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Wollegras/Wederik winnaar Winterlichtroute

Puur Natuur
De zeearend

(foto: Sabina van Dijk)

Er waren veel kandidaten voor de eerste prijs van de Winterlichtroute. De keuze van de jury voor Wollegras/
Wederik was duidelijk: “Een klein, prachtig kerstdorpje. De straten hebben écht samengewerkt: iedere bewoner deed
mee...”. Het volledige juryrapport kunt op pagina 12-13 lezen. Daar vindt u ook meer foto’s en de routekaart.
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Gebiedsfonds Sinnegreide gaat
per 1 januari van start

Duizenden bloembollen wachten op het
voorjaar

De
eerste
plannen
voor
een
Sinnegreide in Buitenpost ontstonden
in 2014. Het was een initiatief van de gemeente, die zo een bijdrage aan de energietransitie kon leveren.
Reeds in het begin van de planvorming
werd er gesproken over burgerparticipatie. Maar uitgediept werd dit niet en ook
vanuit de bevolking ontstond er vooralsnog geen initiatief. De plannen werden
uitgewerkt en de inschrijving geopend.
Eind 2016 werd Solarfields de winnaar,
mits zij SDE-subsidie zouden krijgen.
Begin 2017 was dit het geval.

Met de hoop op een fleuriger lente verdwenen de afgelopen weken al duizenden
narcis- en krokusbollen in en om Buitenpost in de grond. De gemeente Achtkarspelen stelde in een sympathiek gebaar
5500 bollen hiervoor beschikbaar. Om
het dorp nog meer kleur te geven besloot
Plaatselijk Belang 2000 extra bollen aan
te schaffen. Daarna sponsorde het bedrijf
Lubbe Lisse uit Lisse ruimhartig ook nog
eens een groot aantal bollen.
Haersmahiem, een groot aantal straten en
beide rotondes aan de west- en zuidkant
van het dorp kregen de meeste van deze
bollen toebedeeld. Bij de zuidelijke rotonde stopten negen ‘potige’ scholieren en
hun praktijkdocent van onderwijsinstelling Aeres de bollen in een uurtje in de
grond.
Toch was nog een rest overgebleven zonder bestemming. Plaatselijk Belang (PBB)
koos voor een deel daarvan een speciale plek. Uit respect voor het werk dat de
ambulancemedewerkers het afgelopen
anderhalve jaar verrichtten, pootte het
bestuur enkele honderden bollen voor de
ambulancepost aan It West. In het voorjaar wordt daarmee een kleine boodschap
zichtbaar.

Op 28 februari 2017 werd, op initiatief van
Plaatselijk Belang, de Energie Coöperatie
Buitenpost (ECB) opgericht. Een van de
doelstellingen van de ECB is het beheer
van het gebiedsfonds. Om invloed uit te
kunnen oefenen op de hoogte van het
fonds waren we te laat, maar het beheer
gaan we wel doen. De ontwikkelingen
gaan snel en er is daarna veel veranderd
in de wereld van de energietransitie. Inmiddels wordt bij een dergelijk project
uitgegaan van minimaal 50% burgerparticipatie. Maar goed, wij hebben te maken
met het fonds in de huidige vorm.

Hoe ziet dit er uit? De verwachting is dat
Solarfields jaarlijks 7500 euro zal storten
in het fonds. En dit gedurende 15 jaar.
Omdat het nog geruime tijd duurde voordat het fonds opgestart was, is er nu ruim
17.000 euro in kas. Dit mag worden besteed aan projecten binnen Buitenpost.
Deze projecten moeten betrekking hebben op duurzaamheid, natuur of educatie
op deze terreinen.
Hoe zal het geld verdeeld worden? Er
is een speciale commissie in het leven geroepen die de aanvragen gaat
beoordelen. Deze commissie bestaat
uit Sean Thompson namens de ECB,
Johan Kootstra namens Plaatselijk Belang
en Johannes Douma als onafhankelijk
lid. Zij zullen twee keer per jaar, in mei
en december, de binnengekomen aanvragen beoordelen. Het is voor iedereen iets
nieuws, we zijn dan ook heel benieuwd
wat er binnen gaat komen. Aanvragen
kan met een speciaal formulier dat te vinden is op ECBuitenpost.nl. Daar is ook de
verdere informatie te vinden over het gebiedsfonds.
André van der Laaken

De commissie die de
aanvragen gaat beoordelen.
Van links naar rechts:
Johan Kootstra (Plaatselijk
Belang), Sean Thompson
(Energie Coöperatie
Buitenpost) en Johannes
Douma (onafhankelijk lid).

Loes van Denderen, Ingrid Rittersma, Tilly
Kuipers, Johan Kootstra en Theo Bakker van
PBB (van links maar rechts) tijdens het poten bij
de ambulancepost. (foto: Hielke Boorsma)
We kunnen overigens nog enkele buurten
blij maken met partijtjes bollen. Neem
daarvoor contact op met:
atbakker@chello.nl
PBB wil allen die dit project mogelijk
hebben gemaakt van harte bedanken.
Met name de gemeente Achtkarspelen, Lubbe Lisse, onderwijsinstelling
Aeres en de firma Jansma en Van Dijk die
de noodzakelijke verkeersborden beschikbaar stelde tijdens de werkzaamheden
op beide rotondes. Voor hun persoonlijke
inzet: Jaap Nieuwenhuizen en Johannes
Snijder.
Johan Kootstra

Leerlingen van Aeres aan het werk op de rotonde bij Lutkepost.

(foto: Theo Bakker).

