuurlijk niet in dat halve uur... 
Hem dan toch maar opschrijven? 
Nee, niet doen! Het kan met het 
weer te maken hebben, en dat is 
nu juist zo’n punt waar dit soort 
onderzoek ons inzicht in geeft: 
welke vogels zijn bij welk weer 
actief. Je moet de tijd doorge-
ven en de weergegevens zijn ge-
woon via het KNMI bekend. En je 
kunt natuurlijk ook pas gaan tel-

len als die specht zich aandient, 
dan heb je die alvast. Je mag ook 
meerdere tellingen doorgeven, 
dus heb je vrijdags geen specht 
gezien maar is hij er zaterdags 
wel, maak dan gewoon een nieu-
we telling. En als je per se al je 
tuinvogels door wilt geven, doe 
dat dan via de ‘jaarrond tuintel-
ling’. Daar kun je het hele jaar 
door waarnemingen doorgeven, 
ook van andere soorten dan vo-
gels trouwens.

2. Een vogel is pas een tuinvo-
gel als hij een relatie heeft met 
je tuin. Een meeuw die alleen 
maar overvliegt, is geen tuin-
vogel. Maar ook: kijk verder dan 

de pindasilo. Een vogel die rus-
tig in een struik zit, doet wél mee. 
Kijk ook weer niet al te ver. Zelf 
kijk ik vanuit huis uit op mijn voe-
derplaats bij de vijver tegenover 
mijn huis. Maar dat is dus geen 
tuin. Bij een van de tellingen 
die vorig jaar vanuit Buitenpost 
werd doorgegeven werden twee 
buizerds en twee kerkuilen door-
gegeven. Tsja... dat lijkt me toch 
sterk, dat die zich binnen een 
half uur in een tuin aandienen. 
Misschien zaten de kerkuilen in 
de schuur, maar dat is dus geen 
tuin. Wel iets om trots / jaloers op 
te zijn, daar niet van.

3. Tel niet op, maar noteer per 
soort de hoogste score op één 
moment. Om één uur zie je een 
tortelduif; die verdwijnt. Om kwart 
over één is er weer een. Dat zou 
heel goed de zelfde kunnen zijn, 
dus je noteert één tortelduif.

De site van de tuinvogeltelling 
heeft een hele reeks ‘veel ge-
stelde vragen’. Al dit soort kwes-
ties worden daar besproken. Ik 
haast me erbij te zeggen: maak 
je ook weer niet al te druk over 
alle mogelijke do’s en don’ts, 
maak er vooral een heel plezierig 
half uur van! Nog één opmer-
king over gunstige momenten. 
Houd vooraf de tijden waarop de 

vogels gewoonlijk actief zijn in 
de gaten. In mijn tuin zijn sommi-
ge soorten, zoals mezen, de hele 
dag door actief. Maar vinken en 
groenlingen hebben een patroon 
van een actieve periode gevolgd 
door een uurtje rust. Misschien 
zitten ze dan ergens buiten de 
tuin gewoon even ‘uit te bui-
ken’. Begin je telling dus pas als 
er veel activiteit is. Wacht als je 
graag een lange lijst wilt niet 
tot zondag, maar doe vrijdags 
al een telling. Valt die tegen dan 
heb je zaterdag en zondag nog 
een herkansing. Dat is dan weer 
een voordeel van die lockdown: 
we zijn veel meer thuis dan ge-
woonlijk. En nog maar weer ’s: 
je bent geen winnaar als je een 
lange lijst bij elkaar smokkelt. 
Je bent een winnaar als je je 
‘wetenschappelijk’ opstelt en je-
zelf bij tegenvallende resultaten 
toch weet te beheersen.

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl

06 2362 7840

* binnenbuitenpost.nl/bibu/

archief-bibu.html

Citizen science in Buitenpost
De tuinvogeltelling (2)

TUINBELEVEN

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

Schuivende knoppen

Eind januari en februari beginnen de 

knoppen te schuiven. Dat leerden wij 

op de tuinbouwschool. Schuivende 

knoppen. Knoppen die schuiven is 

een interessant fenomeen en voor 

iedereen zichtbaar. 

De eerste groene delen komen weer 

aan bomen en struiken en je ziet de 

knoppen dikker worden. Langzaam 

schuiven ze over de takken. Veel 

verpakte knoppen zijn prachtig te 

bestuderen. Snijd bijvoorbeeld eens 

een knop van een Rododendron open. 

Het zijn verpakte bloemen. De meel-

draden en stampers zijn te vinden en 

zelfs de kleur is al te zien. Het zit alle-

maal nog verpakt in de knop. Een echt 

voorjaarscadeau. 

Voor veel bomen en struiken is het 

slechts een kwestie van tijd om weer 

open te gaan. Temperatuur is hierbij 

bepalend. Hebben we een zachte 

winter, dan zullen de knoppen eerder 

beginnen te schuiven. Is het nog koud, 

dan maakt de plant zelf suikers aan 

die als een soort van anti-vries funge-

ren en de knoppen beschermen. 

Los van bomen en struiken zijn de 

bollen en knollen ook goed zichtbaar 

in deze tijd van het jaar. De bollen 

en knollen schuiven als het ware uit 

de grond. De eerste sneeuwklokjes 

bloeien al en ook primula’s en win-

terakonieten komen de koude grond 

uit. Later, deze winter en in het voor-

jaar, gevolgd door narcissen en tul-

pen. 

