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De kronkelweg naar het nieuwe zwembad
“Eind goed, al goed”, werd er al in middeleeuwen geschreven. De blijdschap over 

de nieuwe, blinkende Kûpe is natuurlijk terecht en wordt door iedereen gedeeld. De 

feestelijke opening op 11 september onderstreepte dit. Niettemin is een terugkij-

kend, kritisch oog ook een goede zaak. Want wie had tien jaar geleden gedacht dat 

een nieuw en groter bad in Buitenpost mogelijk zou zijn?

De eerste Kûpe werd gefinancierd uit 
de pot met goud die de gasvelden in 
Oost-Groningen begin jaren zeventig 
voor de overheid bleek te zijn. Maar op de 
grote vreugde na de bouw in 1974 volgde 
snel teleurstelling over de exploitatie. In 
de loop van haar 47 jaren bleek het zwem-
bad een valkuil. Tal van vaak onvoorziene 
hoge kosten plaagden de gemeenteraad. 
In 2012 resulteerde dit in het besluit van 
de gemeente om af te willen van de ver-
antwoordelijkheid. De verontrusting dat 
dit mogelijk een einde zou betekenen 
leidde in 2014 tot een werkgroep die be-
stond uit Plaatselijk Belang, vertegen-
woordigers van zwemvereniging PWC en 
betrokken dorpsgenoten. In 2014 vond de 
overdracht plaats naar een vrijwilligers- 
bestuur. Met een vaste, jaarlijkse finan-
ciële tegemoetkoming van ruim 300.000 
euro van de gemeente namen zij het op 
zich het zwembad overeind te houden.

Het was bij de overdracht al duidelijk dat 
De Kûpe technisch gezien aan het einde 
van haar Latijn was. Alleen met de grote 
inzet van enkele vrijwilligers kon het nog 
functioneren. De exploitatie vroeg om 
een nieuwe werkwijze. Sportfondsen was 
een dure en niet-efficiënte tussenpartij die 
werd afgestoten. Innovatie was een be-
langrijk wapen. Het vrijwilligersbestuur 
realiseerde bijvoorbeeld de koppeling aan 
de restwarmte van Essentra met veel kos-
tenbesparing als gevolg. Maar om verder 
te kunnen was een nieuw bad onvermij-
delijk. Met dit gegeven ontstond er ver-
schil van inzicht binnen de vrijwilligers-
groep over de te volgen koers. Tijdens 
dat proces bleek dat medewerking van de 
gemeente Achtkarspelen onontkoombaar 
was. De gemaakte plannen toonden aan 
dat er zeker een gezonde, financiële basis 

voor een nieuw zwembad kon worden ge-
vonden. Daarmee werd die horde eenvou-
dig genomen. In het vervolg daarop nam 
de gemeente de touwtjes weer volledig in 
handen. De cirkel was toen rond.

Wie verdient uiteindelijk dank? Natuurlijk 
de gemeenteraad, die moedig genoeg 
bleek toch een nieuw financieel avon-
tuur aan te gaan. Ook het college en het 
ambtenarenapparaat die zich vanaf 2018 
volledig voor een nieuw bad inzetten. Na-
tuurlijk de burgers die per saldo het geld 
via gemeentelijke belastingen ophoes-
ten. Verder het personeel dat ondanks 
veel onzekerheid voor de dienstverlening 
bleef zorgen. Eveneens Enitor dat zich een 
goed, maatschappelijk betrokken onder-
neming betoonde. Maar niet in het minst 
de vrijwilligers. Zij namen het stokje van 
de gemeente over op het moment dat 
die niet op haar sterkst bleek. Ondanks 
de latere verdeeldheid hebben ze allen 
een bijdrage geleverd om het bad voor 
de gemeente en Buitenpost te behouden. 
Verschillende van deze nog onbezongen 
helden hebben helemaal geen behoef-
te om bezongen te worden. Toch mogen 
ze niet onbenoemd blijven. PBB wil daar 
voor zorgen.

Johan Kootstra

Opritverkoop
Zaterdag 25 september vond de tweede opritverkoop van dit jaar plaats. Op zo’n zeventig adressen verspreid over 

het dorp kon flink gesneupt worden. Met veel enthousiasme werden de waren aan de man/vrouw gebracht. Zo kon 

menig spaarpotje gevuld worden.

(foto: Hielke Boorsma)

Initiatiefgroep West proileert zich 
tijdens gemeenteraadsvergadering
De presentatie van de Initiatiefgroep West verdient gerust het predikaat ‘erg ver-

rassend’. Al langer was het idee bekend om weidegebied direct naast het Freulepad 

in het West te ontwikkelen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 september 

werd duidelijk dat een groep stevige partijen zich eraan verbonden heeft. Maar in 

hoeverre het streven daadwerkelijk levensvatbaar is moet nog blijken.

De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost is nu 
ruim een jaar actief op het gebied van wo-
ningbouw in ons dorp. Ze lijkt langzamer-
hand gelukkig de eerste vruchten van haar 
moeizame werk te kunnen plukken. Maar 
de verwezenlijking van de wens om bin-
nen tien jaar 200 woningen in Buitenpost 
uit de grond te krijgen is nog ver weg. Met 
name het gebrek aan bruikbare en snel 
beschikbare grond speelt daarbij parten. 
Het lijkt onontkoombaar dat om aan de 
heersende, grote woonbehoefte te kun-
nen voldoen ook plekken in aanmerking 
moeten komen die een offer voor dorp of 
individuele bewoners kunnen betekenen.

Dat een groep bezig is met het maken van 
plannen voor een van deze plekken bleek 
tijdens de informatiecarroussel van de ge-
meente op 7 september. Veel betrokkenen 
werden overrompeld door de onverwach-
te presentatie. De Initiatiefgroep West 
stelde zich voor als een samenwerkings-
verband van de eigenaar van een deel van 
de grond en bij woningbouw betrokken 
partijen. Het idee is om op de beide wei-
landen tussen ijsbaan en Freulepad (naast 
het park) een behoorlijk tal woningen te 
realiseren. De benodigde grond voor de 
eerste schetsen is overigens gedeeld in 
eigendom bij de initiatiefgroep én de ge-
meente Achtkarspelen. De schet-
sen lieten enkele mogelijke vari-
anten zien. Bij alle is sprake van 
enkele tientallen woningen. Ook 
werd de optie van een apparte-
mentencomplex gesuggereerd. 

Het draagvlak in gemeenteraad 
en dorp is nog moeilijk te bepa-
len. De nieuwe Omgevingswet 

vraagt van initiatiefnemers voor woning-
bouw om draagvlak in de omgeving te 
creëren. De indruk bestaat dat dat hier 
niet gebeurd is. Al snel werd duidelijk dat 
sommige omwonenden in ieder geval niet 
akkoord gaan. Uiteraard juicht Plaatse-
lijk Belang ieder initiatief toe dat de hoge 
woningnood kan verlichten, maar niet te-
gen elke prijs. De grond ligt bij een van 
de belangrijkste ingangen van het dorp en 
is van belang voor haar aanzien. Mogelij-
ke woningbouw moet daarom aan hoge 
eisen voldoen en rekening houden met 
historie en omgeving. De gepresenteerde 
schetsen zijn in dat opzicht nog mager.

Het lijkt wel zeker dat er, ondanks de naas-
te aanwezigheid van IJsclub Buitenpost, 
hier niet over één nacht ijs kan worden 
gegaan. Vermoedelijk zullen er nu eerst 
gesprekken in het gemeentehuis volgen. 
Mocht het gehoorde verzet harde vorm 
krijgen dan kan de bestemmingsprocedu-
re jaren gaan duren. De presentatie mag 
een donderslag bij heldere hemel zijn 
geweest, het is maar de vraag of de blik-
semactie in zal slaan. Wie meer wil weten 
kan de presentatie terugzien op de web-
site van de gemeente.

Johan Kootstra

De nieuwe Kûpe. (foto: Johan Kootstra)

Achter de ijsbaan is ruimte voor woningbouw.

(foto: Johan Kootstra)
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Seizoensopening met Frisicana
III – The Orignals
Maskelyn opent het bal dit wintersei-
zoen met The originals. Dat is de titel die de Friese singer/songwri-
ters Marcel Smit, Piter Wilkens en Gurbe Douwstra hebben gegeven 
aan hun derde Frisicana-voorstelling. Een verwijzing naar de origine-
le liedjes die aan de basis staan van sommige van hun vertalingen, 
maar ook naar hun eigen origineel repertoire. En misschien ook wel 
met een knipoog naar de heren zelf, toch ook redelijk originele, eigen-
zinnige types. Douwstra, Smit en Wilkens hebben eerder al laten ho-
ren dat zij een grote voorliefde hebben voor het brede muziekgenre 
‘Americana’. Dat is een vrijwel onuitputtelijke bron van mooie liedjes 
en ook nu weer zijn de heren er in geslaagd een aansprekende se-
lectie te maken. Met deze keer liedjes uit het repertoire van bijvoor-
beeld the Highwaymen, een gerenommeerd gezelschap bestaande 
uit Johnny Cash, Willy Nelson, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. 

Of  Tim McGraw, Townes van Zandt en Greg Trooper. 
Maar ook een uitstapje naar een lied van de soulzanger Otis Redding 
is onderdeel van Frisicana III. En zo wordt Frisicana III af en toe een 
feest van herkenning en zal soms de gedachte, ‘waar ken ik dit van?’ 
opkomen. Hoe dan ook, weer een middagvullend programma vol 
met muzikale verrassingen. 

Het verdere programma:
•	 Wat Soesto, Pier 21
 zondagmiddag 24 oktober 2021, The Point (uitverkocht)

•	 Kerst met Fryslân Brass & Lijn 12
 zondagmiddag 12 december 2021, Mariakerk, Oude Havenstraat 1

•	 Jack Bottleneck 
 zondagmiddag 16 januari 2022, ’t Twaspan, Kerkstraat 34-40

•	 J&M Teater Echt Wier 

 zondagmiddag 30 januari 2022, The Point, Voorstraat 54

•	 Te Plak

 zondagmiddag 3 april 2022, Paviljoen MeM, Egypte 16A (uitverkocht)

Belangrijk: om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten 
genieten werken wij met een coronatoegangsbewijs, waardoor de 
anderhalve meter komt te vervallen. Om binnen te komen is een gel-
dige qr-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de corona- 
checkapp of via coronacheck.nl. Er zijn drie manieren waarop je een 
qr-code kunt verkrijgen: een volledige vaccinatie (plus twee of vier 
weken, afhankelijk van het vaccin); een negatieve testuitslag van 
maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl) of een herstelbewijs 
van corona van maximaal zes maanden oud. Alle bewijzen dienen te 
worden getoond in combinatie met je id kaart. Kijk voor meer infor-
matie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig 
is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld 
worden met de coronacheck-helpdesk via 0800 14 21.

Hotel prachtich 
dekor nije 
toanielfoarstelling

Fantastysk nijs: Nei oardeljier is De Krite wer los. Op de sneontejûnen 
20 en 27 novimber 2021 spylje Remco de Poel, Renate Rutter, Dagmar 
Kingma, Dictus Benedictus, An-
neke Nieuwenhuis, Jella King-
ma, Wiesje Kloosterman en Iebe 
Bouma trije tafrielen út Suite  

Hotel. Dit is in komeedzje fan Neil 
Simon yn in Fryske oersetting 
fan Gurbe Dijkstra. De regy is yn 
hannen fan Henk Roskammer en 
Lodewyk Riedhorst en fansels 
wurdt ’r spile yn The Point.

Programma 2021-2022 - Vrouwen van Nu 
Dinsdag 19 oktober

De heer R. Vriesema over natuurgebieden in Fryslân.

Dinsdag 16 november

De heer J. Veenstra draagt voor uit eigen werk.
Aanvang 14.00 uur

Maandag 13 december

Bloemschikken onder leiding van Froukje Wijbenga.

Dinsdag 14 december

Mevrouw Hillie Harms vertelt kerstverhalen.

Dinsdag 18 januari

Mevrouw H. Joostema over de Fietslfstedentocht.

Dinsdag 15 februari - Jaarvergadering 
Na de pauze Mw Glas over de meldkamer 112.

Dinsdag 1 maart

De heer Risseeuw – honorair consulgeneraal voor 
Mauritanië 

Dinsdag15 maart

Excursie naar Enitor Buitenpost met film en rond-
leiding.
 
Dinsdag 19 april

Tsjirmerij met Ierse muziek

Alle bijeenkomsten’, met uitzondering van 16 no-
vember, beginnen om19.45 uur in dorpshuis De  
Bining, Simke Kloostermanstrjitte 5, Twijzel

Voor meer informatie: G Buikema-Dalstra, 
tel: 0511-541952.

Frisicana.  (foto: Maartje Roos)

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 27 september - 25 oktober

 

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

Samenstelling: Annemieke Altena

13 september-half december
Tentoonstelling Rob Blanken.

Plaats: Gemeentehuis, tijdens 
openingstijden. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 13.

WEEK 39

27 september t/m 2 oktober
Collecte HandicapNL

vr 1 oktober
Ferlies yn Lockdown, een 
actueel, tragikomisch stuk met 
de welbekende humor uit de 
Fryske Wâlden. Over een man 
die de dood van zijn vrouw 
moet accepteren in een onzeke-
re wereld die geteisterd wordt 
door een pandemie. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: € 18,-. Reserveren via 
www.paviljoenmem.nl

za 2 oktober
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. Zie bericht op 
pagina 7 en 21.
zo 3 oktober
Frisicana III. Maskelyn. Plaats: 

The Point, 15.00 uur.  

Toegang: € 16,-. Zie bericht op 

deze pagina.

WEEK 40

3 tot en met 9 oktober
Collecte Dierenbescherming 

di 5 oktober
Digi-Taalhuis. Voor iedereen die 
beter wil leren lezen, schrijven, 
rekenen en computeren. Plaats: 
Bibliotheek, 9.30-12.00 uur. 
Toegang gratis.
di 5 oktober
Quiltbee bijeenkomst van 

quilters. Creatief café Kruiskerk. 
Plaats: De Schakel, 9.30 uur. 

Toegang: € 5,- incl.koffie/koek. 

woe 6 t/m 17 oktober
Stickerspeurtocht door de hele 

bieb in de kinderboekenweek. 

Voor kinderen van 6-12 jaar. 
Haal een opdrachtenblad bij 
de balie van de bibliotheek 
en ga in de bieb op zoek naar 
de 10 weetjes over bijzondere 
beroepen. Klaar? Lever de 
antwoorden weer in, dan krijg 
je een leuke verrassing!
Plaats: Bibliotheek. Toegang: 
gratis. Vooraf aanmelden bij de 
bieb of op ontdekdebieb.nl.
do 7 oktober
Haken, breien, kaarten maken, 

beeldhouwen, enz. Creatief 
café Kruiskerk.  
Plaats: De Schakel, 13.30 uur. 

Toegang: vrijwillige bijdrage.

za 9 oktober
Voetbal VV Buitenpost-RKAV 

Volendam. Buitenpost is het 
seizoen goed gestart en is ge-
dreven om ook tegen de  
Volendammers punten te 
pakken. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 uur. Toegang: 
€ 6,- (incl. verloting).

WEEK 41

10 tot en met 16 oktober
Collecte Nederlandse Brand-

wonden Stichting 

di 12 oktober
Digi-Taalhuis. Zie bij 5 oktober. 
Plaats: Bibliotheek, 9.30-12.00 
uur. Toegang gratis. 
woe 13 oktober
Instuifmiddag voor leerlingen 

groep 7 en 8 van de basis-

school. Leuke activiteiten om 
aan mee te doen op het gebied 
van bloem, koken, dieren enz. 
Plaats: Aeres vmbo (voorheen 
Nordwin College) , prof. Was-
senberghstraat 3, 13.30-16.00 
uur. Toegang: gratis.
do 14 oktober
Lezing: Achter de wereld van  

112 en de traumahelikopter. 

Kristelike Plattelânsfroulju.  
Plaats: De Schakel, 14.30 uur. 