2

AGENDA

Programma Maskelyn

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 29 november - 20 december

Jack Bottleneck in It Twaspan
Met een veelzijdig repertoire slaagt
Jack Bottleneck & Band er telkens weer
in het publiek te prikkelen, te verwonderen en te charmeren. Het
doorleefde ‘korrel 40’ stemgeluid van de zanger is natuurlijk zijn handelsmerk. Living the blues: De nummers die Jack ten gehore brengt
zeggen veel over z’n leven en je proeft aan alles dat hij de muziek leeft
die hij speelt! Jack liep namelijk niet de weg van de massa, maar zijn
eigen weg inclusief zonden en dwalingen en zinnen als ‘’Sometimes I
ramble, I get drunk, I gamble, ain’t nobody’s business if I do’’ klinken
uit Bottlenecks mond dan ook zeer gemeend.
Zondagmiddag 16 januari 2022, ’t Twaspan – 15.00 uur – entree 14,00 euro

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

Genoemde evenementen zijn vermeld onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
6 december-9 januari
Winterlichtroute. Voor meer
informatie en routekaart op
p. 12.
11 december-8 januari
Expositie Fryske Tsjerken.
Plaats: Mariakerk, 10.00-17.00
uur. Toegang: gratis.
15 december-10 maart 2022
Tentoonstelling Ferenc Erdok
en Simone Rosenbrand. Plaats:
Gemeentehuis, tijdens openingstijden. Toegang: gratis.
WEEK 52
vr 31 december
Oaljekoeken fan MeM. Gezellig je bestelde oaljekoeken ophalen tussen 10.00 en 16.00
uur. Bestellen vanaf half december via www.paviljoenmem.nl.
WEEK 51
vr 24 december
Kerstnachtviering van de
gezamenlijke kerken. Plaats:
Mariakerk, 19.00-21.00 uur.

WEEK 1
di 4 januari
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp. Plaats: De Schakel,
9.30 uur. Kosten: € 5,- (incl.
koffie).
do 6 januari
Creatief café: Allerhande handwerken. Kruiskerk. Plaats: De
Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
za 8 januari
Ophalen kerstbomen. Voor
Siloam. Vooraf aanmelden.
Zie bericht op p. 21.
WEEK 2
zo 16 januari
Harvest. Liedjes van Neil Young.
Plaats: Paviljoen MeM, 15.00
uur. Toegang: € 12,50. Reserveren via www.paviljoenmem.nl.
zo 16 januari
Jack Bottleneck. Maskelyn.
Plaats: ’t Twaspan, Kerkstraat,
15.00 uur. Toegang: € 14,-.

WEEK 3
do 20 januari
Creatief café: Allerhande handwerken. Kruiskerk. Plaats: De
Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
za 23 januari
Muzikale avond met Sido Martens, Annemarieke Coenders
en Jan de Vries. Plaats: Paviljoen MeM, 20.00 uur. Toegang:
€ 12,50. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
WEEK 4
do 27 januari
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 29 januari
Voetbal VV Buitenpost-SDC
Putten. Plaats: Sportpark De
Swadde, 14.30 uur. Toegang:
€ 6,- (incl. verloting).
zo 30 januari
J&M Teater Echt Wier. Maskelyn.
Plaats: The Point, 15.00 uur. € 18,-

Bezorgen

De zo bijzondere warme samenkomst op 24 december, waar wij
een herinnering brengen aan
onze dierbaren, op de begraafplaats aan de Jeltingalaan, zal
ook dit jaar niet door gaan wegens de corona maatregelen.
Wij vinden dit heel erg jammer
maar de gezondheid van ons allemaal gaat voor alles.

De donkere dagen voor Kerstmis zijn er weer en de krantenbezorgers gaan moeilijker tijden
tegemoet. De paden, opritten en
trottoirs liggen vol gladde bladeren, de overhangende vochtige
uitgebloeide bloemen bezorgen
hen een natte broek.
De eerste sneeuw is al onderweg? Gelukkig houdt ieder zijn
eigen paadje schoon en hebben
de krantenbezorgers en ook
de collega’s en postbezorgers
er helemaal geen last van. De
opgebroken wegen zijn bijna
allemaal gerepareerd en op de
opritten staan geen auto’s en
fietsen in de weg, we houden
immers allemaal rekening met
bezoek aan de deur? Het laatste
jaar probeerde corona roet in het
eten te gooien en de bezorging
van deze krant onmogelijk te maken, maar... ze zetten door! Elke
maand zijn vier personen druk in
de weer om de 2800 kranten in
twee dagen tijd bij u te brengen.
Door weer en wind, bij felle zon
en een koude wind staan ze hun
mannetje/vrouwtje. U zorgt toch
zeker voor een vrije doorgang?
Alvast bedankt.

Volgend jaar december 2022 hopen we dat deze samenkomst
wel weer plaats mag vinden.
Blijf op uzelf en elkaar passen.

In wat wij zien
in wat wij voelen
in wat wij doen en laten
ongezien en ongehoord
maar altijd daar
nog steeds geliefd
nog steeds gemist
oneindig dierbaar
voor altijd.

Planning Binnenste Buiten 2022
In de onderstaande tabel vindt u de sluitingsdata voor het aanleveren
van de kopij en de verschijningsdata van De Binnenste Buitenpost voor
2022. Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie in verband met de zomervakantie.
Sluitingsdatum
Verschijningsdatum
Januari