Voor vroege bijen en insecten is er bij 

tulpen en narcissen weinig te halen. 

De bijen moeten het eerder hebben 

van wilgenkatjes. 

Wilgenkatjes zijn erg belangrijk voor 

insecten omdat ze heel veel nectar 

leveren. Na een lange winter ergens 

in een holle boom of in struiken ver-

scholen te hebben gezeten is dat de 

eerste levensbehoefte voor insecten. 

Nectar! 

Het Friese landschap heeft meerde-

re plekken waar veel wilgen staan. 

Meestal in de buurt van water. 

Kenmerkend voor het landschap. 

Fantastisch te zien dat deze bomen 

onderhouden worden en goed ver-

zorgd. Jammer dat ze soms allemaal 

tegelijkertijd geknot worden en niet 

bijvoorbeeld om en om. Een groot 

deel van het landschap heeft dan plot-

seling geen ‘overlevingsnectar’ meer. 

Helaas, want er zijn vele vroege 

insecten die dit dan moeten missen. 

Daarom zet ik bij het snoeien mijn 

tuinbouwschool geleerde altijd een 

beetje aan de kant en zorg ik ervoor 

dat niet alles kaal gesnoeid is en er 

het hele jaar door bloei in de tuin is.

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Boomwal op De Swadde Ikker
In november hebben we bij ons 
in het volkstuinencomplex De 
Swadde Ikker een boomwal ge-
realiseerd op de oostkant. Dit is 
een kant waar veel koude wind 
vandaan komt. Het idee hierach-
ter is dat het seizoen hierdoor 
verlengd kan worden. Uiteraard 
zal het een aantal jaren duren 
voordat hier profijt uit gehaald 
kan worden. 
Maar naast windkering heeft 
deze boomwal natuurlijk meer 
functies. Zo heeft het een goe-
de invloed op de biodiversiteit. 
Door verschillende soorten bo-
men en struiken te plaatsen krij-

gen vogels en insecten ook een 
plekje om te foerageren of om te 
schuilen. Zo staan er mooie wil-
gen tussen, maar ook meidoorn 
of tamme kastanje. Het grootste 
gedeelte bestaat uit els. Deze 
boom groeit vrij snel dus zal het 
ook snel in volume toenemen.
 
Wij hebben als vereniging onder 
deze boomwal wat fruitstruiken 
gezet zodat we er in de zomer 
zowaar de vruchten van kunnen 
plukken. Dat is dan ook direct de 
derde functie van deze boomwal. 
We hopen er een soort pluktuin-
tje te kunnen realiseren.

Deze boomwal kon natuurlijk 
niet zonder de gemeente tot 
stand komen. Deze heeft keurig 
de bomen en struiken geregeld. 
Daarna hebben we ze als vereni-
ging zelf geplant. Wij hopen in de 
lente al een verschil te kunnen 
zien. 

Op dit moment is het erg nat op 
de tuin, dus is het af te raden om 
eens een kijkje te nemen, maar 
van het voorjaar zijn mensen 
weer welkom om te komen kij-
ken.

Reinier Gatsonides(foto: Reinier Gatsonides)

Wilgenkatje, typische winterbloeier. 

(foto: J.W. Zwart)

Lesmateriaal dat juf Sylvia Jacobi inzet. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

De ring om de nek van de ringmus 

is niet altijd zo duidelijk, maar met 

z’n egale chocoladebruine petje 

onderscheidt hij/zij zich van de huis-

mus. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Pimpelmezen hebben een blauw 

petje. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

De roodborst is heel ‘territoriaal’: 

meestal is er maar één in een tuin’.

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

De keep kan in eigen groepen optre-

den, maar vaak zitten er een of twee 

tussen een groep vinken.

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Vanuit mijn kamerraam zie ik m’n voederplaats bij de vijver. Leuk die eenden, 

maar hier geen tuinvogels. (foto: G. Papenburg)

www.vogelbescherming.nl/

tuinvogeltelling



Flexibele fysiotherapie












Geen wachtlijsten, meteen geholpen!

Contracten met alle Zorgverzekeraars

Behandeling ‘s avonds en in het weekend mogelijk

Geen verwijzing nodig van huisarts of specialist

allertpol.nlBeatrixstraat 1a  ·  Buitenpost  ·  (0511) 54 04 04

Echografie is bekend bij zwangerschap, maar 

kan ook heel goed worden toegepast om 

spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en 

bloedvaten weer te geven. Voor het onderzoek 

zijn geen speciale voorbereidingen nodig, het is 

geheel pijnloos en en duurt tussen de 10 en 20 

minuten. Echodiagnostiek gericht op het 

bewegingsapparaat kunnen wij zowel 

diagnostisch of tijdens de behandeling als 

evaluatiemiddel inzetten.

Nu ook echografie bij
Allert Pol fysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut i.o. behandelt kinderen 

met achterstand in hun bewegingsontwikkeling. 

De fysiotherapeut werkt samen met de kinderen 

en eventueel ouders en leerkrachten, om ze weer 

beter te laten bewegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 

op school weer meespelen of sporten.

Kinderfysiotherapie i.o.

Herken jij deze klachten?

Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet

Chronische schouderklachten 

Pijn net onder de knieschijf

Chronische pijn aan de achillespees

Chronische elleboogpijn (tenniselleboog)

Shockwave therapie 
kan een oplossing zijn!