Toegang: gratis. 

za 16 oktober
Oogstdag en fruitshow. In Hor-
tus van Fryslân De Kruidhof, 
Schoolstraat 29b te Buitenpost. 
Van 10.00 tot 17.00 uur. 
Najaarsmarkt, tentoonstelling 
van fruit, landbouwgewassen 
en fruitrassen, demonstraties, 
proeverijen en activiteiten voor 

jong en oud. Entree volwas-
senen € 4,00, kinderen 4 t/m 
11 jaar € 2,00. Museumkaart 
of abonnementhouders gratis 
toegang. Volledig programma 
en meer informatie: 
www.dekruidhof.nl. Zie bericht 
op p. 9.

WEEK 42

di 19 oktober
Digi-Taalhuis. Zie bij 5 oktober. 
Plaats: Bibliotheek, 9.30-12.00 
uur. Toegang gratis. 
di 19 oktober
Lezing: Artsen zonder Grenzen 

door de heer W. van Empelen. 

NVVH Vrouwennetwerk Buiten- 
post e.o. Plaats: De Schakel, 

19.45 uur. Toegang: gratis. 

di 19 oktober
Lezing over natuurgebieden in 

Fryslân door de heer R. Vriese-
ma. Vrouwen van Nu. 
Plaats: De Bining, Twijzel, 19.45 

uur. Toegang: gratis. 

woe 20 oktober
Worden wat je wil met green 

screen. Voor kinderen van 8-12 
jaar. Als astronaut naar de pla-
neet Mars, in de spotlights als 
popidool of racen als Formule 
1-coureur? In de workshop 
Green Screen kun je worden 
wat je wil! Bepaal zelf je achter-
grond en wij leren je alles wat 
je nodig hebt om de coolste 
foto’s en video’s te maken! 
Plaats: Bibliotheek, 15.00-16.30 
uur. Toegang: gratis. Vooraf 
aanmelden bij de bieb of op 
ontdekdebieb.nl.
do 21 oktober
Haken, breien, kaarten maken, 

beeldhouwen, enz. Creatief 
café Kruiskerk. Plaats: De 

Schakel, 13.30 uur. Toegang: 

vrijwillige bijdrage.

WEEK 43

woe 27 oktober
Leer werken met de DigiD. Leer 
hoe u veilig informatie vindt op 
internet en hoe u digitaal zaken 
regelt bij de overheid, zoals een 
DigiD aanvragen. Gratis cursus 
van vier lessen. 
Plaats: Bibliotheek, 9.30-12.00 
uur. Toegang gratis. Vooraf 
aanmelden bij de bieb of op 
ontdekdebieb.nl.
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Dagbesteding De Klimroas en 
vier thuiszorgteams van zorg-
organisatie De Friese Wouden 
zijn onlangs verhuisd naar het 
gebouw van CBS De Lichtbron. 
Volgens directeur Dictus Hoog-
steen is het een verrijking binnen 
de school: een unieke combi-
natie, oud en jong vullen elkaar 
prachtig aan. De bezoekers van 
de dagbesteding en de thuis-
zorgteams komen in een eigen 
gedeelte van de school. De rui-
me lokalen bieden voldoende 
ruimte voor de dagbesteding, 
vergaderingen en kantoorwerk-
zaamheden. Vanuit het school-
gebouw bieden de zorgprofes-
sionals thuiszorg in Buitenpost, 
Gerkesklooster en Stroobos. 
 
De evaluatie van de sneltrein-
stops Feanwâlden en Buitenpost 
wordt uitgesteld. Dat schrijft de 
provincie in een brief aan het 
college van Burgemeester en 
Wethouders van Achtkarspe-
len. Sinds december rijdt er een 
tweede sneltrein per uur tussen 
Leeuwarden en Groningen. Die 
stopt beide keren in Feanwâlden, 
terwijl maar een van beide snel-
treinen ook in Buitenpost halt 
houdt. Dit tot verdriet van de ge-
meenteraad van Achtkarspelen, 
die had gewild dat beide snel-
treinen in Buitenpost stoppen. 
Met de provincie was afgespro-
ken dat de stops zouden worden 
geëvalueerd over de periode 
2020 tot 2022. Maar dat vinden 

de Gedeputeerde Staten vanwe-
ge de coronapandemie nu geen 
goed idee meer. Achtkarspelen 
koesterde enige hoop dat de 
resultaten van het aantal in- en 
uitstappers aanleiding zouden 
geven om Buitenpost alsnog 
een tweede stop te geven. Nu de 
evaluatie wordt uitgesteld, komt 
ook die hoop op de lange baan. 

Stichting Present de Wâlden 
zoekt vrijwilligers die samen met 
studenten van Aeres, voorheen 
het Nordwin College, tuinen op-
knappen bij mensen in Achtkar-
spelen en Tytsjerksteradiel die dit 
zelf niet kunnen. Het plan omvat 
veertig tuinen die binnen twee 
jaar onderhanden worden ge-
nomen. Hulpverleners kunnen 
hiervoor cliënten voordragen. 
De Stichting Present de Wâlden 
krijgt voor de aanleg van ecolo-
gische verantwoorde tuinen een 
subsidie uit het Iepen Mienskips-
fûns van de Provincie Fryslân. De 
subsidie is toegekend voor tuin-
onderhoud en -inrichting zodat 
tuinen vergroenen, oftewel te-
gels eruit, groen erin. Na inven-
tarisatie met de bewoner van de 
wensen en mogelijkheden wordt 
een tuinontwerp gemaakt. 
Ecologische hoveniers hebben 
een bijdrage aan dit project 
toegezegd. Ook bedrijven kun-
nen dit project sponsoren en op 
deze manier invulling geven aan 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Van de redactie

Binnenste Buiten, website en 

Facebook - een wereld van

verschil

Het is een wereld van ver-
schil vergeleken met 22 jaar 
geleden. De eerste De Bin-

nenste Buiten’s werden met 
een gewone tekstverwerker 
opgemaakt, zonder een eigen 
opmaak en zonder kleur. Daar 
is behoorlijk verandering in 
gekomen!

Achttien jaar geleden werd 
met een eerste versie van de 
website Binnen Buitenpost 
begonnen. Het was en is nog 
steeds een aanvulling op de 
papieren De Binnenste Buiten. 
Alle dorpsbladen kunnen in 
het archief worden terugge-
vonden. Veel van de dorpsge-
schiedenis in verhalen en fo-
to’s hebben er een plek. En het 
probeert de niet-Buitenposter 
met informatie en illustraties 
een indruk te geven van ons 
dorp. Ook hier was alle begin 
moeilijk. Met de vaardighe-
den van een amateur kreeg 
de website nooit de uitstraling 
die de maker voor ogen stond. 
Met de inzet van een profes-
sional wordt dat nu behoorlijk 
anders.

Met de komst van Facebook 
kregen de doelstellingen van 
De Binnenste Buiten en web-
site een nieuwe stimulans. 
Niet alleen is het nieuwe me-
dium sneller en daardoor ac-
tueler, het heeft toch een ander 
publiek. We hebben het vaak 
opgemerkt. Schermlezers zijn 
vaak geen papierlezers en an-
dersom. Door gebruik te ma-
ken van dorpskrant, website 
én facebook hopen we dat 
onze berichten het hele dorp 
bereiken.

Meer is mogelijk, veel is beter, 
maar wij denken dat er nog 
steeds ruimte is voor verbe-
tering. Geef ons tips en hints 
waar we dat kunnen doen. Dat 
kan op ons mail-adres:
bibupost@gmail.com
Mocht u de handen uit de 
mouwen willen steken om 
ons daarbij te helpen, u bent 
van harte welkom!

COLOFON
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AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Wat vindt u van cameratoezicht op schoolpleinen na schooltijd

•	 Goed 
•	 Nee, dat kan echt niet
•	 Maakt mij niet uit

U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 15 oktober: 
•	 met een briefje in de kopijbus bij The Read Shop (Nijenstein 7)
•	 digitaal via de stemknop op 
 www.facebook.com/binnenbuitenpost

Vorige maand luidde de vraag:

De komende tien jaar moeten er 800.000 huizen gebouwd worden 

in Nederland. Vindt u dat Buitenpost veel groter moet worden?

DE KWESTIE

Een greep uit de reacties:
zonder nieuwbouw zal Buiten-
post leeglopen; niet ten koste 
van natuurgebieden; stilstand 
is achteruitgang; meer moge-
lijkheden voor starters; maak 
er geen stad van; goed om 
de voorzieningen te houden; 
meer mogelijkheden voor 
ouderen; goed voor groter 
centrum met meer winkels.

  70 mensen

reageerden

68%

26%

6%

Ja

Nee

Maakt mij niet uit

Van de bestuurstafel
September 2021

De succesvolle Open Monumentendag in ons dorp begon in It 
Koartling met een waarderende speech van Wethouder Max de 
Haan aan alle vrijwilligers voor het tot stand komen van deze cul-
turele dag. Rondje Kunstzinnig van de Keunstkrite, maar ook een 
rondleiding in de Mariakerk gaf een vrolijke drukte. Zowel de Stich-
ting Âlde Fryske Tsjerken, Stichting Oud-Achtkarspelen en Plaatse-
lijk Belang Buitenpost kijken tevreden terug op deze dag. De waar-
dering voor ons dorp bleek groot en het smaakt zeker naar meer.

Er valt weer veel te vertellen over de activiteiten van ons bestuur. 
Allereerst hebben we met een gezellig etentje in Op ‘e Stal afscheid 
genomen van onze penningmeester André van der Laaken. Voor-
zitter Loes zette hem met bloemen en al in het zonnetje. Na ne-
gen jaar heeft André een stevige voetafdruk achtergelaten met zijn 
scherpe blik, goede geheugen en gevoel voor rechtvaardigheid. 
Zijn functie is vanaf nu vacant. Het mag duidelijk zijn dat het PBB 
niet zonder penningmeester kan. Misschien voelt u zich aangetrok-
ken om penningmeester te zijn en wilt u aan deze oproep gehoor 
geven? Kom een aantal vergaderingen bijwonen. Dan krijgt u een 
idee over het reilen en zeilen binnen ons bestuur. Altijd welkom.

Natuurlijk hebben we ook goed nieuws, want Ingrid Rittersma heeft 
zich na een aantal vergaderingen met veel plezier aangesloten bij 
het Plaatselijk Belang. Welkom Ingrid, we zijn hier heel blij mee.
Op p. 11 in deze BiBu stelt Ingrid zichzelf voor.

Langzaam maar zeker is ons Zwembad de Kûpe in al zijn glorie 
tevoorschijn gekomen en is het zelfs tot twee keer toe officieel ge-
opend, resp. op 30 augustus én op 4 september jl. Hoe mooi is dat. 
De rondleiding gaf een prachtig staaltje van ontwerp, de overzich-
telijkheid van het bad en de ruimten er omheen en natuurlijk is 
energievoorziening tot in detail doordacht. Inmiddels is het zwem-
bad volop in gebruik. De sloop van het oude bad heeft letterlijk 
nogal wat voeten in de aarde gehad. Vorige week is ook het laatste 
stuk bodem boven ‘water’ gehesen. Al dat puin moet nog opge-
ruimd worden en dan… dan wordt het aanzien van ons zwembad 
stukje bij beetje mooier en groener.

De komende maanden zijn we druk met de lopende projecten. De 
werkgroep Centrumvisie heeft inmiddels haar conceptplan in sche-
ma gebracht en staat een overleg met de gemeenteraad in oktober 
op de agenda. De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost is nog steeds 
aan het stoeien met de gemeente om zo toch door te dringen naar 
de Provincie. De woningnood is voor een ieder van ons een begrip 
geworden en het baart ons grote zorgen. Om te laten doordringen 
dat de behoefte aan vooral sociale woningbouw groot is moet nog 
veel diplomatie worden aangewend. Wordt vervolgd.

De laatste tijd is er weer veel beroering geweest op gebied van 
de coronapandemie en de deltavariant. De regering stapt af van 
de anderhalve meter. Toch maar voorzichtig blijven met knuffelen. 
Zelf zoek ik de massa voorlopig nog maar niet op. Blijf gezond en 
geniet van het mooie herfstweer.

Vriendelijke groet, Freonlike groetnis, 

Tilly Kuipers-Kamminga

Wilt u reageren: pbb@gmail.com 

PBB

Je mag

elke dag

opnieuw 

beginnen

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!
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Annika en Ineke starten dagbesteding Zus &zo
Je hoeft niet raar naar deze mensen te kijken 

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Aan de rand van het dorp is aan de Franklinstraat 6 (ingang Kel-

vinstraat) Dagbesteding Zus &zo van Annika de Jong en Ineke 

van Dekken-de Jong te vinden. In 2019 startten ze in Kollum met 

het aanbieden van dagbesteding. Al na een jaar was de vestiging 

te klein en werd in Buitenpost een loods gekocht en verbouwd. 

Hoe lukte het de zussen om dat op zo korte termijn te realiseren? 

Annika wil dat wel uitleggen en voor het gesprek heeft ze Saman-

tha meegenomen die vier keer per week de dagbesteding bezoekt. 

Dagbesteding Zus &zo is een kleinschalige dagbesteding, gericht 

op deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, 

psychische achtergrond en deelnemers die willen integreren. Wij 

bieden onze deelnemers een zinvolle en passende dagbesteding, 

thuis of bij ons. Ons doel is om deelnemers iedere werkdag een te-

vreden gevoel te geven. (bron: Zus &zo). 

Als we later groot zijn

De naam van de dagbesteding 
maakt nieuwsgierig. Annika legt 
uit: ”We hadden een visie ge-
schreven over wat we willen 
bereiken met de dagbesteding. 
Daarna kwam de vraag: hoe 
gaan we heten? We begonnen 
namen op te schrijven en stond 
er Zus &zo. Mijn zus die doet 
het zus en ik doe het zo, zo en 
zus. Samen groeit dat uit tot een 
hele mooie combinatie en iets 
heel waardevols. Wij zijn allebei 
graag op de werkvloer. Ineke is 
goed in kantoorwerkzaamheden 
en een echte regelaar. Ik voel me 
heel vrij op de werkvloer. Wij be-
trekken de naam ook bij de acti-
viteiten van de deelnemers. Lukt 
het niet? Als het niet zus kan, 
doen we het zo! Er is altijd wel 
een manier te vinden waarop het 
wel kan.”
De realisering van de dagbeste-
ding was ook een kwestie van 
zus en zo. Ze gingen niet naar 
de bank. “Wij hebben alles zelf 
gefinancierd”, zegt Annika. “Wij 
hadden als kinderen de droom 
om later samen een bedrijf op te 
zetten. Nu was het zover en heb-
ben we een jaar voorbereiding 
gehad om alles aan te vragen bij 
de gemeente en onze ideeën op 
papier te zetten. Voor het eindbe-
drag hebben we allebei de helft 
van ons spaargeld ingezet. We 
hebben er bewust voor gekozen 
om alles uit eigen middelen te 
betalen en geen lening te ne-
men. Om deelnemers te vinden, 
waren we bij de gemeentes en 
woongroepen langsgegaan om 
te vertellen wie we waren en wat 
we willen betekenen. We kregen 
ook reclame door een bericht in 
de krant over de opening door 
de wethouder. Van daaruit kwam 
het via mond-tot-mond-recla-
me tot nieuwe deelnemers. We 
hebben alles heel klein en intiem 
gehouden. Zo zijn wij en onze 
dagbesteding ook: we zijn klein-

schalig en intiem met elkaar. Dat 
stralen wij uit en daar worden 
we blij van, niet Samantha?”, zegt 
Annika terwijl ze opzij kijkt naar 
Samantha die dat bevestigt.