maandag 24 januari

maandag 31 januari

Februari

maandag 21 februari

maandag 28 februari

Maart

maandag 21 maart

maandag 28 maart

April

maandag 18 april

maandag 25 april

Mei

maandag 23 mei

dinsdag 30 mei

Juni

maandag 20 juni

maandag 27 juni

Juli

Geen krant i.v.m. zomervakantie

Augustus

maandag 22 augustus

September maandag 19 september

maandag 29 augustus
maandag 26 september

Oktober

maandag 24 oktober

maandag 31 oktober

November

maandag 21 november

maandag 28 november

December

maandag 12 december

maandag 19 december

Echt Wier in The Point
Dit nieuwe en oorspronkelijk Fries toneelstuk van Bonne Stienstra
wordt gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma met als speciale gast Frâns Faber, tekenaar, illustrator en muzikant. De regie is weer
in handen van Bruun Kuijt. Echt Wier! is een voorstelling over dagelijkse zaken, over praten en zwijgen, over trouw en eenzaamheid,
over opruimen en bewaren, over slapen en wakker liggen, over weer
en wind, over toen, over nu, over straks.
Jan Arendz en Marijke Geertsma zijn in het dagelijkse leven niet alleen collega’s maar ook man en vrouw. Zij kennen het probleem van
een echtpaar op leeftijd dat, doordat zij dagelijks bij elkaar zijn, uit
elkaar kan groeien. Jan en Marijke verbreken de stilte, vertellen verhalen en spelen scènes, komisch en uit het leven gegrepen.
Zondagmiddag 30 januari 2022, The Point – 15.00 uur – entree 18,50 euro
Programma:
• Ferlet Janneke Warringa
Zondagmiddag 6 maart 2022, 15.00 uur
• Te Plak
Zondagmiddag 3 april 2022, 15.00 uur, Paviljoen MeM, Egypte 16A (uitverkocht)
Uitgezonderd voor de voorstelling Te Plak kunt u uw toegangskaarten
kopen bij Dropshop Liquorice in de Kerkstraat en kan er telefonisch
worden gereserveerd op telefoonnummer 0511-541444.
Info: www.maskelynbuitenpost.nl
Uiteraard is het doorgaan van onze voorstellingen afhankelijk van de
verdere ontwikkelingen rond het Covid-19-virus. Toegang is conform
de Covid-regelgeving.

Weer geen Lichtjesavond
Zij die wij liefhebben
gaan niet weg
zij lopen naast ons
elke dag

De Binnenste Buitenpost - december 2021

Tip
Loopt u zelf eens vanaf de openbare weg naar uw eigen brievenbus, op de fiets mag natuurlijk
ook, en ontdek de verrassingen
op uw eigen oprit of pad en bij
uw eigen brievenbus! Als u dan
toch voor uw eigen brievenbus
staat, stop er ook eens iets in.
Gaat het misschien lastig, is uw
brievenbus te klein, te smal, te
vol of te strak afgesteld zodat uw
vingers er tussen komen? U kunt
er iets aan doen. Een fijne kerstvakantie gewenst, namens alle
bezorgers in Buitenpost.
Piet Pettinga

Suite Hotel giet grif iepen yn 2022
It soe wer oangean: 1 hotel - 3 suites - 3 ferhalen - 8 spilers - Sneontejûn 20 en 27 novimber
2021 - The Point Bûtenpost - Mei Remco de
Poel, Frouke Holtrop, Dagmar Kingma, Dictus Benedictus, Anneke Nieuwenhuis, Jella
Kingma, Wiesje Kloosterman en Iebe Bouma
- Regy Henk Roskammer en Lodewyk Riedhorst.
It soe ja… Mar troch de lêste Covid-19 beheiningen is it by ‘it soe’ bleaun. Gelokkich binne
by se by it Kritetoaniel fol goeie moed en giet
eltsenien der fanút dat de doaren fan Suite
Hotel yn 2022 gewoan iepen geane.
Foarearst in goeie
Kryst en in sûn 2022
tawinske en fansels
oant sjen.

Carbidschieten
Er is een nationaal vuurwerkverbod afgekondigd, maar carbidschieten mag op daarvoor aangewezen plaatsen nog wel.
Voor Buitenpost zijn er de volgende locaties op 31 december:

• Jeltingalaan 80 (sportpark De
Swadde)
• weiland naast Oost 50
• weiland achter Ried 16
Er mag op oudjaar geschoten
worden tussen 8.00 en 18.00 uur.

(foto: Hielke Boorsma)

DE KWESTIE

Van de redactie
2022 in aantocht
De angst slaat je soms om het
hart. Corona met weer een
nieuwe variant. Veel rellen
met gefrustreerde jongeren.
Oorlog dreigt aan de oostkant
van Europa. Het klimaat! Om
van de giftige invloed van
sociale media maar niet te
spreken, hoe geweldig ze verder ook zijn. Ja, er is weinig
om je op te verheugen op dit
moment.
Toch redden we het alleen als
we niet bij de pakken neerzitten en onszelf niet gaan onderdompelen in pessimisme.
Op alle vlakken wordt van iedereen inzet gevraagd. Om de
slechte tijden te keren. En dat
is de mensheid tot nu toe altijd gelukt. Door inzet, wijsheid
en zelfreflectie. In die kunde,
die in ons allemaal zit, moeten
we vertrouwen hebben. Dat
voor deze inzet met name de
overheid en bedrijven nodig
zijn ontslaat ons niet van onze
eigen verantwoordelijkheid.
Want iedereen, ja iedereen
moet meedoen. En ik denk
dat wij allemaal wel voorbeelden kennen. Voorbeelden bij
onszelf! Van gedrag of werkwijze die veranderd kan worden. Wel aardig en redelijk,
niet boos en agressief. Geen
schaamte voor wat gebeurd
is, maar inzet om jezelf te verbeteren. In vredelievendheid,
in natuurvriendelijkheid en in
verantwoordelijkheid nemen
voor je daden.
Dat Buitenpost er genadig
afkomt daar mogen we allemaal blij en dankbaar voor
zijn. Er is veel moois gebeurd
in ons dorp. Zie daarvoor ook
ons jaaroverzicht. Ook mag
Buitenpost zichzelf daarvoor
een schouderklopje geven.
Voor alle bewoners. Want Buitenpost! Dat zijn wij.
We vieren, beperkt door de
pandemie maar zeker niet
minder enthousiast, de laatste mooie weken van dit jaar.
Er rest mij niets dan namens
de redactie van de Binnenste
Buiten een vrolijk en vooral
veilige overgang naar 2022
toe te wensen. Welkom 2022.
We maken er wat van!

Spits gezegde
Elk einde
kent een
nieuw begin
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De Winterlichtroute duurt van 6 december tot 9 januari.
Wat vindt u van de startdatum?
• Te vroeg
• Te laat
• Precies goed
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 9 januari:
• 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:
Zijn er meer maatregelen nodig om het verkeer in Buitenpost
veilig te maken?
Toelichting en knelpunten:
Schoolgebieden, zowel basis- als
middelbaar onderwijs; graag zebrapad bij Innovatiehuis en Voorstraat
NEE
(Poiesz); parkeerders Herbranda31,4%
straat (treinreizigers); snelheid
51
verminderen Kuipersweg, Bernreacties
hardlaan, Jeltingalaan en MejontsJA
mastraat; niet parkeren op Kuipers68,6%
weg; meer aandacht voor fietsers;
meer verkeer over rondweg leiden;
meer drempels; meer controleren.