Samen

De doelgroep bestaat uit mensen 
met verschillende problemen: 
geestelijke, lichamelijke, psychi-
sche en sociale. Dat vereist ook 
verschillende aanpakken. “Wij 
zijn daarin geschoold en hebben 
met onze collega’s veel werk-
ervaring. Dat voegen we samen 
en geeft meerwaarde aan ons 
werk. Door mensen met meer-
dere beperkingen in één ruimte 
te zetten, kunnen de deelnemers 
elkaar ook helpen en aanvullen.” 
Samantha is daarvan het leven-
de bewijs: “Ik vind het hier hart-
stikke mooi. Ik heb het naar mijn 
zin, echt waar. Ik kan met ieder-
een opschieten.” 
Wanneer de vestiging eenmaal 
goed loopt, is het de bedoeling 
dat mensen ook thuis begeleid 
worden. “Dat is ontstaan omdat 
er vraag naar was. Sommige 

deelnemers hebben niet de fy-
sieke energie om hier te komen. 
Dan moeten wij naar hen toe, 
zeiden wij. Het voelt niet goed 
om hen de hele dag thuis te laten 
zitten, terwijl ze wel willen, maar 
niet kunnen komen. Voor andere 
mensen die jarenlang niet weg 
zijn geweest, is de drempel te 
hoog om overheen te komen. 
Dan bieden we dagbesteding 
aan huis. Nadat we een band op-
gebouwd hebben, nemen we ze 
af en toe mee om hier alleen een 
kopje koffie te drinken. Op die 
manier laten we ze weten dat ze 
welkom zijn en willen we ze een 

gevoel van vertrouwen en veilig-
heid geven.”

Een doelstelling van Zus &zo is 
de dagbesteding te integreren 
in het dorp. “We hebben contact 
met de basisscholen. Het begint 
bij de kleine kinderen. Zij kijken 
met een bepaalde blik naar deze 
doelgroep. Dat proberen wij te 
doorbreken. In Kollum hebben 
wij een samenwerkingsverband 
met de scholen. Wij maken bij-
voorbeeld al het speelgoed van 
groep 1 en 2 schoon. Eerst von-
den de kinderen dat spannend, 
maar nu roepen ze: ‘hé, zijn jullie 
er alweer?’ Dat willen we berei-
ken. Je hoeft niet raar naar deze 
mensen te kijken. Kinderen dur-
ven wel te vragen: waarom heeft 
die mevrouw zo’n rare hand? Als 
je uitlegt dat ze zo geboren is, 
is het voor zo’n kind weer snel 
oké. Daarnaast deden we elke 
maandag mee met de spelle-
tjesochtend in Meckama State. 
De deelnemers gingen rond met 
de koffie en thee en er ontstond 
sociaal contact. In Buitenpost 
helpen we Baukje van der Wal 
met haar eerlijke producten uit 
Ethiopië.” 

Uit liefde

Corona gooide ook hier roet in 
het eten. De eerste twee maan-
den was de dagbesteding ge-
sloten. Voor Samantha, die in 
die periode in Dokkum woonde, 
betekende het ook dat ze niet 
naar haar werk bij Dokwurk kon 
fietsen. Ze vermaakte zich wel 
thuis, maar “Ik had zo’n zin om 
naar mijn werk te gaan”, zegt ze. 
De zussen waren niet voor één 

gat te vangen. “Toen de deur ge-
sloten was tijdens de eerste lock-
down zeiden we: we gaan naar 
hen toe. We waren toen nog sa-
men en hebben ons opgesplitst 
en hadden elk een vaste groep. 
’s Morgens ging ik gedoucht naar 
de eerste deelnemer, ging weer 
naar huis, me douchen en om-
kleden. En dat herhaalde zich bij 
de volgende deelnemer. Dat was 
heel heftig en intensief, maar we 
deden het bewust om in contact 
te blijven met onze deelnemers. 
We wilden ze niet loslaten. Het 
kostte ons veel energie, maar 
we zijn heel blij dat we dat heb-
ben gedaan. Mijn zus en ik zijn 
bewust niet op familiebezoek 
geweest, zodat we bij onze 
deelnemers over de vloer kon-
den komen. Als je iets uit liefde 
opstart, doe je graag een extra 
stapje. Ook al is dat voor jou na-
delig. Daarna zijn we niet weer 
dicht geweest. We hadden alles 
zo voor elkaar dat het door kon 
blijven gaan. En we hebben de 
corona op het werk buiten de 
deur weten te houden.”

Zus &zo mag dan wel uit ide-
alisme zijn ontstaan, Ineke en 
Annika hebben wel een bijdra-
ge nodig van de deelnemers. 
“Bij de gemeente kunnen ze via 
de WMO terecht voor een Per-
soonsgebonden Budget (PGB) 
of een beroep doen op de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ).” Annika 
en Ineke begonnen met z’n twee-
en, maar inmiddels zijn er nog 
twee betaalde medewerkers, 
drie vrijwilligers en stagiaires 
werkzaam. “Zo vormen we een 
mooi team met elkaar. De deel-
nemers worden met onze eigen 
bus opgehaald en om half vier 

weer thuisgebracht. “De bus 
heeft echt meerwaarde. We be-
ginnen de dag met ze en sluiten 
ook samen de dag weer af. In de 
bus wordt vaak ook nog nage-
praat.”

Vriendinnen

Zus &zo onderscheidt zich van 
andere opvang door het beperk-
te aantal deelnemers. “We heb-
ben een kleine groep mensen 
en we willen niet groter worden. 
Iedereen moet de aandacht krij-
gen die hij of zij verdient. We be-
ginnen al aardig vol te raken. Er 
zijn nu veertien deelnemers die 
niet allemaal op dezelfde dag 
komen. Iedereen heeft zijn eigen 
dagen en dat geeft weer afwisse-
ling. We onderscheiden ons ook 
omdat we meerdere groepen in 
één werkruimte hebben.” De ves-
tiging van Zus &zo valt onder de 
gemeente Achtkarspelen. 

“We voelen ons hier welkom 
en Buitenpost is een open en 
vriendelijk dorp. Op 25 sep-
tember hadden we open dag 
en kwam wethouder Margreet 
Jonker de locatie openen.” De 
komst van Zus &zo blijft in het 
dorp niet ongemerkt: de op-
brengst van de Coop Statie-
geldactie van oktober tot en met 
december is bestemd voor Zus 
&zo. “Daarvan willen we een 
elektrische duo-fiets kopen die 
we ook willen inzetten voor de 
ouderen in Buitenpost.” 
In de zomervakantie zagen 
Samantha en Annika elkaar een 
maand niet. Het weerzien was 
dan ook emotioneel. “Ik heb haar 
heel erg gemist”, zegt Samantha.” 
“Ik haalde haar na vier weken 
weer op en dat was wel een 
momentje voor in de boeken. 
Ik kreeg een dikke knuffel en 
dat raakte me enorm”, vervolgt 
Annika. “We hadden de tranen in 
de ogen staan. Hier doe ik het nu 
voor.” Samantha reageert spon-
taan door Annika vast te pakken. 
“We zijn gewoon vriendinnen 
eigenlijk”, zegt ze. “Samen een 
beetje klieren en ouwehoeren. 
We hebben nooit ruzie. Ik heb 
het hier echt naar mijn zin. Ik wil 
hier nooit weer weg.”

“Er is altijd wel een manier te vinden waarop het wel kan”

Vriendinnen Samantha en Annika. (foto: Nelleke Kemps)

Ineke (links) en Annika (rechts) bij de ingang van Zus &zo. (eigen foto)

    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 27 Sept. t/m zaterdag 02 Okt.2021

€ 5.50
500 gram

krieltjes, boontjes en perziken 

Smulschotel  met 
stoofvlees

MEAL DEAL

€ 4.50
per stuk

Ca 20-25 min. op 180 graden

Kipilet Gratin voor 
in de oven

Speciaal voor u gemaakt

€ 4.75
2 x 100 gram

GRATIS  Boterhamworst

Bij Rauwe ham + 
Gegrilde rollade

Vleeswaren TOPPER

€ 9.95
2 x 500 gram

Vers van uw slager

Kipdijilet + 
Rundergehakt 

DUO VOORDEEL!

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

Smakelijk voordeel

 Looptijd: juli/augustus 2021
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Ette-Frits Veenstra
Voorzitter van de Flamingo’s en Ljeppersklub

VRIJWILLIGERS
Bote de Haan

Zoals in de vorige Binnenste Buitenpost al was aangegeven zou er 

deze maand een interview met Ette-Frits Veenstra volgen. Samen 

met Marieke Jelsma is hij voorzitter van de ljeppersklub; een geza-

menlijk interview zat er de vorige maand niet in, omdat Ette Frits 

op dat moment met zijn gezin vakantie vierde op het eiland Texel. 

Ook is Ette-Frits voorzitter van de korfbalclub de Flamingo’s. Deze 

club is een van de grootste verenigingen van ons dorp. Ze hebben 

meer leden dan de ljeppersklub en ook al ben je voorzitter en word 

je geacht veel werkzaamheden te delegeren, er gaat toch veel vrije 

tijd in zitten; daar kwam Ette-Frits ook snel achter. Een voordeel 

is wel dat hij van jongs af aan heeft gekorfbald en zodoende alle 

ins en outs van deze sport kent. Het gesprek gaat dan ook meer 

over korfbal dan over polsstokverspringen, maar dat is in de vorige 

Binnenste Buitenpost al aan de orde geweest.

Waardering

“Nee, ik heb nog nooit een 
sprong vanaf de schans ge-
waagd“, zegt Ette-Frits Veenstra. 
“Dat ik bij het fierljeppen verzeild 
ben geraakt dank ik aan onze 
zoon Daniël. Toen hij 7/8 jaar 
was wilde hij al lid worden van 
de fierljepklub. Hun reactie was 
op zich begrijpelijk: je bent nog 
te jong, probeer het over twee 
jaar maar weer eens. Zodra hij 
tien werd meldde hij zich weer 
bij de club en hij was meteen 
goed. Klimt binnen de kortste ke-
ren naar de top van de polsstok 
en deed onlangs mee met het 

Nederlands kampioenschap. In 
zijn leeftijdsgroep werd hij vier-
de, net niet binnen de prijzen, 
maar toch erg goed. 
Zoals gezegd, van de technische 
aspecten van het fierljeppen 
weet ik niet veel en daarom is 
het goed dat Marieke Jelsma de 
collega-voorzitter is. Zij was zelf 
een actief fierljepper, totdat een 
blessure haar dwong te stoppen, 
maar ze is een echte insider en ik 
ben meer een ‘gewone’ bestuur-
der. Doordat wij verschillende 
achtergronden hebben vullen wij 
elkaar goed aan. De combinatie 
fierljeppen en korfballen kan 

goed, wanneer het korfballen 
in de zomermaanden stopt be-
gint het fierljeppen en wanneer 
zij stoppen is het al weer herfst 
en gaat het korfballen weer van 
start voor een nieuw seizoen. 
Wat mij opvalt bij de fierljeppers 
is de waardering die men heeft 
voor een goede sprong van een 
tegenstander. Dat is anders dan 
bij de voetballers en korfballers, 
daar is de competitie harder.“

Liefde voor het korfbal 

Ette Frits vervolgt: “Soms is 
het wel erg druk, vooral toen ik 
nog een jeugdteam van de Fla-
mingo’s trainde, maar daar ben 
ik dit seizoen mee gestopt. Weet 
ik van het fierljeppen niet alles, 
bij het korfballen is dat anders. 
Ik ben geboren en getogen in de 
Surhuizumermieden en speelde 
voor DTS uit Surhuizum. Ik ben 
in Buitenpost komen wonen. Ik 
ben getrouwd en we hebben drie 
kinderen. En ik werk in het Marti-
niziekenhuis in Groningen. 
De liefde voor het korfbal dreef 
me als het ware naar sportveld 
de Swadde zeker toen ook de 
kinderen gingen korfballen. Al 
snel verzorgde ik als vrijwilliger 
trainingen en later werd ik be-
stuurslid. 

De Flamingo’s is een prachtige 
vereniging met ongeveer 225 le-
den. De afgelopen periode is er 
sprake van ledenverlies, maar 
dat is bij meerdere verenigingen 
zo, door met name het weinig 
kunnen aanbieden door corona. 
De meeste leden bleven echter 
de club trouw, ook al waren er 
geen wedstrijden en trainingen. 
Dat zegt wel iets over de sfeer 
die er heerst bij de Flamingo’s, 
die is in één woord fantastisch. 
Wij vinden het belangrijk dat 
onze kinderen aan een team-
sport doen, het opdoen van so-
ciale contacten en het wat voor 
elkaar over hebben zijn belang-

rijke zaken waar je later in het 
volwassen leven ook wat aan 
hebt. Natuurlijk kunnen ze daar-
naast ook een individuele sport 
zoals fierljeppen doen.”

De vrijwilligers van flamingo’s

“Als bestuurslid van twee ver-
enigingen moet je oppassen dat 
het niet ten koste gaat van je 
privé leven”. Daarom ga ik ook 
wel eens niet naar een wedstrijd 
kijken, zonder mij draait het ook 
gewoon wel door. Veel steun heb 
ik van de medebestuurders. Ik 
noemde Marieke al bij het fierl-
jeppen en bij de Flamingo’s zijn 
dat Reinold Pauw, Jan de Jong, 
Gerda Flikkema en Hieke Stelle-
ma en dan wil ik ook al die ande-
re vrijwilligers noemen die ont-
zettend veel vrije tijd besteden 
aan de verenigingen, zowel bij 
de fierljeppers als bij de korfbal-
lers. Zonder hen zouden de ver-
enigingen niet kunnen bestaan. 
Bij de Flamingo’s is het een hele 
organisatie. Er is een Public 
Relations commissie, die onder 
andere de website en de Face-
bookpagina verzorgt. Verder zijn 
er een technische commissie, 
een jeugdbegeleidingsgroep, 
een sponsorcommissie en dan al 
die begeleiders van de senioren 
en juniorenteams, het G-korfbal, 
activiteitencommissie, de sup-
portersvereniging, het kantine-
werk, schoonmaakploegen, ei-
genlijk te veel om op te noemen. 
Petje af voor al die vrijwilligers.”

Vrijwilligers gezocht

“Als voorzitter moet je accep-
teren dat zaken niet altijd gaan 
zoals jij dat in gedachten hebt. 
Dan gaan we op z’n Hollands 
polderen en komen wij er uit. Je 
moet er plezier in houden, want 
dat is belangrijk en je moet het 
leuk vinden om met mensen om 
te gaan.
Het verenigingsleven valt en 
staat met de vrijwilligers. Zo is 

het bijvoorbeeld moeilijk om 
scheidsrechters te vinden. Te 
weinig scheidsrechters kost de 
vereniging geld. Iedere club 
moet van de KNKV (Koninklijke 
Nederlandse Korfbal Verbond) 
scheidsrechters leveren, zo niet 
dan krijg je een boete. De leden 
willen van alles wel doen voor 
de club, maar scheidsrechteren? 
Het is net als in de voetballerij, 
je krijgt als scheidsrechter veel 
kritiek en daar moet je leren bo-
ven te staan. Dat valt niet mee. 
Daarnaast worden er door de 
leden ook gewoon wedstrijden 
gespeeld of gecoacht. Het komt 
allemaal uit dezelfde vijver. Als 
club hebben we al diverse keren 
een boete moeten betalen. Dat is 
vervelend maar je kunt ook niet 
dwingen.” 

Ook het kader ten aanzien van 
begeleiden van de teams is een 
aandachtspunt. Het zou fijn zijn 
de komende jaren een jaarlijkse 
groei te mogen hebben maar 
dat vraagt ook weer extra kader 
in de zin van begeleiding. Ook 
dat is ieder jaar een hele puzzel 
om rond te krijgen. Het lukt ieder 
jaar weer maar het is absoluut 
een punt van aandacht. Kortom 
er mogen zeer zeker vrijwilligers 
bij.

Bij het afscheid nemen gaat het 
gesprek nog even over sportter-
rein de Swadde. De voetbalver-
eniging en de Flamingo’s hebben 
daar al jaren een kantine. De bil-
jartvereniging heeft het gebouw 
van het opgeheven muziekkorps 
overgenomen en men is bezig 
dat drastisch te verbouwen. De 
fierljeppers zitten aan de achter-
zijde van het sportterrein en bin-
nenkort komt er waarschijnlijk 
ook nog een gebouw bij als de 
tafeltennisvereniging verhuist 
naar de Swadde. Zo ontstaat er 
een compleet sportcentrum tus-
sen Buitenpost en Kollum.Ette-Frits Veenstra, voorzitter van Flamingo’s en Ljeppersklub. (eigen foto)

Redacteur gezocht
Deze krant wordt al 
jaren met veel plezier 
gemaakt door een 
gevarieerde groep 
redactieleden. Om 
de werkzaamheden 
wat meer te kunnen 
spreiden is de redac-
tie op zoek naar een 
nieuw redactielid dat 
mee wil helpen na te 
denken over de in-
houd van de krant, 
de binnenkomende 
bijdragen te redige-
ren en zelf artikelen 
te schrijven. Een 
goede beheersing 
van het Nederlands is gewenst. 
We maken geen literatuur, maar 
schrijven naar beste kunnen 
stukjes in gewoon Nederlands.