AL GELEZEN?

Van de bestuurstafel

PBB

December 2021
Het jaar is voorbijgevlogen en over een paar dagen zit u weer aan
bij het kerstdiner. Ook dit jaar anders dan anders en vast met minder mensen dan u zou willen. Ieders wens voor kerst- en nieuwjaar
is dan ook best voorspelbaar. Maar we moeten door de zure appel
heen bijten en tellen de lichtpuntjes.
Nou ja, tellen... in Buitenpost zijn er te veel om op te tellen.
Voor de allereerste lichtpuntjes hoeft u vanavond maar naar buiten
te kijken. Het succes van vorig jaar bij de eerste winterlichtroute
is geëvenaard en niet alleen het resultaat is prachtig maar ook de
saamhorigheid die er toe geleid heeft dat 38 straten er feestelijk
verlicht bij staan.
Leuk om te ontdekken dat de mensen verderop in de straat heel
creatief, handig of gewoon heel aardig zijn. Een ieder steekt naar
vermogen de handen uit de mouwen en met elkaar breng je iets
tot stand. En… heeft u ook uw ogen uitgekeken bij de kerstboom
gemaakt van gehaakte lapjes? Het is het bekijken waard. Wat een
origineel idee en ook hier is veel samengewerkt.
Het lijkt het bestuurswerk van Plaatselijk Belang wel. Zijn bij u in
de buurt de bloembollen van het bollenproject al geplant? Vast wel
en bent u er ook benieuwd naar hoe de rotondes er in het voorjaar
bijliggen? Wat mij betreft iets om naar uit te kijken en er een lenteroute van te maken.
De wat taaiere klussen waar wij voor staan zijn de woningbouw en
de Centrumvisie. Ik verzeker u dat daar heel veel over vergadert
wordt en om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen valt niet mee.
Maar, ook hier zal de aanhouder winnen en is er hopelijk in 2022
zicht op voortgang op dat gebied.

verzameld door Bennie Nauta

Voor de tiende keer is begonnen
met de inzameling van Douwe
Egberts koffiepunten. Op diverse
locaties in de gemeente kunnen
Douwe Egberts-punten worden
ingeleverd. Het totaal van alle
ingezamelde punten wordt door
Douwe Egberts omgezet in gratis pakken koffie voor de cliënten
van de Voedselbank. DE-punten
kunnen in Buitenpost ingeleverd worden bij de Poiesz, Coop
en Haersmahiem. Ook staan er
verzameldozen in de Kruiskerk
en de Fonteinkerk. Inleveren kan
tot en met 31 december. Daarna
worden de punten geteld en opgestuurd naar Douwe Egberts.
Vorig jaar was de opbrengst in
Achtkarspelen ruim 600.000
spaarpunten en dat betekende
ruim 1000 pakken koffie voor de
Voedselbank in Achtkarspelen.

Er gaat mogelijk onderzocht worden of er in de gemeente voldoende animo bestaat voor het
installeren van een kinderburgemeester. Samen met scholen zou
de belangstelling gepeild moeten worden. Bij voldoende belangstelling moet er een raadsvoorstel voor het instellen van
een kinderburgemeester komen.
Een kinderburgemeester kan de
brug vormen tussen kinderen in
de gemeente en de lokale politiek. De gemeenteraad en het
college kunnen door de plannen
en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over kinderen en hoe zij onze gemeente
zien en wat zij belangrijk vinden.
Op dit moment telt Nederland
87 kinderburgemeesters. Deze
fungeren als ambassadeur voor
kinderen in hun gemeente.

In de gemeente Achtkarspelen
is grote vraag naar bedrijventerreinen. Als het aan het college
van burgemeester en wethouders ligt wordt bedrijventerrein
De Swadde in Buitenpost uitgebreid. Achtkarspelen is momenteel in overleg met buurgemeenten en de provincie Fryslân over
uitbreiding van de bestaande terreinen. Naar verwachting wordt
op korte termijn overeenstemming bereikt. Voor de uitbreiding
willen burgemeester en wethouders een voorbereidingskrediet
van 30.000 euro beschikbaar
stellen.

De klapbrug in de Âlde Dyk over
de Twizeler Feart bij Kootstertille
wordt binnen afzienbare tijd in
ere hersteld. In het voorjaar van
2022 staat de vernieuwing van
de onderbouw van de brug op
de rol, waarna het bovenwerk teruggeplaatst kan worden.
De gemeente Achtkarspelen
heeft meegedaan aan de internationale campagne Orange the
World, tegen geweld tegen vrouwen. Daarom hees wethouder
Margreet Jonker op 25 november de Orange the World vlag bij
het gemeentehuis.

De winterlichtroute loopt af op 9 januari 2022 en daarna wordt het
weer langzaam lichter. De kortste dag hebben wij immers alweer
bijna achter ons. Meer licht, meer lucht, en meer samen dat wenst
het bestuur van Plaatselijk Belang u toe voor het nieuwe jaar.
En als afsluiting van dit artikel in het laatste nummer van het jaar
een groot (papieren) applaus voor al die vrijwilligers die dit jaar
weer de handen uit de mouwen hebben gestoken om heel veel
mogelijk te maken voor onze dorpsgenoten. Alles valt dan weer
te lezen in de Binnenste Buitenpost en ook daar gaan heel veel
vrijwillige uren in zitten. Hulde en een diepe buiging voor allen die
zich zo belangeloos inzetten!
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang een warme decembergroet van
Loes van Denderen,
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Plaatselijk Belang Buitenpost,
Stichting dorpsblad De Binnenste Buiten
en haar medewerkers
wensen alle lezers en adverteerders
fijne feestdagen
en een buitengewoon gezond 2021
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Vragen en klachten over de bezorging:
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of e-mail: p.pettinga8@chello.nl.
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The Read Shop, It Koartling, Dropshop
Liquorice en de bibliotheek.

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.

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

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 24 januari 2022
De volgende editie verschijnt in de
week van 31 januari 2022.