Maar het werken in de redactie 
houdt meer in dan alleen ‘het 
stukjes maken’. Zo zoeken we 
ook mensen die andere belang-
rijke taken willen doen. Want 

een belangrijk onderdeel van 
het werk is het meedenken over 
onderwerpen voor artikelen, 
het melden van nieuwtjes en 
contacten opdoen en onder-
houden. 
We willen de jongeren in het 
dorp meer bij de krant betrek-
ken.

Verder zijn we vol-
op bezig met de 
ontwikkeling van 
de krant en is er 
alle ruimte om 
creatief mee te 
denken hoe we de 
krant mooier, beter 
en toegankelijker 
kunnen maken. We 
vergaderen twee 
keer per maand op 
maandagavond. 

Lijkt het je leuk om 
de redactie van de 

Binnenste Buitenpost 
te versterken? 

Ook als je alleen af en toe bij-
dragen wil leveren, zonder deel 
uit te maken van de redactie, 
ben je van harte welkom.

Mail ons: 
bibupost@gmail.com

De redactie

DE BINNENSTE BUITEN POST 

Op zaterdag 2 oktober 
Repair Café in It Koartling
Na een jaar stilstand hebben we 
op 4 september de draad weer 
opgepakt. We gaan er vanuit dat 
we nu het hele jaar aanwezig 
kunnen zijn op de eerste zater-
dag van de maand. Na het ver-
schijnen van het IPCC-rapport 
misschien wel nóg belangrijker. 

Ondanks het mooie weer hadden 
we direct weer flinke aanloop.
Het aanbod was weer divers. 
Enerzijds was er iemand die uit 
een kapotte videorecorder een 
dierbare tape gered wilde zien 
worden. Anderzijds was er een 
wekkerradio die je niet meer 
wakker maakte. Opvallend was 
dat er ook een aantal artikelen 
waren, die bij onze test goed 
bleken te functioneren. Maar ui-

teraard komt men niet voor niets 
hiermee langs. Dit is altijd een 
wat lastige situatie. We proberen 
dan op allerlei manieren het ap-
paraat in storing te krijgen. Maar 
als dat niet lukt, dan rest weinig 
meer dan ons ‘magische krach-
ten’ toe te kennen. Onbevredi-
gend voor beide partijen. Wel-
licht dat er, in een later stadium, 
meer duidelijkheid is en komt 
men nogmaals langs.

Dus zaterdag 2 oktober tussen 
13.00 en 16.00 uur Repair Café 
in It Koartling. Kom langs met je 
kapotte spullen en wij gaan aan 
de slag om het te maken.
De kosten bij reparatie zijn een 
door u te bepalen vrijwillige gift.

?



Het adres voor al uw reparatie 

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 17.00 uur.

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 

herfstbeurt! Tijdens de herfstbeurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere herfstbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Vul nu je zomergarderobe aan 

met de leukste

 

rokjes-jurkjes-short-shirts-tops

 

De keuze is reuze!
mail: modiquemode@hotmail.com
tel.: 0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

mail: rikst.fl@gmail.com
tel.: 0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81
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Opening Doortraproute Buitenpost
De wethouders Jouke Spoelstra 
(sport) en Max de Haan (verkeer) 
van Achtkarspelen openden don-
derdagochtend 16 september de 
Doortraproute van Buitenpost. 
Beide wethouders kregen daar-
bij een vaantje en een ingelijste 
plaquette overhandigd door een 
vertegenwoordiger van de Pro-
vinsje Fryslân. Na de openings-
handeling bij gebouw de Scha-
kel, Voorstraat 15, werd de route 
gezamenlijk gefietst door de aan-
wezige fietsers. Onderweg was 
er tijd voor een gezellige stop.

Doortraproutes zijn rondjes van 
ongeveer 20-25 km, mooi, groen, 
over redelijk ruime paden, met 
weinig obstakels en relatief veili-
ge kruisingen. Het zijn routes 

bedoeld voor oudere fietsers. 
De routes maken deel uit van het 
programma Doortrappen, een 
campagne van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, ge-
richt om oudere fietsers zo lang 
mogelijk en zo veilig mogelijk te 
laten fietsen. In Friesland wordt 
de campagne ondersteund door 
het Regionaal Orgaan Verkeer-
veiligheid Fryslân (ROF) en de 
Friese gemeenten.

Voor meer informatie zie:
https://www.frieslandbeweegt.
frl/doortraproute-buitenpost.php

Bridgecursus voor beginners
Op dinsdag 14 september heeft 
de bridgeclub Buitenpost de jaar-
lijkse competities weer hervat. 
Er wordt gespeeld op dinsdag-
ochtend en donderdagavond.
Wilt u meer weten over het 
bridgespel dan kunt u gratis vier 
kennismakingslessen volgen op 

de woensdagavonden in okto-
ber. Aansluitend zal een begin-
nerscursus worden gegeven.

Heeft u belangstelling?
Meld u aan bij docente Gerrie 
Hiddema: gerrie@hiddema.nl of 
0616318126.

Enthousiaste volleyballers
gezocht
Je vindt volleyballen leuk, maar 
je wilt liever niet op wedstrijd-
niveau spelen? Dan vind je het 
vast leuk om ons gezellige Recre-
antenteam te komen versterken!

Wij, het enthousiaste recrean-
tenteam van Volleybalclub Bui-
enpost (VCB), zijn dringend op 
zoek naar nieuwe leden.
Ons team bestaat uit mannen 
en vrouwen, jong en oud. Elke 
maandagavond trainen we 
vanaf 21.15 uur in sporthal de 
Houtmoune.
Na een stukje training spelen we 

enkele partijtjes tegen elkaar. In 
ons team zitten zowel gevorder-
de als beginnende volleyballers 
en een ieder speelt op zijn of 
haar eigen niveau.
Spreekt je dit aan, kom gerust 
eens een paar keer meetrainen 
(uiteraard vrijblijvend).

Voor inlichtingen kun je Geertje 
Koster bellen, tel: 0511-543204 of 
06-11121209.
Graag tot ziens.

Met sportieve groet, 
Recreantenteam VCB.

Sportseizoen G.V. Maas
 is weer begonnen. 
G.V. Maas bestaat al sinds 1945 en heeft ongeveer 
80 leden. Wij bieden verschillende lessen aan. 
Vanaf 3 jaar kan er begonnen worden met kleu-
tergym. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
Nijntje beweegprogramma. 
Vanaf 6 jaar kun je verder naar het turnen. Turnen 
bestaat uit twee delen: recreatief en selectie. Dit is 
voor zowel meisjes als voor jongens. 
Daarnaast heeft G.V. Maas ook acrogymnastiek. 
Voor volwassenen is er een passend aanbod. Al 
sinds jaar en dag is er een trimgroep. Hierbij doen de 
dames verschillende oefeningen en spellen om het 
lichaam soepel te houden. 
Vanaf 6 oktober zal er ook nog yoga worden aan-
geboden.

Alle lessen worden gegeven in de gymzaal aan de 
Parklaan in Buitenpost. Lijkt het je leuk om aan een 
van onze lessen mee te doen, dan kun je altijd vrij-
blijvend een proefles meedoen. Voor meer infor-
matie en lestijden kijk op onze website:
 www.gvmaas.nl. 

Wethouder Jouke Spoelstra (uiterst rechts) en Max de Haan (tweede van 

rechts) fietsen een deel van de route. (foto’s: Hielke Boorsma)

Een potje volleybal in de Houtmoune. (eigen foto)

Samen bridgen in The Point. (eigen foto)

Oogstfeest met volop activiteiten bij De Kruidhof
Op zaterdag 16 oktober 2021 sluit 
De Kruidhof hortus van Fryslân 
in Buitenpost traditioneel haar 
seizoen af met een Oogstdag 
en Fruitshow. Op deze feestelij-
ke laatste openingsdag deelt De 
Kruidhof haar oogst met het pu-
bliek. Een markt, proeverijen van 
huisgemaakte kruidenlikeuren, 
een fruitshow en fruitdetermi-
natie zijn vaste onderdelen van 
deze dag. Kinderen kunnen pom-
poen snijden en bezoekers kun-
nen een herfstboeket schikken 
met plantmateriaal uit de tuinen. 

Najaarsmarkt

In de Kloostertuin en in de kas 
is een najaarsmarkt, worden er 
verschillende pompoen- en fruit-
soorten verkocht en zijn er de-

monstraties van een houtdraaier 
en een eenden korfvlechter. Ook 
is er informatie over de bijen 
en verkoop van verschillende 
honingproducten. 

Presentatie van de oogst

Zoals ieder jaar presenteert De 
Kruidhof vele soorten appels en 
peren van voornamelijk oude 
rassen uit de eigen Fruithof. 
Pomologen van Fruit yn Fryslân 
kunnen u op deze dag van alles 
vertellen over fruit en uw eigen 
appel- of perenboom determine-
ren. Voor het determineren kunt 
u het beste vier of vijf vruchten 
meenemen. Ook over ziektes en 
de verzorging van fruitbomen 
kunt u informatie krijgen. Heeft u 
een zieke boom? Neem dan een 

takje met één of meer bladen 
mee.
 
Activiteiten voor jong en oud

Tussen 11.00 en 16.00 uur kun-
nen kinderen in de kas een 
mooie lampion snijden uit een 
pompoen. De kosten zijn € 3,50 
per kind. Ze kunnen op het terras 
van de workshopruimte een in-
sectenhotel maken of boven een 
kampvuur popcorn maken. In de 
kas kunt u een boeket schikken 
met bloemen en ander herfstma-
teriaal uit onze tuinen. Dit kan al 
vanaf € 0,25 per tak of bloem. 

Laatste dag plantensale en hoge 

korting op winkel producten

In de grote Verkooptuin vindt 
u de uitgebreide planten, fruit-

bomen- en kruidencollectie. Voor 
de gehele groene collectie geldt 
50% korting. De Oogstdag is de 
laatste dag waarop deze actie 
geldt en biedt u de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld nog wat mooie 
najaarsbloeiers of fruitbomen 
aan te schaffen. Daarnaast zijn er 
tijdens de Oogstdag hoge kortin-
gen op winkelproducten. 

De Kruidhof is tijdens deze 
Oogstdag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. De entreeprijs is 
€ 4,00. Kinderen van 5 t/m 11 jaar 
€ 2,00. Met een Museumkaart of 
seizoenkaart van de tuin hebt u 
gratis toegang.

Meer informatie vindt u op www.
dekruidhof.nl/oogstdag. 

Met muziek van o.a. Adèle,

Prince, Ilse de Lange  

De lessen bestaan uit:

- Yogahoudingen (Asana)

- Ademhaling (Pranyama)

- Ontspanning

Wat neem je mee?

- een (yoga) matje (ook

aanwezig op locatie)

- een dekentje & kussentje

- een handdoek

Docent: Hiske Kuipers

Vanaf woensdag  6 oktober
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Kinderdagverblijven

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 

Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  

en leren in een 

vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

  thuis werken en
  ruimtegebrek!

UW BOUWER
UIT BUITENPOST 

W W W . D E H A A N - B O U W B E D R I J F . N L

I N F O @ D E H A A N - B O U W B E D R I J F . N L

DE HAAN BOUWBEDRIJF CREËERT
DE RUIMTE DIE U NODIG HEEFT. 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN 



U loopt, fietst of rijdt natuurlijk ook wel eens over de Kuipersweg 

en ziet dan dichtbij de Voorstraat altijd een hele oude auto naast 

een huis staan. Bovendien lijkt het alsof er daar altijd aan auto’s ge-

sleuteld wordt. Dat klopt, de familie Hamstra besteedt bijna al hun 

tijd aan oude auto’s. En ja, ik ben natuurlijk nieuwsgierig waar deze 

liefde vandaan komt, dus: op naar de Pieter Hamstra. Hoewel, het 

is geen hobby van alleen de heer des huizes, het hele gezin, Pieter, 

Alie, Peter en Jan, is erbij betrokken.Ze nemen alle beslissingen 

samen!

Als de V8 begint te lopen…, dat geluid klinkt als muziek in je oren. 

Het gevoel dat je dan bekruipt, is met geen pen te beschrijven.

Pieter doet het woord en Peter 
vult zo nu en dan aan. Net als al-
tijd vraag ik ook nu naar de oor-
sprong van hun hobby, of liever 
gezegd passie. En net als altijd is 
het ook hier in hun jeugd begon-
nen. De vader van Pieter is fiet-
senmaker, dus Pieter groeit op 
temidden van fietsen, motoren 
en vooral onderdelen. En “zien 
sleutelen doet sleutelen.” Heit 
betrekt Pieter ook bij zijn werk. 
Zo moet er bijvoorbeeld voor 
de handel een motor opgehaald 
worden, met z’n tweeën op de 
brommer erheen, heit op de mo-
tor en Pieter op het brommertje 
terug. En dan samen de motor 

opknappen en weer verkopen. 
Pieter heeft in de loop van de  
jaren heel wat motoren gemaakt. 
Ja, gemaakt, niet ‘heel’ gemaakt, 
nee écht gemaakt. Onderdelen 
worden overal vandaan gehaald, 
maar soms ook zelf gemaakt, zo-
als bijvoorbeeld uitlaten. Moto-
ren worden gekocht, opgeknapt 
en weer verkocht om zo deze 
hobby te bekostigen. Pieter en 
Alie hebben elk een motor, waar-
op ze vele tochten maken. 
Pieter verklapt ook nog een ge-

heimpje: ruim dertig jaar gele-
den hebben ze een motor in on-
derdelen in een busje geladen en 
uit Berlijn naar hier gesmokkeld. 
We oordelen dat we dat nu vast 
wel zonder gevolgen mogen ver-
tellen.

Als zo’n twintig jaar geleden Alie 
gezondheidsproblemen krijgt, 
stappen ze over op de auto, kun-
nen ze lekker naast elkaar zitten 
en nog droog ook. Uiteraard 
geen gewone auto, nee, oude 
Amerikaanse auto’s, liefst zo oud 
mogelijk. Ook hieraan wordt ge-
sleuteld. Vooral gesleuteld dus, 
de motor en het geluid moeten 
perfect zijn, het uiterlijk vinden 
ze alle vier totaal onbelangrijk. 
Samen bezoeken ze ook regel-
matig meetings, u weet wel, net 
als tijdens de feestweek hier, als 
alle eigenaren van oude auto’s 
samenkomen en elkaars bezit 
bekijken en bewonderen. Eerlijk 
is eerlijk, hun auto valt wel ‘een 

beetje’ uit de toon, want is niet 
prachtig glimmend gepoetst, 
zodat hij er als nieuw uitziet. 
“Maar”, zegt Pieter, “die mensen 
halen hun auto uit de garage als 
het heel mooi weer is, pronken 
ermee en rijden hem bij de eer-
ste druppels liefst zo snel mo-
gelijk weer naar binnen. Nee, 
wij gebruiken de auto gewoon, 
rijden er altijd mee.” Als je er 

niet mee hoeft te rijden, kunnen 

er wel vierkante wielen onder 

en zet hem dan ook maar op de 

schoorsteenmantel”.

Door de jaren heen hebben ze 
een netwerk ontwikkeld. Je weet 
adresjes voor onderdelen en an-
deren weten ons weer te vinden. 
Pieter: “In onze garage, die we 
ook samen hebben gebouwd, 
liggen heel veel onderdelen op-
geslagen, die ik niet kwijt wil. Ik 
heb bijvoorbeeld een motorblok 
van een Olds mobile rocket. Nou, 
daar zijn velen heel jaloers op. En 

ja, toen we het gefikst hadden, 
Jan drukte op het knopje en dan 
dat geluid.. dat gevoel wat dat je 
geeft, daar doe je het voor.” De 
Chevrolet-pickup wordt door Pie-
ter en Alie gebruikt en Jan rijdt 
in de Buick Special. Peter houdt 
het nog bij de motor. In de gara-
ge staat al een aantal jaren een 
Cadillac uit 1953, waaraan nog 
heel wat moet gebeuren. Dit pro-
ject heeft heel lang stilgestaan 
omdat Pieter drie jaar geleden 
ernstig ziek werd. Het gaat nu 
weer redelijk met hem, maar 
ook de corona zorgde ervoor dat 
Peter en Jan een hele poos niet 
thuis kwamen met het oog op de 
kwetsbare gezondheid van hun 
ouders Nu pakken ze langzaam 
de draad weer op en hopen ze 
dat u hen over een tijdje in de 
opgeknapte, maar niet glanzen-
de Cadillac door ons dorp ziet 
toeren.

(foto’s: Anneke Paauw)
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INSPIRATIE
Anneke Paauw

Pieter Hamstra’s liefde voor oude auto’s
Zijn gezin deelt die liefde 

Verhalenavond 2021 komt eraan!
Op 26 november 2021 is er weer 
een Verhalenavond! Het the-
ma van dit jaar is Taal fan myn 

hert, een breed thema waar een  
scala aan verhalen over te ver-
tellen is en dat is precies wat de 
organisatie van Verhalenavond 
beoogt. Honderden vertellers in 
heel Fryslân op bijzondere loca-
ties. Ontmoeten, dat is waar we 
naar verlangen en dat is waar 
Verhalenavond in uitblinkt.

De eerste fanatieke vertellers 
hebben zich al aangemeld via de 
site. Zo zijn er verhalen te horen 
in Wetsens, Dokkum, op Ame-

land, Niawier en in Easterlittens. 
Een verhaal over De taal van Ca-

mino de Santiago, de leafde foar 

de natoer en ook een verhaal 
in het Brabants. De laatste is 
een verteller van de vertelgroep 
Ameland Vertel! Dit is een groep 
die met meerdere vertellers 
deelneemt aan Verhalenavond. 

“Steeds vaker krijgen we aan-
meldingen van vertelgroepen 
die soms zelfs ontstaan zijn van-
uit eerdere edities van Verhalen-
avond. Maar ook van dorpen die 
meedoen met een route door het 
dorp met verschillende vertellers 

op diverse plaatsen. Naast het 
feit dat het geweldig is dat dit 
soort initiatieven ontstaan is het 
ook voor het publiek erg leuk om 
een dorp op een nieuwe manier 
te leren kennen. Je gaat met hele 
andere ogen kijken naar een 
dorp en ook krijg je op een nieu-
we manier contact met dorpsbe-
woners. Verhalenavond is dan 
ook zoveel meer dan alleen het 
vertellen van een verhaal of er-
naar luisteren” aldus een trotse 
Janneke de Haan, die artistiek 
leider is van het project. 

In de aanloop naar Verhalen-

avond worden, verspreid door 
Fryslân, een vijftal inspiratieses-
sies voor vertellers georgani-
seerd waarop vertellers aan hun 
verhaal kunnen werken en tips 
krijgen van Jos Thie over hoe je 
een verhaal vertelt.

Pier21 produceert, in samen-
werking met Solidair Friesland 
en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe 
editie van Verhalenavond op 
26 november 2021. “We zijn ont-
zettend blij met deze samenwer-
king zeker in het kader van het 
thema van dit jaar. We hopen dat 
er deze editie extra veel andere 

talen te horen zullen zijn tijdens 
Verhalenavond. Dus naast Ne-
derlands, Fries, Bildts misschien 
ook wel Afghaans, Turks en  
Chinees, om maar een paar 
voorbeelden te noemen” zo zegt 
David Lelieveld Creatief produ-
cent van Pier21.

Vertellers kunnen zich aanmel-
den via verhalenavond.nl waar 
de verhalen terug te vinden zijn 
op een kaart. Zo kunnen bezoe-
kers die op 26 november naar 
Verhalenavond toe willen mak-
kelijk een route uitstippelen. 

Even voorstellen
Hallo Buitenposters! 

Mijn naam is Ingrid Rit-
tersma-Koster (50 jaar). Gelukkig 
getrouwd en moeder van drie 
kinderen. Als gezin wonen wij 
aan De Spil. 
In het dagelijks leven ben ik am-
bulanceverpleegkundige. Ik ben 
een geboren en getogen Buiten-
poster. 
Mijn vrije tijd is gevuld met spor-
ten, lezen, wandelen en veel ge-
zelligheid. 

Sinds kort ben ik bestuurslid 
geworden van het Plaatselijk 
Belang Buitenpost. Graag wil 
ik mij inzetten voor ons dorp in 
de Wâlden. De naaste woon- en 
leefomgeving is belangrijk. Ik wil 
mij inzetten voor de ontwikke-
ling, leefbaarheid en veiligheid 
van ons prachtige dorp! Ik heb 
er zin in!

Ingrid Rittersma

PBB
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75 Jaar geleden - het veelbelovende BuVo-feest 

Van 18 tot en met 21 september 1946 bruis-
te het van feestelijke activiteiten in ons dorp. 
De pas opgerichte middenstandsvereniging 
BuVo (BUitenpost VOoruit) was de organi-
sator van dit als festijn van eenheid en ver-
broedering bedoelde evenement. De oorlog 
lag net achter de rug. De ambitie om nu alles 
beter en meer samen te doen was groot. Bij-
na alle dorpsgenoten verleenden hun mede-
werking. De meeste middenstanders deden 

met een stand mee aan een grote presenta-
tiemarkt. Om de vreugde te vergroten was 
een grote feesttent ingericht naast boerderij 
Haersma-State. Dat deze tijdens een septem-
berstorm prompt inzakte deed daar niets aan 
af. Zoals op de foto te zien is was er ook een 
allegorische optocht (uitbeelding van sprook-
jes en verhalen) met ruiters en fietsers. Na 
afloop waren de kranten en inwoners en-
thousiast. Niets leek in de weg te staan om 

Buitenpost tot ‘centrum van Oost-Friesland’ 
te maken, zoals BuVo-secretaris Klaas de 
Vries in die periode schreef. Jammer genoeg 
werden de onzichtbare maar traditionele 
scheidingsmuurtjes niet lang daarna in het 
dorp weer opgericht en werden de aspiraties 
van de middenstand toch niet bewaarheid.

Johan Kootstra

Open Monumentendag trok veel belangstellenden
De Stichting Oud-Achtkarspelen 
en Plaatselijk Belang Buitenpost 
kijken met tevredenheid terug op 
de Open Monumentendag van 
zaterdag 11 september. Het weer 

vormde gelukkig geen echte be-
lemmering om de vier kilometer 
lange route langs de meeste van 
de Buitenposter monumenten 
te lopen. En enkele honderden 

mensen maakten daar ook daad-
werkelijk gebruik van.
Het thema was dit jaar Mijn  

monument is jouw monument

De bewoners van het tiental 
panden die hun deuren voor 
ontvangst hadden geopend, 
spraken allen van een gezelli-
ge drukte. Het bleek dat zelfs 
verschillende bezoekers elders 
uit het land de dag gebruikten 
als een tochtje om herinnerin-
gen in het dorp op te halen. In 
de Mariakerk was sprake van 
een doorlopende drukte. Dat 
het kerkgebouw tegelijkertijd in 
gebruik was als expositieruim-
te voor het Rondje Kunstzinnig 
van de Keunstkrite droeg daar-
in zeker aan bij. Maar ook de 
rondleidingen die door de kers-
verse Commissie Beheer Maria- 
kerk waren georganiseerd ble-
ken populair. 

Voorzitter Mattie Bruining van 
de Stichting Oud-Achtkarspelen 
stelde daarom na afloop vast: 
“Het was een fijne dag in Bui-
tenpost. Voor ons is het op deze 
manier zeker voor herhaling vat-
baar”. 
Ieder jaar wordt in de gemeen-
te Achtkarspelen een van de elf 
dorpen uitgekozen als plek voor 
de Open Monumentendag, dus 

dat kan nog even duren. 

Alle medewerkenden aan dit 
kleine evenement worden na-
mens Plaatselijk Belang en de 
Stichting Oud-Achtkarspelen 
nogmaals hartelijk bedankt voor 
hun medewerking!

Johan Kootstra

(foto’s: Hielke Boorsma)

De Mariakerk trok veel bezoekers, mede dankzij Rondje Kunstzinnig.

In It Koartling was een keur aan foto’s en films over oud-Buitenpost te zien, en  

was er de mogelijkheid tot inzage van oud materiaal.
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Rondje Kunstzinnig in Buitenpost
Dat het Rondje Kunstzinnig een succes is geweest vertellen de 

bezoekersaantallen wel. Vrijdag was het erg stil maar zaterdag en 

zondag was het een drukte van belang. Dat het monumentendag 

was heeft natuurlijk ook geholpen omdat veel monumenten wer-

den gebruikt om de schilderijen, textielwerken en tekeningen ten-

toon te stellen. Onder andere in Buitenpost in de Mariakerk waar 

Hilleke Scheper, Trijntje Bakker en Jeanette Damsma hun kunsten 

vertoonden.  

Het was in ieder geval heerlijk 
weer en dat zal de aantallen ook 
zeker beïnvloed hebben. Aan de 
Trekweg exposeerden ook Folly 
Spoelstra, Deja Koopmans en 
Bettina Dekker hun producten. 
Houdrie Slofstra aan de Jeltinga-
laan 69, een huis met een enor-
me lange en grote tuin had schil-
derijen hangen, meestal met als 
onderwerp Zweden waar ze over 
een paar jaar heen wil verhuizen. 
Anja Kuiper met een huis én een 
atelier én een tuin vol met kera-
miek kon bezocht worden net als 
Thea Kroese die veel ruimtelijke 
viltkunst vertoonde. 
Bijzonder was ook Gerke Procee 
met een tuin vol surrealistische 
beelden en sculpturen maar die 
ook een prachtig stripboek had 

gemaakt waarbij je eerst het ver-
haal moest begrijpen in een boek 
met de bijna tekstloze plaatjes en 
daarna pas een apart boek met 
de tekst kreeg aangeboden. Wel 
tekst beschikbaar in verschillen-
de talen, dat dan weer wel! Het 
was zijn eindexamenopdracht 

voor de Kunst-
academie. 
Prachtig gete-
kend en uitge-
voerd. 

Het meest op-
vallende vond 
ik Suzan Bosch 
die al voor de 
twaalfde keer 
meedoet en 
op West een 
prachtige plek 
bewoont met 
haar dieren. 
Suzan als eco- 
en community 
artiest doet ook 
heel speciale 
dingen. Zo had 
zij bijvoorbeeld 
van het papier 

van de Feanster, het weekblad 
dat iedereen in Buitenpost kent, 
een draad gesponnen met een 
traditionele spintol. Met die 
draad heeft zij een breiwerk ge-
maakt rond een schilderpaneel-
tje. Suzan is sowieso van het 
hergebruik en maakt van plan-
ten haar eigen kleurstoffen en 
drukinkt. Alle kunstenaars heb 
ik bezocht en gesproken langs 
de hele kunstroute van 26 loca-
ties met 45 kunstenaars en de 
kwaliteit, maar met name de ver-
scheidenheid van uitingen die in 

dit gebied te vinden zijn, hebben 
mij verrast.

Tegelijkertijd met de opening van 
de Kunstroute werd door Max de 
Haan, wethouder Cultuur van de 
gemeente ook de nieuwe kleur-
rijke tentoonstelling van natuur-
fotograaf Rob Blanken in het ge-
meentehuis geopend. 
Rob maakt zich, net als vele an-
deren, zorgen over de toekomst 
van de Aarde en onder verwij-
zing naar de planeet Mars waar 

ook ooit een atmosfeer als op 
de aarde was en waarschijnlijk 
water maar waar nu geen leven 
meer mogelijk is. Dat ik vind dat 
deze tentoonstelling beter kan 
worden ingericht leest u elders 
op deze pagina. Zowel de expo-
sant als de stichting Keunstkrite, 
die de tentoonstelling namens 
de gemeente organiseren en in-
richten mogen zich daar, desge-
wenst, wat van aantrekken.

Frits Bouwens

De tuin van Anja Kuiper. (eigen foto)

Breiwerk van Suzan Bosch, uit een draad, gesponnen 

van De Feanster. (eigen foto)

Houdrie Slofstra: Eland. (eigen foto)Stripboek van Gerke Procee. (eigen foto)

Rob Blanken ook digitaal te zien
Heeft u de tentoonstelling van 
Rob Blanken in het gemeente-
huis al gezien? Prachtige foto’s 
met als thema Mars. Zoals in 
de vorige Binnenste Buitenpost 

al beschreven stond maakt Rob 
zich zorgen over de toekomst 
van de Aarde. Helaas is de inrich-
ting van de tentoonstelling niet 
optimaal. Je ziet de 10 prachtige 
foto’s en er staan 15 foto’s in klein 
formaat in de vitrine. Er liggen 
twee A4-tjes met uitleg, maar die 

zijn moeilijk te vinden. Alle foto’s 
hebben namen die allemaal ver-
wijzen naar geografische plekken 
op de planeet Mars. Ze hebben 
namen als: Valla Mystica. Vallei 

gekenmerkt door de aanwezig-

heid van zeldzame metaaloxiden 

als gevolg van  miljoenen jaren 

vulkanische activiteit of: Utopia 

Planitia Vlakte op Mars waar de 

Amerikaanse Marssonde Viking 

2 landde. Helaas staat dat niet bij 
de foto’s. 

Overigens staan die namen wel 
op de A4-tjes. Dus de tentoon-
stelling wordt leuker met het pa-
pier in de hand. Maar meer alge-
mene duiding op een verklarend 
en goed zichtbaar bord bij de 
tentoonstelling en tekstbordjes 
bij de foto’s zelf zou het bezoe-
ken interessanter maken en de 
fascinatie voor de kleurenpracht 
beter duiden. Vaak lijken de fo-
to’s heel echt vanuit de ruimte 
gemaakt. Rob Blanken heeft de 

foto’s natuurlijk niet op Mars ge-
maakt maar het zijn foto’s van 
kwelwater in Drenthe waar spe-
cifieke biologische omstandig-
heden en de aanwezigheid van 
gewone en bijzondere metalen 
deze kleurenpracht opleveren. 

De tentoonstelling draait ook 
digitaal en met de bijgevoegde 
QR code kunt u ook de digitale 
tentoonstelling bezoeken. Zo is 
iedereen in staat het werk te be-
wonderen. Het wil wel op een 
telefoon maar op een tablet of 
computerscherm is het mooier.

Frits Bouwens

De tentoonstelling is te bezoe-

ken tijdens de openingstijden 

van het gemeentehuis.

Valla Mystica. (foto: Rob Blanken, natuurfotograaf)

Utopia Planitia. (foto: Rob Blanken, natuurfotograaf)
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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

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

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

ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN 

• Telefonische ondersteuning wanneer u wenst
• Uw klant krijgt een ‘medewerker’ te spreken
• Flexibel inzetbaar
• Ervaren en deskundig
• Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels
• Eigen kantoor en geavanceerde telefooncentrale
• Nieuwe klanten? Conntact kan voor u werven!
• (Herhaal)afspraken? Conntact maakt deze snel!
• Off erte naar order? Laat Conntact nabellen!

Interesse of een vraag? Neem vrijblijvend contact 

op om uw wensen te bespreken.

Conny Oldenhuis
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BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Belg

Het gaat hier om een paardenras. 

De Belg is een groot fors paard en 

oersterk. Ik heb deze paarden in 

mijn jeugd, de lagere schooljaren 

in Midwolda, van dichtbij meege-

maakt. Onze overbuurman, een  

herenboer, had de beschikking over 

twee Belgen voor het zware werk. 

Deze akkerbouwer had minstens 

150 bunder land. Een deel daarvan 

lag op de klei en een deel op het 

zand. Zeer vruchtbare grond mee 

door de overgang van klei naar 

zand. De tuin van ons huis lag in die 

overgangsstrook. Vrij gemakkelijk 

te bewerken en er groeide weinig 

onkruid op. Die moestuin van 50 

bij 50 meter heeft ons gedurende 

de Tweede Wereldoorlog voor een 

groot deel gered. In ons gezin, be-

staande uit zeven personen, aten 

nogal eens ‘vreemde’ logees mee. 