Voor de mooiste kerstkaarten en
cadeaus kunt u bij ons terecht!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
Wij wensen u fijne feestdagen.

info@kemabouw.nl
www.kemabouw.nl

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.
Mevr. Jolanda Dam
Telefoonnummer: 06 1233 8648
Bgg: 06 3085 7534
Voor meer informatie ga naar de website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl
Het bestuur
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Biljartclub naar energieneutraal onderkomen

Nelleke Kemps-Stam

We hebben dit met z’n allen gedaan

Al een paar jaar hing Biljartclub Buitenpost een verhuizing boven
het hoofd. Maar de tijd was langer rekbaar dan gedacht. Tot de beeindiging van het huurcontract werd aangezegd. Toen de gelegenheid zich voordeed om een eigen onderkomen te kopen, werd niet
lang nagedacht. Op 24 december 2020 werd de biljartclub eigenaar
van een gebouw aan de Jeltingalaan 82. In één jaar tijd werd de
oefenruimte van Brassband Concordia omgetoverd in de energieneutrale biljartzaal ’t Krythûs. De bouwcommissie bestaande uit
Lammert Oldenburger, Albert Bosma en Meine Kempenaar blikt
terug.
Café biljart, café biljart
klein stukje groen voor ’t eenzame hart
’t schuifje zegt klik, balletje tik
Die ene ben jij,
en die andere ben ik
(Toon Hermans)
Gelukje
“Toen ik de eerste keer hier
kwam, vond ik het een geweldig
gebouw”, zegt Meine. “Mooi hoekig, het volume was goed, weinig tussenmuren. Ik zag meteen
de potentie. Ideaal. Bovendien
kostte het maar één euro (plus
notaris- en overdrachtskosten).
Beter kon niet. En ik had ook meteen het idee hoe we het moesten aanpakken.” Albert is het
met hem eens. “Omdat er geen
schuine kanten zijn, was het veel
makkelijker om in te delen. Wij
hebben wel de keuken verplaatst
en er een sanitaire hoek van gemaakt.” “Ik was hier als eens eerder geweest toen Concordia niet
meer oefende”, vertelt Lammert.
“Uit een gesprekje met de korfbalclub bleek dat zij erover dachten het gebouw erbij te nemen
om onder te verhuren. Daarna
konden we het via een tip zelf
kopen. Dat was dus een gelukje.”
Albert, Meine en Lammert vormen de bouwcommissie. Albert
heeft ervaring als installateur,
Lammert als monteur en timmerman. Dat Meine het overzicht bewaakt, is logisch. “Ik
kom uit de bouwwereld waar ik
financieel technische werkzaamheden deed. Zoals administratie,
voor- en nacalculatie, inkoop en
de nazorg.
Daarna deed ik vrijwilligerswerk
bij gehandicaptenzorg De Zijlen.
Daar beheerde en deed ik het
onderhoud van 24 appartementen. Isoleren was voor mij dus
gesneden koek. De begroting
was voor mij ook heilig. Daar
gaan we niet overheen. Wat er
ook gebeurt.” Vervolgens gaat er
een lijst rond om zoveel mogelijk
eigen menskracht in te zetten. Er
tekenen 27 biljarters in. “Maar
dat kwam helemaal op de kop
door corona”, zegt Meine. Toch
lag het werk niet stil. “De basis

Van oefenruimte...

was een bouwtekening en de
begroting van de kosten op volgorde van de werkzaamheden. Sa
moat it en net oars. Want ik weet
ook wat er fout kan gaan.” Het is
soms even wennen, maar wat in
Fries yn ’e kop hat …
Duurzaam
Om de accommodatie te verduurzamen zat Meine met de
voorzitter van de club aan tafel
met SportStroom. “Uit dat gesprek is het idee ontstaan om
zonnepanelen en een warmtepomp te installeren en het gebouw energieneutraal te maken.
Toen die meneer ons vertelde
hoeveel subsidie we konden
krijgen, zeiden we: we zijn gek
als we dat niet doen.” Met een
lening van het BNG Duurzaamheidsfonds wordt tegen een lage
rente de verbouwing gefinan-

zwijgt Lammert bescheiden. Dus
vertellen wij dat nog maar even.
‘As Albert it net meitsjen kin, kin
nimmen it.’ Beter kan niet worden omschreven wat Albert voor
elkaar heeft gekregen. Hij is de
man van het binnenwerk. Verantwoordelijk voor alles wat met
een installatiebedrijf te maken
heeft: licht, lucht, water, warmte,
sanitair. “Als iemand daar goed
in is, waarom geef je hem dan
niet de credits, zeg ik altijd”, zegt
Meine. “Ik stond erbij en keek
ernaar. Hij wilde graag dat er iemand bij was voor het geval hij
iets vergat.” Albert is dit jaar op
zes weken na elke dag in de zaal
te vinden geweest. “Ik ben maar
vier keer wezen biljarten”, zegt hij.
“Maar ik was niet met die ballen
bezig, maar met de nieuwe zaal.
Dan kun je er beter niet komen.”
“Het is ook wel een beetje onze
baby”, bekent Meine. “We zaten
er te dicht op.”
Inmiddels zijn op afroep de vrijwilligers begonnen. Oppermannen zorgen voor het klaarleggen
en aangeven van materialen, er
wordt getimmerd, geverfd en
behangen. De tweedehands keuken wordt vakkundig geplaatst,
tegels gezet en gelegd, er wordt
gesjouwd, chauffeurs rijden naar
de stort en groothandels. Zelfs
familieleden steken een handje uit. Het wordt Albert soms te
veel. “Op een gegeven moment
stonden ze me in de weg en wilde ik naar huis gaan.” Meine sust

Meine, Albert en Lammert.
niet van de tien dagen dat ik in
het UMCG lag. Ik heb pas laatst
gelezen wat een hersenbloeding
inhoudt. Dan ben ik alleen maar
dankbaar, want 40% redt het
niet.” Op de elfde dag staat Meine alweer in de zaal en stuurt Albert hem na tien minuten terug
naar huis. “Dat gedrevene blijft
er wel een beetje in zitten. Maar
de handigheid is eruit. En ik ben
wat rustiger geworden.” Tot na
het opheffen van de bouwcommissie op 15 november zijn ze
in de zaal te vinden. Wat is het
geheim van hun samenwerking?
“Ik heb me wel eens afgevraagd