Dat logeren bestond natuurlijk niet 

alleen uit mee-eten. Onder andere 

Popke Bakker, die de Sperwer- 

winkel alhier exploiteerde, ‘logeer-

de’ in die tijd nog wel eens bij ons. 

Aan het eind van de zomervakan-

ties werd van de klei van onze agra-

rische buurman het koren (tarwe) 

binnengehaald. Dat ging recht-

streeks naar de dorsmachine die 

op de deel van die grote boerderij 

stond. Die twee Belgen trokken de 

wagen van schoof naar schoof, zo-

dat de medewerkers met een lange 

vork de korenschoven op de wagen 

konden steken. Mijn vriend Eddy en 

ik zaten dan op de wagenbank met 

de leidsels, waarmee je de paarden 

mende, in handen. Wij menden, 

zoals dat heette, ‘tussenbeiden’. 

Wij dachten dat die Belgen na een 

leidseltik van ons zich in beweging 

zetten naar de volgende schoof. Het 

bleek dat zij daar helemaal niet op 

reageerden, maar op de schreeuw 

van een medewerker en dan wis-

ten zij precies hoeveel stappen ze 

moesten maken naar de volgende 

schoof. Maakte ons niets uit, wij 

keken naar de kont van het paard. 

Wij adoreerden die Belgen als ido-

len. Prachtpaard! Het liep tegen het 

eind van de oorlog. Omdat de weg 

naar Duitsland door Midwolda liep, 

zagen wij de verslagen soldaten 

in verslagen houding op of in alles 

wat maar rijden wilde richting Hei-

mat trekken. Wij als kwajongens 

genoten van deze zeer ongewone 

optocht in de vorm van een lach-

wekkende aftocht. Wij werden ge-

waarschuwd niet al te opgetogen 

op deze vreemde parade te reage-

ren. Het was elders voorgekomen 

dat de afnokkende Duitsers zo cha-

grijnig werden dat ze begonnen te 

schieten. Toch was er een moment 

waarop wij het schaterlachen niet 

konden laten. Een moddervette 

Duitser had een paard (Belg) gevor-

derd, die net zo vet was als hij zelf. 

Via een muurtje tilde hij één been-

tje over de paardenrug en brulde: 

Huu! De Belg bleef stokstijf staan. 

Hij was ook na 100 keer ‘huu’ niet 

in beweging te krijgen. Wij stonden 

te gieren van de lach. Twee dingen 

werden duidelijk. De Belg zat on-

verzettelijk in het verzet en hij ver-

stond geen Duits.

BUITENPOST IN BEELD

DE SCHOOLFOTO

Schoolfoto groep 1 van CBS De Lichtbron, schooljaar 1997-1998. 

Bovenste rij: Boyd Veltman, Wieke Ristimaki, Ilse Olijve

Tweede rij van boven: Juf Antoinet, Gerke Procee, Arjen Dijkstra, Jacob Marc 

Kootstra, Inge Krijgsheld, Simon de Haan

Derde rij van boven: Jolanda Keizer, Hester van der Wal, Aaron Boekhout, Remco 

de Boer

Tweede rij van onder: Jouke-Minze Benedictus, Derk-Jan Pilat, Joke Botma, 

Hylke de Vries, Henk Overdijk, Sydo van der Veer, Riemer van der Wijk

Onderste rij: .Wilma Tabak, Trienke Rispens, ?, Bea Meijer

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.

Tomke werd dit jaar 25 jaar. Hij vierde zijn verjaardagsfeestje op 18 september 

in Buitenpost bij Paviljoen MeM, compleet met slingers, taartjes, verhaaltjes, 

muziek en zingen, spelletjes en een leuke speurtocht. (foto: Hielke Boorsma)

Op 25 september organiseerde OpNieuw! Open Huis, om de uitbreiding van het  

vernieuwde pand te vieren. Wethouder Harjan Bruining verzorgde de feestelijke 

opening. Meer dan 350 bezoekers werden daarna rondgeleid. (foto: H. Boorsma)

In het laatste weekeinde van augustus werd het jaarlijkse Brommelsfestijn 

gehouden. Met natuurlijk bramen plukken en verder allerhande activiteiten op 

verschillende locaties in de Fryske Wâlden. (foto: Hielke Boorsma)

Zaterdag 25 september was het Burendag. Voor de bewoners van de Bernhard-

laan was er een korte cursus  reanimeren en een demonstratie over het werken 

van een AED door EHBO’er Jan van der Bijl. (foto: Hielke Boorsma)
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/Advieskootstra

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

Hoveniersbedrĳ f P. Douma, West 92, Buitenpost

Kom in onze herfstwinkel !!!

Vanaf 1 oktober :

* rozenbottels en rozenbottelkransen

* bloembollen

* najaarsmest 

* potgrond

* boomschors en houtsnippers

* eiken houten vaten

* herfststukjes en nog veel meer

TIP

Bewaar altijd de aankoopbon en het garantiebewijs 

van nieuw aangeschafte apparatuur. U hebt mini-

maal 2 jaar garantie en soms geldt daarnaast ook 

‘een minimaal redelijk te verwachten levensduur’.

Zaterdag 2 oktober van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b

Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, 

speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden! 

Wij proberen dan (samen met u) te repareren. 

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee 

met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!
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Kees Kooman

Sara is weg

Sara is verdwenen. Bij een vriend 

die zich ontfermd had over onze kip-

pen was het hok per ongeluk open 

komen te staan. Zij had, samen met 

haar man Luc, de benen genomen. 

Waarschijnlijk broeds, want dat 

was zij ondanks haar ongelooflijk 

hoge leeftijd nog steeds: dertien, 

veertien of vijftien jaar - we weten 

het niet precies. 

Zij, een krielkip, had de verhuizing 

meegemaakt vanuit Ee naar Ame-

land, en weer terug naar Ee waar 

zij tot voor kort verbleef in de tuin 

van onze vriend. Elk jaar weer 

eieren, wel steeds minder. Sara, 

hoogstwaarschijnlijk de oudste kip 

van Nederland, was een wonder op 

zeer korte pootjes. 

En toen was ze weg, heer haan 

kwam wel weer terug, opgejaagd 

door buurtbewoners die zich op 

een zeer vroege morgen rot waren 

geschrokken van het luide ochtend-

ritueel waarvoor deze dieren be-

kendstaan en niet altijd in positieve 

zin. Dat laatste was de reden om 

het bejaarde echtpaar niet mee te 

verhuizen naar Het Buitenhof, het 

appartementencomplex aan de 

rand van Buitenpost. 

Buitenlui horen nu eenmaal liever 

vuurwerk of welke herrie dan ook 

dan een haantje dat elke dag weer 

met hoorbaar plezier het leven ver-

welkomt. Kukeleku: we zijn er nog!

Dat laatste is bij kippen en hanen 

geen vanzelfsprekendheid. Iedere 

dag worden alleen in Nederland 

anderhalf miljoen van deze dieren 

een kopje kleiner gemaakt. Onze 

slachtfabrieken, innovatiever vind 

je ze nergens in de wereld, zijn erop 

ingericht. Vandaar ook de Neder-

landse ‘kippenhokken’ die plaats 

bieden aan 50.000 dieren of meer. 

Geen haan die ernaar kraait, nou 

ja behalve dan dat ene diertje in Ee 

wiens ochtendgroet bij mij nu klinkt 

als een schorre rouwkreet. Sara 

(status van een huisdier), waar ben 

je? U begrijpt: ik krijg geen stukje 

kip meer door m’n strot. Je eigen 

huisdier, ik hoef honden- en katten-

liefhebbers niets te vertellen, eet je 

nu eenmaal niet op.

Wij, de bazen van de oude Sara 

(vernoemd naar de Bijbelse oude 

knar) zijn in rouw gedompeld. En 

ik kijk, uit stil protest, nog wat kri-

tischer naar verkopers die het niet 

zo nauw nemen met dierenwelzijn. 

Iemand probeerde mij een doosje 

‘scharreleieren’ aan te smeren. U 

moet weten: ook de 50.000 kippen 

uit de Megastal scharrelen min of 

meer, de kooi-dieren uit een nog 

tamelijk recent verleden met hun 

halve vierkante meter aan leefruim-

te, zijn zo goed als verdwenen. Het 

gruwelijke lot van de ‘plofkip’ lijkt 

er ook iets diervriendelijker uit te 

gaan zien.

Laat u niet foppen met die zoge-

naamde scharreleieren. Neem de 

moeite en kijk welk getal er staat 

afgedrukt op het eitje. Een 0 is de 

beste optie, bewijs van biologisch 

en de eredivisie van dierenwelzijn. 

Nog meer garantie bieden de ster-

ren van keurmerk Beter Leven. Dat 

kwartje extra voor de drie sterren 

heeft u er wel voor over. Maar niets 

wint het van een kippeneieren uit 

eigen tuin met ‘kukeleku’ als bonus.

MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Mûle - mond
De gewoane wurden bergje meast in skat oan siswizen, sa ek it 
wurdsje mûle.
Prachtich hoe skerp as de folksmûle de dingen by de namme 
neame kin.

In swiete mûle is in djippe kûle

Een vleiende tong is een diepe valkuil

Pas op foar dy frou, in ingel yn ‘e mûle en de duvel yn ’t hert

Pas op voor die vrouw, ze praat heel lief, maar ze deugt niet

Dy freondin fan dy hat gjin spinreach foar de mûle

Die vriendin van jou neemt geen blad voor de mond

Der waait dy dêr neat yn ‘e mûle

Je krijgt daar niets te eten

Hy fuotballet allinnich mar mei de mûle

Hij staat alleen maar langs de lijn te schreeuwen

Hjir feroaring? Dan moat hy earst de mûle fol modder ha

Hier verandering? Dan moet hij eerst dood en begraven zijn

ZEG HET MAAR Ingezonden brief

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens 
en na mijn ziekte Covid-19. Een heftige periode, die ik gelukkig goed 
ben door gekomen, dankzij de professionele hulp van de artsen, en 
tevens door de enorme steun van mijn familie. De vele kaarten, bloe-
men en telefoontjes die ik mocht ontvangen vanuit mijn vorige woon-
plaats Buitenpost, zijn tevens een enorme steun geweest.

Hartelijk dank daarvoor, het heeft mij enorm goed gedaan. 

J.L. Hazenberg

Haulerwijk

Bloemenparadyske krijgt
Wâldpyk-keurmerk
Dit jaar heeft iedereen kennis 
kunnen maken met veel lokaal 
lekkers uit de Wâlden op de 
Streekmarkten van het Bloemen-
paradyske. Het blijkt een succes, 
vele mensen komen daar hun 
boodschappen doen en kennen 
het gezicht en het verhaal achter 
de producten. Ook lokale horeca 
shopt regelmatig bij de markt en 
verwerken de kwaliteitsproduc-
ten in hun gerechten.
 
Dat is niet onopgemerkt geble-
ven. Het Bloemenparadyske ont-
ving op de laatste marktdag van 
dit jaar het Wâldpyk-keurmerk. 
Het werd uitgereikt aan Tjerkje 
van der Laan door mede Wâld-
pyk-ondernemer Freddy Bult. 

Freddy Bult van Herberg van 
Smallingerland is enthousiast 
over de opzet en de produc-

ten en is zelf ook al eens wezen 
shoppen. Chef-kok Kees Mein-
derts komt speciaal om van het 
lokale voedsel van de markt 
heerlijke culinaire hapjes te ma-
ken. Stichting Wrâldfrucht, eige-

naar van het keurmerk, laat we-
ten dat het Bloemenparadyske 
sinds 2014 succesvol aan de weg 
timmert in de streek. “Ze begon-
nen een bloemenpluktuin zonder 
gebruik van bestrijdingsmidde-
len en kunstmest, een eigen win-
kel met theeterras en een klein-
schalige camping. Daarnaast 
werken ze via onder andere de 
Foodwalk, de Stinzenroute en 
Brommels! samen met diverse 
andere bedrijven uit de Wâlden. 
Dit jaar heeft Tjerkje een ge-
weldige nieuw stap genomen: 
de Bloemenparadyske Streek-
markt! Een echte streekmarkt 
waar een tiental ‘groene’ onder-
nemers een verscheidenheid 
aan bijzondere streekproducten 
aan de ‘man/vrouw’ brengt. Met 
recht een echt en eerlijk Wâld-
pyk-bedrijf”, aldus Henk Pilat van 
Stichting Wrâldfrucht.

Volgend jaar zal er in de maan-
den april tot en met september 
opnieuw elke vierde zaterdag 
van de maand de Bloemenpara-
dyske Streekmarkt worden ge-
houden.

Freddy Bult, Tjerkje van der Laan en Kees Meinderts.  (eigen foto)

Oud ijzeractie dierenweide
Na het grote succes van de ijzer-
actie van de dierenweide zouden 
we hier graag een vervolg aan 
willen geven. Van de opbrengst 
maken we het dierenverblijf 
steeds mooier en beter. We mer-
ken dat het ons als stichting op 
de kaart zet en anderzijds mer-
ken we ook betrokkenheid van 
vele mensen door deze actie. Dat 
is wat we graag willen. Betrok-
ken bij de dierenweide, maat-
schappelijk en levendig!

Ons idee is om in week 42 (18-
22 oktober) een actie te houden. 
Heeft u oud ijzer liggen of weet 

u mensen die wat hebben en dit 
willen schenken aan de dieren-
weide en daarmee aan het wel-
zijn van de dieren, dan horen wij 
het graag. Dan komen we het in 
week 42 ophalen.

U kunt contact opnemen met 

Dhr. Hamstra: 06-57539230
Dhr. van Oosten 06-37401024
Sipke de Boer 06-12617158

Sipke de Boer

RAAD DE LOCATIE
Ursula Groenhart

Waar is dit?

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

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 
bij  The Read Shop (Nijenstein 7) vóór zaterdag 16 oktober.

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

Oplossing en prijswinnaar worden
bekend gemaakt in het volgende num-
mer.

De oplossing van de woordzoeker in het augustusnummer was: 
Een gezonde snack.

Er waren 30 goede inzendingen. Daaruit is Wilco Driessen als 
prijswinnaar getrokken. Gefeliciteerd!



BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

Stationsrestauratie de Oriënt
Tijd vliegt voorbij

Afgelopen zomer waren we al weer 2,5 
jaar onderweg na de overname in janu-
ari 2019. Wat is die tijd voorbij gevlogen 
zeg! We hebben in de afgelopen tijd 
een mooie groei door mogen maken 
en we zijn tevreden zijn over hoe het 
gaat. Zo hebben we al meer medewer-
kers in dienst genomen, de frituurcapa-
citeit vergroot en zijn we van 5 dagen 
naar 7 dagen per week open gegaan!

Kernwaarden

We kopen A-kwaliteit producten in, ver-
kopen dit vanuit een schone omgeving 
en we geven de bestellingen met een 
glimlach aan onze klant. Zo kopen we 
bijvoorbeeld ook veel producten lo-
kaal en regionaal in, bijvoorbeeld bij 
Bakker v/d Bijl (Buitenpost), Poelier 
v/d Wal (Kollumerzwaag), Chris Kruize 
vleeswaren (Twijzelerheide) en Slagerij 
v/d Bijl (Buitenpost).

Vers belegde broodjes

Het afgelopen half jaar hebben we veel 
tijd in onze vers belegde broodjes ge-
stoken en dit begint nu ook behoorlijk 
te groeien. De Crustico-broodjes met 
bijvoorbeeld hete kip, warm vlees of 
gezond zijn momenteel de toppers in 
het assortiment. 

Online bestellen en bezorgservice

U kunt via onze website www.deorient-
buitenpost.nl online bij ons bestellen. 
Daarnaast zijn we begonnen met een 
eigen bezorgservice op onze nieuwe 
elektrische bezorgfiets. Onze bezorgda-
gen zijn maandag t/m donderdag van 
17.00-19.00 uur. Onze intentie is om ook 
dit te laten groeien en de bezorgdagen 
en -tijden geleidelijk uit te breiden.
We hopen u in de toekomst op wat voor 
manier dan ook te zien op het station!

Team de Oriënt 

Droom je ook van een nieuwe badkamer?