“ Dit gebouw staat er langer dan wij er zijn.
Wat is dat mooi, dat wij dat nalaten”
cierd. De panelen leveren zoveel
stroom op dat de vloerverwarming en het ventilatiesysteem
erop zijn aangesloten.
Het werk werd gesplitst in binnen- en buitenwerk. Lammert
was verantwoordelijk voor het
buitenwerk. “Aan de oorspronkelijke voorkant was het één grote
natte bende. De gemeente heeft
daar een drainage aangebracht
met een pijp naar de sloot. Dus
dat is verholpen. Het terrein is
klaargemaakt met een stuk bestrating voor invalideparkeerplaatsen. Het is iets korter geworden, want het werd te duur.
Nu blijft er water staan. De communicatie met de gemeente is
moeilijk, maar ze komen ernaar
kijken.” Dat hij ook goed is in het
vinden van de juiste spullen, ver-

de boel en Albert krijgt thuis te
horen dat wie A zegt ook B moet
zeggen. Na een verhelderend
gesprek zet Meine zijn voet op
de rem van het tijdschema en
kan Albert ontspannen werken.
Achteraf zeggen ze: “De klus was
groter dan we dachten. Maar we
waren wel binnen de tijd klaar.”
En met het energieneutrale clubhuis heeft de sportvereniging
een primeur te pakken in Buitenpost.
Positief denken
In februari wordt Meine tijdens
het werk getroffen door een hersenbloeding. Albert reageert direct. “112”, riep ik tegen Theunis.
“En naar de weg om de ambulance op te wachten.” Meine
weet er niks meer van. “Ook

...naar een energieneutrale biljartzaal.

hoe ik het volhoud met die kerel”,
grapt Albert. “Je moet ieder in
zijn waarde laten. Jij hebt hier
meer verstand van en ik daarvan”, vervolgt hij op serieuze
toon. “We waren ook met meer
mensen en hebben gewoon veel
lol met elkaar”, denkt Meine.
Er werd gewerkt van ’s morgens
vroeg met een middagpauze tot
’s middags drie uur. “Mijn vrouw
zei: ‘Nog even en dan krijg je
daar een bed’,” zegt Meine. “Mijn
vrouw vroeg wat mijn volgende
klus was”, lacht Albert. “Ik vond
het een hele leuke ervaring”, vervolgt Meine. “Ik woon hier nog
niet zo lang en heb heel veel
mensen leren kennen voor wie
ik waardering heb. Na mijn hersenbloeding investeer ik alleen
nog maar in mensen die positief

(eigen foto’s)

(foto: Nelleke Kemps)
zijn. Daar word je alleen maar
blijer en gelukkiger van.” Op
25 november vond met hulp van
vrijwilligers die zich hadden opgegeven de verhuizing naar de
Jeltingalaan plaats. Op 6 december gingen als laatste de biljarttafels over en werd 33 jaar biljartplezier in Herbranda afgesloten.
Het valt op dat alle drie mannen
in het vrijwilligerswerk hebben
gezeten: Meine bij De Zijlen,
Albert 21 jaar voor Roemenië en
Lammert 25 jaar voor Bulgarije.
“Het is een bepaalde opvoeding
die je dan krijgt”, zegt Lammert.
“En dat is leren met mensen om
te gaan.” Meine benadrukt het
nog een keer: ”Bekijk het positief.
Geniet van de dingen die je kunt
doen voor een ander. We hebben
dit met z’n allen gedaan. Zonder
vrijwilligers hadden we het niet
kunnen doen. Dit gebouw staat
er langer dan wij er zijn. Wat is
dat mooi, dat wij dat nalaten.”

Het proces van de verbouwing
inclusief foto’s is te vinden op:
biljartclubbuitenposteo.nl
onder het kopje Nieuws.

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

De kerstdagen genieten van een
complete Verwenbox of goed gevulde
Tapas Plank???
Dat kan!! Je kunt deze bestellen!
Ook kerstpakketten, kerstbroden,
breekbroden, salades,
tapenades en nog veel meer kun je
bestellen! Mail of bel ons!!

Looptijd: november / december 2021
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Jan Klaas Gatsonides

Liesbeth Ribbink

Vrijwilliger met hart voor groen en mensen

In het Drentse dorp waar Jan Klaas opgroeide, was het heel gewoon om elkaar te helpen. De ‘noaberplicht’ was een ongeschreven regel. Zou het gaan regenen terwijl het hooi nog niet van het
land was… alle buren hielpen mee om het hooi van het land te krijgen. Was er hulp nodig bij de geboorte van een kalf, dan werd de
buurman gevraagd om te helpen. Dus het was en is voor Jan Klaas
heel gewoon om zich in te zetten als vrijwilliger.
Meteen van start
Vanaf het moment dat Jan Klaas
met zijn gezin in Buitenpost is
gekomen is hij al actief als vrijwilliger: bij het oprichten van een
buurtvereniging voor De Wiek
en De Vang, bij de tennisvereniging en in de ouderraad van OBS
De Mienskip. Toen hij nog politieagent was waren er tijden dat
het druk was op het werk en
er dus minder tijd voor vrijwilligerswerk was. Maar toen
dat weer lukte kwam hij in het
bestuur van It Koartling. Daar
was het soms aanpoten omdat
er veel op stapel lag: overleg
met de gemeente voor subsidie, jeugdwerk, cursuswerk dat
uitgroeide, verbouwing van It
Koartling om alle cursussen
ruimte te kunnen geven. Jan
Klaas vertelt dat hij niet zo’n
mens is van de voorgrond, maar
dat dat bij dit werk meestal wel
even moest.
Ook werd bij gevraagd voor het
bestuur van Plaatselijk Belang
Buitenpost. Dat kon er nog wel
bij, en het was ook wel handig