Wij helpen je graag met het realiseren van deze droom. In onze webwinkel vind je de mooiste badmeubels, baden,

kranen, toiletten. Meer dan 20.000 artikelen. Naast de gunstige prijzen, snelle levering, kun je ons ook bellen voor

advies en een oferte op maat.

Ga naar badkamerxxl.nl

Verwen al uw zintuigen bij Eettuin op De Kruidhof

Wilt u genieten van heerlijke 

gerechten bereid van verse, bio-

logische streekproducten en in-

grediënten afkomstig uit de bota-

nische tuin van De Kruidhof? Kom 

dan naar de Eettuin in Buitenpost! 

U kunt gratis parkeren bij het trein-

station van Buitenpost, op loopaf-

stand van De Kruidhof. Van dinsdag 

t/m zondag kunt u in de Eettuin 

terecht voor een goede kop koie 

en lekkere lunchgerechten. Voor 

groepen kunnen we arrangemen-

ten op maat voor u samenstellen. 

Bent u op zoek naar een vergader-

ruimte of een sfeervolle zaal voor 

een complete bruiloft? Ook dan zit 

u goed in de Eettuin. Wij hebben 

ruimten beschikbaar tot 100 

personen. Kom kortom genieten 

van smaakvolle streekgerechten 

met een prachtig uitzicht op de  

thematuinen van De Kruidhof. 

U bent van harte welkom!

Schoolstraat 29 B

9285 NE Buitenpost

06 151 955 65

info@eettuin.nl 

www.eettuin.nl

| Eettuin
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VERKEER(D)?

Na de column van afgelopen maand 

kreeg de redactie een reactie van me-

vrouw T. v.d. V. Ze had vroeger geleerd 

dat als er bij een zijweg (parkeerter-

rein) geen straatnaambordje staat, het 

dan een uitrit is als er een bestuurder 

uit komt - bijvoorbeeld bij de situa-

tie tegenover de oude Rabobank. Zij 

vraagt zich af of dit inderdaad zo is. 

In theorie is het antwoord simpel: nee, 

dat klopt niet. In de regels van de hui-

dige wet uit begin jaren negentig van 

de vorige eeuw staat dat een zijweg 

een uitrit is als die is voorzien van een 

verlaagde, doorlopende stoeprand-

band. Er moet dus ook sprake zijn van 

een drempel. Dit is bij dit parkeerter-

rein niet het geval. Daarom moet het 

gezien worden als een gelijkwaardige 

kruising of wegvlak naar idee van het 

zogenaamde Shared Space concept 

– zoals benoemd in een eerdere co-

lumn. Ik geef toe dat de theorie veel 

rechtlijniger is dan de praktijk en dat 

er veel constructies zijn die door een 

rechter als uitrit worden gezien, want 

iedereen gedraagt zich daar normali-

ter alsof er een uitrit ligt. 

Ook reageerde mevrouw V.d. V. op 

de voetgangers die op de rijbaan lo-

pen. Ze gaf aan dat er straten zijn in 

Buitenpost die geen stoep hebben, 

bijvoorbeeld De Achtkant, De Taats en 

delen van De Lange Schoor. Hoe het 

dan geregeld is? 

Als er binnen de bebouwde kom geen 

stoep is, mag een voetganger gebruik 

maken van de rijbaan. Maar of dat al-

tijd veilig is…

Verkeerde kant?

Energiezuinig en toch mooi
Al vanaf het moment dat wij in Buitenpost zijn komen wonen in 

1994 heeft dit huis in de Art Nouveau stijl mij aangesproken. Een 

prachtige woning aan de Kuipersweg 70. Volgens Sean Thompson 

is het huis gebouwd in 1923 en volgens hem als pastorie van de 

Gereformeerde kerk. Maar dat weet hij niet zeker. Zelf heb ik al-

tijd gedacht dat het qua grootte meer als rentenierswoning is ge-

bouwd. 

De woning is door Sean van 
binnen helemaal gerenoveerd 
en aangepast aan de moderne 
tijd. Met veel isolatie, warmte-
pomp, vloerverwarming bene-
den, warmwatervoorziening en 
een energierekening van 45 euro 
per maand. Geen slechte presta-
tie voor een woning uit die tijd. 

Het laat zien dat het mogelijk is 
om de woning toch energiezui-
nig te maken zonder het aan-
zien aan de buitenkant van de 
woning te veranderen. Ook de 
originele ornamentering aan 
de binnenkant is met rust gela-

ten en waar nodig hersteld of 
aangevuld om aan de moderne 
energiezuinige eisen te voldoen. 
Het is een ruim en licht huis ge-
worden. Voor het gezin met twee 
kinderen heeft het een prettige, 
comfortabele maar vooral mooie 
woning met grote tuin opgele-
verd. De benodigde zonnepa-
nelen zijn geplaatst op het dak 
van een tuinhuis met veranda en 
deze voorzien in een groot deel 
van de elektriciteit. Gas is niet 
meer nodig. Een indrukwekkend 
pakket van machinerieën vult de 
kleine kelder, maar verder is er 
weinig van de energieverande-

ringen te merken behalve dat het 
er aangenaam toeven is. 
Omdat hij de glas-in-lood ramen 
boven de ruiten beneden in de 
woonkamer niet wilde aanpas-
sen of inpakken in dubbele be-
glazing heeft hij onder die ramen 
extra capaciteit vloerverwar-
ming aangelegd om dat te com-
penseren. Enkele beglazing, en 
zeker glas-in-lood levert tenslot-
te veel extra tocht en kou op. Hij 
wilde zo de originele buitenkant 
eer aan doen en weinig aan het 
beeld veranderen.

Sean had al heel lang een oog-
je op dit pand maar bij de voor-
laatste verkoopronde had hij er 
naast gegrepen. Toen het weer 
op de markt kwam is hij erin 
geslaagd het te bemachtigen. 
Het moet worden gezegd dat hij 
het beeld van dit prachtige pand 
heeft weten te bewaren en dat hij 

met zijn verbouwing niet alleen 
het uiterlijk heeft weten te hand-
haven, maar voor zijn gezin ook 
een energiezuinige woning heeft 
weten te realiseren die weer heel 
wat jaren meekan en een mini-
male belasting betekent voor het 
milieu. 

Frits Bouwens

Het indrukwekkende ketelhuis. 

(eigen foto)

Vanaf 1 oktober Rozenbottels en Herfstwinkel
Bij Piet en Baukje Douma is de 
herfstdrukte weer begonnen. 
Naast het hoveniersbedrijf heb-
ben ze ook een sierheesterkwe-
kerij waar ze onder andere ro-
zenbottels en ilextakken kweken.
De rozenbotteltakken zijn nu bij-

na klaar en worden ook aan de 
weg verkocht. Daarnaast maakt 
Baukje rozenbottelkransen in 
verschillende maten voor de ver-
koop. Deze kransen blijven zeer 
lang goed.

En om het helemaal gezellig te 
maken heeft Baukje achter huis 
een leuke herfstwinkel . Samen 
met haar vriendin Grietje de 
Beer die erg creatief is met on-
der meer hout, maken ze prach-
tige accessoires voor binnen en 
buiten. 

Bent u op zoek naar iets unieks 

voor uzelf of om kado te geven ? 
Kom dan eens kijken in de herfst-
winkel. Er is voldoende parkeer-
plek achter huis. De start is op 
1 oktober.

U kunt onder andere de volgen-
de producten in de herfstwinkel 
vinden: rozenbottels, rozenbot-
telkransen, herfststukjes, bloem-
bollen, najaarsmest, potgrond, 
eiken houten vaten en veel zelf-
gemaakte producten en acces-
soires .

Volg ons op facebook om op de 
hoogte te blijven van onze acties.

De winkel is open vanaf 1 okto-
ber van maandag t/m zaterdag 
van 10.00-18.00 uur.

Hoveniersbedrijf P. Douma, 
West 92, 9285 WD Buitenpost.
tel. 0511-543870

Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in Buitenpost

Vuilnisbakken-
praat!
Nog steeds ben ik niet opgehaald 
door mijn eigenaar Mijnheer 
Gansewinkel. Kennelijk heeft hij 
mij nog steeds niet nodig dus sta 
ik hier nog te ‘vuilbakken’. 

Ik heb nu vol zicht op de ver-
bouwing van het pand op de 
hoek van de Voorstraat en de 
Kuipersweg, want iemand heeft 
mij verplaatst. Ik denk dat het 
een mooi pand gaat worden. Het 
metselwerk en de dakpannen 
zien er goed uit. Maar het is best 
wel een griezelig uitzicht door 
het hek dat mijnheer Kingma op 
de stoep heeft laten zetten. Of 
waar hij eigenlijk de stoep hele-
maal mee heeft afgesloten. Het 
zal vast nodig zijn want ik vind 
mijnheer Kingma best aardig en 
ook wel héél knap. Hij heeft zelf 
ook wel eens wat in mij gegooid, 
dus hem kon ik van dienst zijn. 
Maar dat hek zorgt best voor 
gebrekkig uitzicht. Ja, er staat 
een bordje dat mensen moeten 
oversteken als ze tegen het hek 
aanlopen maar ik kan me best 
voorstellen dat je er tegenop ziet 
om drie drukke straten over te 
moeten steken met je rollator of 
kinderwagen als je gewoon op 
de Kuipersweg moet zijn maar 
soms kijk ik wel een ander kant 
op als ik ze met hond of zelfs op 
krukken langs dat hek zie schar-
relen tussen het aandenderend 
verkeer en de enorme vracht-
wagens en bussen die over dit 
kruispunt ook hun weg zoeken 
in Buitenpost. Regelmatig hou 
ik mijn chiphart vast. Best eng 
en onrustig deze plek. Ik hoop 
dat ze me hier binnenkort weg-
halen. Want op mijn oude dag 
ben ik meer toe aan mijmeren 
en kletsen met andere vuilnis-
bakken dan me te bekommeren 
om mensen die hun leven op het 
spel zetten of om opgeschrikt te 
worden door het geluid van dik-
ke vrachtwagens, piepende rem-
men of woeste trekkers met ram-
melende karren op dit drukke 
punt in Buitenpost. Trouwens, er 
wordt op het moment maar wei-
nig getimmerd daar op de hoek. 
Zou het aan het materiaalgebrek 
liggen? Maar als niemand hem 
open doet hou ik mijn klep wel 
dicht.

De van Gansewinkel vuilnisbak

Wilt u ook wel eens een 
stukje schrijven voor 

de Binnenste Buiten over 
Buitenpost of haar inwoners? 

Dat stellen we erg op prijs. 
Lever tekst en eventuele af-
beeldingen dan apart aan:

bibupost@gmail.com



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

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u 

de verkoop van uw woning zelf doen, 

of helemaal uit handen geven.

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

Totaalpakket

Het complete pakket
van nu, met de

courtage van toen!

0,96%

Selspakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling

Opstellen koopcontract

€ 995
(inclusief btw)(inclusief btw)

Openingstijden

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

Zaterdag, Zondag en feestdagen 12:00-22:00

It Grientewinkeltsje 

Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd!

15 oktober bestaan wij 1 jaar

Daarom op 15 en 16 oktober

‘It Grientewinkeltsje’ feest 2-daagse!

Houd onze Facebook en Instagram in de gaten…

Kerkstraat Buitenpost
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Weggooien: mooi niet!
Zaterdag 4 september 2021 za-
ten de vrijwilligers van het Re-
pair Café Buitenpost er weer 
klaar voor. Bezoekers namen van 
thuis kapotte spullen mee. In het 
Repair Café gingen ze samen 
met de vrijwilligers aan de slag. 
Meerdere bezoekers gingen 
weer naar huis met een apparaat 
dat weer naar behoren werkte. 
Of een stuk wijzer over het functi-
oneren van het apparaat. Wist je 
trouwens dat een verlengsnoer 
het vermogen van een apparaat 
dusdanig kan beïnvloeden, dat 
bijvoorbeeld de pizzaoven niet 
op temperatuur komt?
In het Repair Café leren mensen 
op een andere manier naar hun 
spullen te kijken. En er opnieuw 
de waarde van in te zien. Het Re-
pair Café draagt bij aan een men-

taliteitsverandering. Die is nood-
zakelijk om mensen enthousiast 
te maken voor een duurzame 
samenleving. Maar bovenal wil 
het Repair Café laten zien dat 
repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk.

TIP voor als jouw computer 

stuk is

Werkt jouw computer niet of niet 
goed meer en wil je proberen 
om deze te repareren samen met 
de vrijwilligers van het Repair 
Café? Vergeet dan niet om ook 
alle software die bij de computer 
hoort mee te nemen als je naar 
het Repair Café komt. Heb je een 
of meerdere ‘recovery disks’ bij 
de computer? Neem die dan ook 
mee!

Zo valt er altijd wel wat te leren. 
Ook wie niets heeft om te repa-
reren, is van harte welkom voor 
een kop koffie of thee. De vrijwil-
ligers zijn in It Koartling aanwe-
zig van 13.00 tot 16.00 uur.

De data (eerste zaterdag van de 
maand) voor dit seizoen zijn:
2 oktober 2021
6 november 2021
4 december 2021
8 januari 2022
5 februari 2022
5 maart 2022
2 april 2022
7 mei 2022

De Húskeamer fan Bûtenpost
Even de deur uit voor een kop 
koffie, een spelletje of een luiste-
rend oor? Andere mensen leren 
kennen? Anderen iets leren of 
juist van anderen leren? Knutse-
len of handwerken? Voorlezen of 
verhalen vertellen? Samen iets 
moois maken? Bakken of koken 
en daarna gezellig samen op-
eten? Het kan allemaal in de Hús-
keamer! Een fijne, warme plek, 
waar (bijna) alles kan, maar niets 
moet. Vóór elkaar en mét elkaar.

Wanneer is de Húskeamer?

De Húskeamer is iedere eer-
ste en derde zondag van de 
maand van 15.00 tot 19.00 uur 
in It Koartling. De Húskeamer op 
woensdag gaat per januari 2022 
weer van start. Meer informatie 
hierover volgt.

Waarom de Húskeamer?

De Húskeamer fan Bûtenpost is 
een levendige ontmoetingsplek 
voor alle inwoners van Buiten-
post. ’n Gastvrije omgeving, 
waar iedereen van harte welkom 
is.
De Húskeamer fan Bûtenpost is 
in 2016 ontstaan om invulling 
te geven aan de wens voor een 
plek waar mensen zich welkom 
weten. Een veilige, gezellige plek 
voor en door alle inwoners van 
Buitenpost.
Een plek waar iedereen kan bij-
dragen aan een gezellige mid-
dag. Een plek waar iedereen 
mag zijn wie hij of zij is, in een 
ongedwongen sfeer contact met 
anderen kan leggen en de moge-
lijkheid heeft om zijn of haar so-
ciale netwerk te vergroten.
In jargon: een ‘sociale inloop’.

Een zondagmiddag uit het leven 

van een bezoeker van de 

Húskeamer

“Om een uurtje of drie ’s mid-
dags kom ik het gebouw binnen-
lopen. Al op afstand ruik ik de 
koffie. Ik hang gauw mijn jas aan 
de kapstok en zoek een plekje op 
de bank. Ook de thee blijkt net te 
zijn gezet. Lekker!
De overige aanwezigen begroe-
ten mij vriendelijk. Zo ook de vrij-
williger die vanmiddag de gast-
vrouw is. Zij vraagt of ik iets wil 

drinken. Ja, graag! Iets lekkers 
erbij en dan… genieten. Waar-
van? Van mensen om me heen, 
van de gesprekken, de aandacht 
en de gezelligheid.