om samen te doen. De lijntjes
zijn dan kort.
Jan Klaas heeft ook nog meegewerkt aan een adviesrapport
voor de gemeente, in de werkgroep ‘Informele zorg’. Het doel
van deze werkgroep was om te
onderzoeken hoe je eenzaamheid kan bestrijden en of het mogelijk is dat oudere mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen wonen. Kearn zou met het verslag
aan de slag gaan.
In de buurt waar Jan Klaas nu
woont is hij actief geweest in de
buurtvereniging. En tegenwoordig kan hij zich inzetten voor de
tuindersvereniging De Swadde
Ikker, waar hij meehelpt de gezamenlijke tuinen te onderhouden.
Groen en mensen
Toen Jan Klaas met pensioen
ging kwam Het Informatie Paviljoen (HIP) in Lauwersoog op
zijn pad. Zijn belangrijkste taak
daar is het geven van toeristische informatie over het Lauwersmeergebied, Noordoost-Frys-

lân en Noordwest-Groningen.
Nu ligt het even stil, omdat HIP
straks in het Wereld Erfgoed
Centrum (WEC) een plaats krijgt.
Het WEC is nu nog in aanbouw.
Voordat Jan Klaas politieagent
werd heeft hij de ambitie gehad
om boswachter te worden. Na
de middelbare landbouwschool
werd hij helaas niet toegelaten
tot de bosbouwschool, omdat
er te veel aanmeldingen waren.
Dus is hij gaan werken en leren
als hovenier. In zijn werk voor
HIP kwam hij in aanraking met
mensen van Staatsbosbeheer.
En van het een kwam het ander.
Door zijn ervaring als agent kon
hij aan de slag als BOA in het Lauwersmeergebied, voor Staatsbosbeheer. Daarnaast geeft hij
voorlichting aan toeristen die het
Lauwersmeergebied bezoeken.
Dus bij HIP en Staatsbosbeheer
kan hij zijn hart voor groen en
mensen mooi combineren.
Op dit moment zit hij ook in
de werkgroep ‘Eetbaar Groen’.
Vaak weten mensen niet wat ze
allemaal uit de natuur kunnen
eten, dus deze werkgroep wil dat
onder de aandacht brengen en
stimuleren door eetbaar groen
in Buitenpost te planten. Op dit
moment is het alleen nog overleg. Er zijn aanpakkers nodig om
Jan Klaas werkt als BOA voor Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied.
(foto: Irene Gatsonides)
dit project letterlijk en figuurlijk
van de grond te krijgen. Meer
informatie kunt u vinden in het
stuk op de voorpagina van De
Binnenste Buitenpost van vorige
maand.

Jan Klaas in het Lauwersmeergebied.

(foto: Irene Gatsonides)

Door zijn werk in de werkgroep
‘Informele zorg’ en ‘Eetbaar
Groen’ kwam Jan Klaas op nog
een ander idee. Om dorpstuinen/
ontmoetingstuin te maken tegen
eenzaamheid. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en eventueel meehelpen om samen te zijn,
zodat ze zich minder eenzaam
hoeven te voelen. Dit project
is nog in een pril stadium. Jan
Klaas vertelt dat hij informatie
heeft gevraagd bij de gemeente
over welke gebieden in Buiten-

Project Eetbaar Groen wacht nog op meer doeners
Meer groen in Buitenpost, met
name fruitbomen, maar ook
groenten en kruiden. In deze
aanplant plekken waar ontmoeting mogelijk is. Met als doel
gratis natuurproducten voor iedereen en tegelijk een mooier
en prettiger Buitenpost. Voor dit
plan werd in ons vorige nummer
om mensen gevraagd die mee
willen helpen dit uit de grond te
krijgen. Het had resultaat en het
lijstje met meehelpers is weer
langer. Maar een paar meer
maakt dat we echt los kunnen.
Eetbaar Groen is zeker springlevend. Aan bijna alle belangrijke
voorwaarden kan worden voldaan. Er is een goed plan, voldoende geld, goed overleg met
de gemeente Achtkarspelen
geweest en er zijn veel positieve reacties uit ons dorp. In het

Zo zou het in ons dorp ook kunnen. In Lauwerszijl is een fruitbomenstraat
ingericht die jaarlijks wordt geoogst. De initiatiefnemers in Buitenpost gaan
daar binnenkort op bezoek.

voorjaar werd de eerste aanzet
gegeven. Nu wordt verder geprobeerd het idee uit te voeren.
Maar het echte startsein kan pas
worden gegeven als voldoende
mensen zich hebben aangemeld
om het project op weg te helpen.
Onze vraag is simpel: help mee
dit project in en van de grond te
krijgen! Het hoeft niet te gaan niet
om een grote tijdsinvestering. Af
en toe een helpende hand waar
op gerekend kan worden is voor
ons voldoende. We zoeken met
name doeners die het fijn vinden
in de natuur hun handen uit de
mouwen te steken. Stuur een berichtje naar mailadres groenbuitenpost@gmail.com en geef aan
wat je voor ons kunt betekenen.
Kijk voor nieuws over dit project
ook op onze Facebookpagina
Groen Buitenpost.

post daar geschikt voor kunnen
zijn. Subsidie aanvragen moet
nog, maar daar moet eerst nog
een plan van aanpak voor gemaakt worden.
Helpt u mee?
Zoals u kunt lezen is er genoeg
te doen in Buitenpost. Jan Klaas
geeft aan dat er nog mensen
nodig zijn om de handen uit de
mouwen te steken, vooral in de
projecten waar het om het groen
gaat. Dus, heeft u zin om andere
mensen te ontmoeten en lekker
buiten aan de slag te zijn, geef
het gerust door aan de werkgroep Eetbaar Groen via:
groenbuitenpost@gmail.com
of aan Jan Klaas via:
jkandeve@gmail.com

Repair Café
wacht nog af
Het plan was om op 8 januari
2022 het eerste Repair Café van
het nieuwe jaar te houden.
Dit was al een afwijking van de
gebruikelijke gang van zaken.
Normaal zijn we er de eerste zaterdag van de maand. Maar dat
is nieuwjaarsdag. Vandaar. Maar
nu zitten we nog met corona.
Vanwege de lockdown moeten
we ook deze keer overslaan.
Maar we houden moed en bekijken het in januari opnieuw of
het 5 februari wel verantwoord
is. Hou de Binnenste Buiten in de
gaten!