Tegen vieren komen er de lek-
kerste geuren uit de keuken. Er 
wordt voor ons gekookt. Ik ben 
benieuwd wat er vandaag op het 
menu staat. Ik neem voorzichtig 
een kijkje over de schouder van 
de kok, die óók al vrijwilliger is. 
Hij heeft het er maar druk mee, 
maar is zoals altijd goedgehu-
meurd. Hij vraagt of ik misschien 
wil meehelpen. Een volgende 
keer met alle plezier. Deze keer 
niet: door het gure weer zijn mijn 
vingers stram en ze doen pijn. 
Ik verheug me er echter op dat 
ik straks kan aanschuiven om 
samen met de anderen van een 
maaltijd te genieten.
Voordat het zover is, hebben we 
nog volop tijd om een spelletje 
te doen. Altijd leuk, al probeer ik 
natuurlijk wél te winnen. Dat lukt 
vanmiddag niet, maar dat mag 
de pret niet drukken. Volgende 
keer beter.
Om kwart voor zes gaan we aan 
tafel. De sfeer is huiselijk en ge-
moedelijk. Het eten overtreft 
zoals gewoonlijk de verwachtin-
gen: heerlijk!
Het is fijn dat ik iedere eerste 
en derde zondag van de maand 
naar de Húskeamer in It Koart-
ling kan. Daarom wil ik tegen jul-

lie zeggen: kom eens langs om 
de sfeer te proeven. Bevalt het 
je, dan kies je er misschien voor 
om váker te komen. Je bent van 
harte welkom”.

Meehelpen in de Húskeamer?

De Húskeamer fan Bûtenpost 
draait op vrijwilligers en is als 
initiatief volledig self-suppor-
ting, met dien verstande dat It 
Koartling in de basisbehoeften 
voorziet: ruimte, communicatie 
en andere faciliteiten, plus bege-
leiding en ondersteuning.
•	 Vind je het leuk om met men-

sen om te gaan en nieuwe con-
tacten te leggen?

•	 Kun je iemand een warm wel-
kom laten ervaren?

•	 Of misschien is er iets dat 
je anderen graag zou willen  
leren?

•	 Wil je liever op de zondagmid-
dag voor anderen koken?

•	 Maak je hiervoor zo af en toe 
graag tijd vrij?

Dan willen we graag met je ken-
nis maken!
Kom eens gezellig langs tijdens 
een bijeenkomst van de Hús-
keamer of meld je aan via het 
contactformulier op de website 
van It Koartling.

Wat kost het?

Voor alle consumpties vragen 
we een kleine, kostendekkende 
bijdrage.

Herhaalde oproep: 
bestuursleden gezocht
Misschien heb je het bericht in 
de vorige editie van De Binnen-

ste Buiten gemist. Daarom nog-
maals een oproep. Het bestuur 
van It Koartling is op zoek naar 
versterking. 

Vacatures

Bestuurslid Jeugd& Jongeren-

werk

Wij zoeken een nieuwe kartrek-
ker die zijn/haar creativiteit, 
aanpakkersmentaliteit en daad-
kracht gaat inzetten met betrek-
king tot nieuwe en bestaande 
jeugdactiviteiten in It Koartling. 
Het bestuurslid onderhoudt de 
contacten met de werkgroep 
Jeugdactiviteiten It Koartling 
die de jeugdactiviteiten uitvoert. 
Affiniteit met jeugd is gewenst, 
maar niet noodzakelijk. Belang-
rijk is wel dat je in staat bent om 
te netwerken, mensen te enthou-
siasmeren en bij elkaar te bren-
gen. Lijkt het je leuk om samen 
met een groep vrijwilligers een 
leuk en gevarieerd activiteiten-
programma op te zetten voor de 
jeugd van Buitenpost? Een disco 
of bingo? Of een spellenavond? 
De jeugd van Buitenpost heeft al-
tijd wel zin een leuke en gezellige 
middag of avond!

Bestuurslid Ouderenwerk

Begin vorig jaar is geprobeerd 
het Ouderenwerk weer van de 
grond te krijgen. Corona heeft 
echter roet in het eten gegooid 
en de opstart is helaas gestrand. 
Daarom een hernieuwde op-
roep. Zie jij jezelf als bestuurs-
lid de kar trekken om het Oude-
renwerk binnen It Koartling op 
poten te zetten? Want, als we 
al een les mogen trekken uit de 
coronapandemie, dan is het wel 

de kwetsbaarheid van bepaalde 
groepen, waaronder de ouderen. 
Het Ouderenwerk is dan ook met 
name gericht op ontmoeting en 
samenzijn. Vandaaruit kunnen 
mooie nieuwe initiatieven en ac-
tiviteiten ontstaan. Reageer als 
deze vacature op jouw lijf is ge-
schreven!

Bestuurslid Media & Social 

media

De berichtgeving vanuit It Koart-
ling valt onder directe verant-
woordelijkheid van het bestuur. 
We zoeken een bestuurslid dat 
goed is met taal en helder kan 
communiceren. Je voelt je thuis 
op het internet en bent vertrouwd 
met Social media. Maandelijks 
verzorg je de berichtgeving via 
de dorpskrant De Binnenste  

Buiten en je beheert de website 
en de Facebookpagina. Ben jij die 
creatieve, digitale duizendpoot? 
En zie je jezelf als bestuurslid 
mede het beleid uitzetten van It 
Koartling? Laat van je horen!

Als je niet het bestuurschap am-
bieert, maar wel als vrijwilliger 
aan de slag wil in It Koartling, 
word je ook van harte uitgeno-
digd om te reageren.

Heb je belangstelling of wil je 
méér weten? Stuur dan een be-
richtje naar info@itkoartling.nl 
of vul het contactformulier in. Je 
vindt het formulier op de web-
site.

Het bestuur van It Koartling



Wij zoeken een
ALGEMEEN MEDEWERKER / WEEKENDHULP

Bij Van den Brug in Buitenpost zijn we op zoek naar een aanpakker 
die ons in het weekend en tijdens vakanties een handje helpt. 

Een greep uit je werkzaamheden:

• Wassen, uitzuigen en aftanken van onze huur- en leenauto’s.
• Onderhoudswerkzaamheden: oliepeilen en bijvullen, 

ruitenwisservloeistof aanvullen, banden op juiste spanning 
brengen, wielset wisselen.

• Het netjes houden buitenterein en occasionplein.
• Af en toe halen en brengen van auto’s en of klanten.

We zoeken iemand die beschikbaar is op zaterdag en (een 
gedeelte van de) vrijdag. In de vakantieperiode en op overige 
dagen werk je in overleg extra.

Ben jij enthousiast, in het bezit van rijbewijs B én heb je 
(technische) afiniteit met auto’s?

Neem dan contact op met onze vestigingsleider Willem Hof via 
telefoonnummer 0511-541330 of reageer via onze website.

Einsteinstraat 10 A 
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842

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

Het vertrouwde adres voor auto-onderhoud en 
occasions in Buitenpost.

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280
www.wiersma-autos.nl /wiersma.autos

Onze 
werkzaamheden

• Onderhoud

• Reparatie

• APK

• In en verkoop

• Aircoservice

• Koplamprenovatie

• Hybride en EV.
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Clichés zijn formuleringen die zó vaak gebruikt zijn dat hun bete-

kenis niet meer tot ons doordringt, dat ze lege hulzen geworden 

zijn. Maar, zegt het cliché dan, dat clichés zo vaak gebruikt worden 

komt omdat ze vaak wel een harde waarheid weergeven. Dat klopt 

in veel gevallen wel zo’n beetje, denk ik. Maar voor het cliché dat 

ik in deze rubriek aan de orde wil stellen, gaat die vlieger niet op 

– of misschien wel, maar dan omgekeerd aan hoe de uitdrukking 

gewoonlijk bedoeld wordt.

Als je met pensioen gaat, is te-
genwoordig de opvatting, is het 
laatste wat je moet doen achter 
de geraniums gaan zitten. De an-
gel zit ‘m in dat woordje ‘moet’. 
Natuurlijk wenst iedereen dat-ie 
bij z’n pensioen nog zo vitaal is 
dat-ie nog mee kan en wil mee-
draaien in de gemeenschap. 
Maar dat is lang niet iedereen 
gegeven, en zeker na een aantal 
jaren vaak niet. Dan kan je meer 
op jezelf terug moeten trekken 
een heel goede vorm-van-leven 
zijn. En als dat toch niet de ideale 
staat is, dan nóg is er geen reden 
om daar zo kleinerend over te 
doen. Want geraniums hebben, 
vergelijkbaar met spruitjes, een 
heel slecht imago. De dichter 
Hans Vlek (1947-2016) sluit zijn 
gedicht Geranium (1968) zo af…

Geranium, prachtige bloem

die niet mooi is, wijn

van de kruidenier, kip

tussen de vogels, sieraad

van alles wat arm en goedkoop 

is.

Nou, dan nu in de tegenaanval. 
Ja, de geranium was een arme-
luis plant. Je kon stekjes ‘s win-
ters over houden en dan had je 
in het nieuwe jaar ‘gratis’ kamer-
planten. Wat hebben veel sabbe-
laars daar vreugde aan ontleend, 
het tegenovergestelde van goed-
koop. Gratis rijkdom! De armoe-
de zat in de hoofden van wie dit 

niet zag. 
Het is niet voor niets dat in de 
bouwstijl ‘Amsterdamse School’, 
die begon als een sociale-wo-
ningbouwproject, bij woonhui-
zen vaak plantenbakken onder 
de ramen van de bovenverdie-
ping aangebracht waren. Daar 
werden doorgaans hanggerani-
ums in gekweekt, met een prach-
tig effect. 

Op Kuipersweg nr. 37, een jaren 
dertig-huis, is dit fenomeen nog 
altijd levend. Mevrouw Veenstra 
heeft een zoon die er elk jaar met 
Moederdag voor zorgt dat de 
bakken met geraniums gevuld 
worden. Kijk nou toch hoe fees-
telijk dat er uitziet!

Overigens is de geranium vrij-
wel helemaal verdwenen uit de 
vensterbanken. Die heeft plaats-
gemaakt voor de Phalaenopsis 
[spreek uit: fallajnopsis], een 
Zuid-Aziatisch orchideeënge-
slacht dat de Nederlandse naam 
vlinderorchidee draagt – phalein 
betekent vlinder. Een van de be-
kendste soorten is de witbloei-
ende Phalaenopsis amabilis, de 
maanorchidee. Maar er zijn heel 
veel soorten en kweekvormen, 
ook met roze, gele en bonte 
bloemen. Die kweek kan tegen-
woordig zó massaal uitgevoerd 
worden, dat die orchideeën spot-
goedkoop zijn. Ze bloeien ook 
nog eens drie maanden tot een 
half jaar én ze willen ook nog wel 
een tweede en een derde keer 
bloeien. Nou ja, dan 
weet je het wel: dan 
is dit het nieuwe pis-
paaltje voor de azijn-
pissers. Die vinden 
die bloemen natuurlijk 
‘burgerlijk’. Dan denk 
ik: kijk ’s écht naar die 

planten, wat een be-

auty’s! Beste mensen 
van wie het leven in 
een verstilde fase ge-
komen is, geniet on-
bekommerd van die 
schoonheid.
Verrassend detail… de 
Duitse botanicus Blu-
me (1796-1862) heeft 
het plantengeslacht 
beschreven toen hij 
exemplaren ontdek-
te aan de Javaanse 
zuidkust. Hij dacht in 
de avondschemering 
dat hij in het oerwoud 
vlinders zag. Die or-
chideeën werden zo 
begeerd in Europa dat 
er ‘orchideeënjagers’ 
op af kwamen. De Ne-
derlandse ambtenaar 
in Indië C.A. Backer 
(1874-1963) vertelt 
daar vrolijk over dat 
één plant destijds 
1200 gulden opbracht, 

voor die tijd een vermogen. En 
dat terwijl de Javaansche ‘kleine 
man’ de bladeren van de orchi-
dee vrij in de natuur verzamelde 
als goedkoop voedsel. Alweer 
een armeluis plant.

Nog één anekdote dan. Ik had 
in mijn tijd op het Lauwers Col-
lege wekelijks een nieuwe plant 
op mijn bureau staan. En zo ook 
eens een cyclaam. Een leerling 
zei tegen me: ‘Die heeft mijn 
beppe ook, die vindt ze mooi.’ 
Waarop ik hem antwoordde: 
‘Bekijk hem maar ’s goed, jouw 
beppe heeft gelijk.’

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl

06 2362 7840

Achter de geraniums TUINBELEVEN

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

Najaar

Je ruikt het en je voelt het! De zomer 

heeft haar hoogtepunt gehad, het 

wordt najaar. Misschien komt het van 

de planten die op dit moment bloei-

en, misschien komt het van de mist 

in de ochtend of juist van de korter 

wordende dagen. In de natuur zijn er 

veel minder bloeiende planten dan in 

juni. Er zijn volop zaden en vruchten 

die aan het afrijpen zijn en tuinen en 

plantsoenen beginnen te sieren. De 

Koetsjekraal, Lijsterbes, krijgt steeds 

donkerder oranje bessen. In siertui-

nen staan op dit moment volop vas-

te planten in bloei. Zoals de heerlijk 

geurende Phlox en Ridderspoor. Het 

zijn over het algemeen niet-inheemse 

planten die de tuinen nu sieren. 

Het was met name in de Victoriaan-

se tijd dat deze planten verzameld 

werden om in tuinen het seizoen te 

verlengen. Men verzamelde eerder 

al vaste planten in botanische tui-

nen en kweekte hiermee. Het waren 

veelal verzamelingen uit Azië die 

ervoor zorgden dat het tuinseizoen 

verlengd kon worden. In de Victori-

aanse tijd werd hier met name in het 

Verenigd Koninkrijk dankbaar gebruik 

van gemaakt om zo de kenmerkende 

Engelse tuinen aan te leggen. Grote 

vakken met vaste planten die het ge-

hele jaar door in bloei staan. Er werd 

op tuinbouwscholen een nieuw vak 

geïntroduceerd, het maken van be-

plantingsplannen. Een systematische 

tekening met vakken en nummers 

verwijzend naar een beplantingslijst. 

Zo lukte het een goede tuinarchitect 

of ontwerper om het gehele jaar door 

bloei in een tuin te krijgen. Heden-

daagse beplantingsplannen maken 

is wellicht veel minder complex dan 

voorgaande eeuwen, omdat er meer 

en meer tuincentra, verkooptuinen 

zijn waar veel verschillende soorten 

vaste planten verkocht worden. Om 

een eigen jaarrond bloeiende tuin 

te creëren is het goed om meerdere 

keren per jaar naar een tuincentrum/

verkooptuin te gaan en daar te kopen 

wat er op dat moment bloeit. Het duurt 

misschien wat langer dan op papier 

een beplantingsplan te maken, maar 

het resultaat is heel gericht en geheel 

naar eigen smaak. Zo lukt het om aan 

het eind van de zomer volop bloemen 

in eigen tuin te hebben. Bloemen die 

misschien nog wel doorbloeien tot en 

met december.

PUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Kuipersweg 37 met fleurige plan-

tenbak en mooi verzorgde voortuin. 

(eigen foto)

Maanorchidee (Phalaenopsis amabilis). (foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia)

Bij Bloemtique aan de Kerkstraat staan de 

middelgrote cyclamen klaar voor liefhebbers van 

mooi. In de inzet rechtsonder: kleine botanische 

cyclamen in mijn tuin. (eigen foto)

OKTOBER 

Is oktober warm en i jn, 

het zal een scherpe 

winter zijn.

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra

Phlox. (eigen foto)



www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

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

Dit en nog veel meer vindt je bij dit eigentijds, sterke familiebedrijf.

COLLECTIES
& WOONTRENDS

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

bij Kapenga Wonen

Eetafel Taranto
Mozaiek, 240x100 cm

€ 999,-

Eetkamerstoel 
Mento
Zonder arm in leder

€ 299,-
Met arm, stof/leder combi
en skatewielen

€ 349,-

Hoekbank Portila
In vele opstellingen leverbaar. 
In zowel stof als leder.

€ 1.599,-

Bijzettafel Somani
Set van twee
H45x130x70 cm
H40x55x95 cm

€ 699,-

3-Zits Sontino
In stof Mustard

€ 1.099,-
In vele uitvoerigen en kleuren 
leverbaar.

Eetkamerstoel Jernio
In drie kleuren stof

€ 179,95

Wandlanp Neva
H43 cm

€ 109,95

Fauteuil Camora
In velours stof

€ 1.099,-
In verschillende opties en 
kleuren stof en leder

Hocker Camora
In velours stof

€ 299,-

Opbergkast Captona
184x80x43 cm

€ 779,-

Naar eigen 
wens samen 
te stellen!

NIEUW
& TRENDY