Artikelen met STIP
-25% korting
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Alle boots en laarzen
-50% korting
mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

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

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

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

Anneke Paauw

Ik ben een echte Post-NL-fan

Ze zijn een vertrouwd straatbeeld, onze postbezorg(st)ers. Zo vertrouwd dat we ons nooit afvragen hoe dat is om door weer en wind
door het dorp te fietsen met brieven, kaarten en pakketjes.
Juist in deze maand, nu het extra druk is omdat we ondanks de
social media nog graag en veel kerst- en nieuwjaarskaarten versturen, mogen ze wel eens extra in het zonnetje gezet worden. Daarom een interview met Elisabeth Langenberg.
Al ruim 11 jaar doet Elisabeth dit
werk, eerst bij TNT en nu alweer
enkele jaren in dienst van PostNL. Als je haar hoort vertellen,
lijkt het meer een hobby dan een
baan. Ja, ze geniet er van. Voordat ze hieraan begon zat ze jaren
achter de kassa bij de Poiesz-supermarkt. Het dagelijkse contact
met mensen is wat haar in haar
werk zo boeit. En in tegenstelling
tot het werk als kassière ben je
bij deze baan ook nog goed in
beweging, zowel lopend als op
de fiets. Interessant om te horen
dat in de afgelopen elf jaar al
twaalf zadels zijn versleten!!
Meer dan alleen postbezorgster
Het is niet alleen het bezorgen
van de post, nee, je ziet en hoort
ook veel; mensen spreken je aan

Tijdens het bezorgen vond deze poes
een fijne plek in de fietstas.
(eigen foto)
en soms kun je hier en daar een
helpende hand bieden. Elisabeth
vertelt dat ze een keer meemaakte dat iemand een epileptische
aanval kreeg en zij als eerste ter
plaatse was. “Onze plicht is om
eerste hulp te bieden”. Ze deed
wat in haar vermogen lag. Dit
incident brengt haar ertoe om
bij haar werkgever te informeren of er een mogelijkheid is om
bijvoorbeeld een EHBO-cursus

In een veilige maar saaie
hemel
Pft…..Ik ben gered. Het VBF (Vuilnisbak Bevrijdings Front) heeft mij
gered uit mijn benarde positie. Plotseling werd ik meegenomen en na
een korte tocht neergezet in een
lief tuintje. Heel leuk plekje maar er
komen weinig mensen langs en dat
vind ik wel jammer. Het is wel veel
beter dan ingeklemd staan tussen
die hele grote stinkende jongens.

te volgen. Tja, dat zou mooi zijn,
maar dat moet je wel zelf betalen. Toch vindt Elisabeth wel dat
PostNL een goede werkgever
is, ze hebben een leuk team in
Buitenpost en bij probleempjes
kunnen ze altijd terecht bij hun
teamleider.
Tijdens hun route letten postbezorgers altijd op. Soms zien
ze dat ergens de post blijft liggen en als ze weten dat op dat
adres maar één persoon woont,
informeren ze even bij de buren,
zodat er indien nodig actie kan
worden ondernomen. Elisabeth
kent veel mensen en voelt zich
erg betrokken bij iedereen. Ik
herinner me dat ik Elisabeth eens
ergens zag staan met een peutertje aan de hand. Ze vroeg of ik
misschien wist wie dat was. Het
bleek een meisje dat onze taal
nog niet verstond en/of sprak.
Tja, wat te doen? Elisabeth had
kunnen zeggen: “Zorg jij er verder voor, want ik moet weer aan
het werk?” Nee, ze voelde zich
verantwoordelijk en net toen we
een telefoontje naar de politie
wilden plegen, kwam de familie
van het meisje haar zoeken.
Op tijd!
Wist u dat ook de postbezorgers
moeten ‘klokken’? Als ze beginnen, drukken ze de stopwatch in.
Want ja, men heeft (van achter
het bureau, neem ik aan) precies
berekend hoeveel tijd je nodig
hebt voor een bepaalde route. Dat lijkt me heel vervelend,
want je maakt toch wel eens een
praatje? Ja, dan moet je dus eigenlijk even op ‘pauze’ drukken,
want soms is het niet ‘even een
praatje’ maar een gesprek van
een half uur. Vooral in deze coronaperiode maakt Elisabeth
mee, dat mensen graag een
gesprek aanknopen. In andere
gevallen ben je een vraagbaak,
want aan wie kun je beter de
weg vragen dan aan een postbezorgster?

Elisabeth in volle uitrusting.
Superfan
Elisabeth is een echte PostNL-fan! Zo is daar als eerste de
oranje fiets, die ze (als enige in
Buitenpost) heeft aangeschaft.
Dat vindt ze mooi, herkenbaar
zijn als PostNL! Daarnaast verzamelt ze alles wat maar beschikbaar is en waar het logo op
staat. Dat staat thuis uitgestald,
het liefst zou ze alles in de kamer
hebben, maar dat gaat haar echtgenoot net iets te ver. Maar hij
heeft wel oorhangers voor haar
gemaakt, die ze met trots draagt.

avonden. Vervolgens praat je
hier met je partner dieper over
door en krijgen jullie praktische
handvatten om er samen mee
aan de slag te gaan. De cursus

wordt gegeven door twee stellen vanuit de Fonteinkerk en de
Christengemeente en is voor
iedereen toegankelijk. De huwelijkscursus is leuk en goed voor
je relatie, of het nou lekker loopt

(foto: Annemieke Altena)
de kaart in de sorteermachine
uit de envelop glipt. (Inderdaad, ik kreeg wel eens een
lege envelop, waarin een lieve
kerstwens had gezeten.)
• Laat een gelukwens nooit vergezeld gaan met geld!
Het moge duidelijk zijn, hier
spreekt een vrouw met hart voor
haar beroep!

Tips van Elisabeth!!
Tot slot wil ze het volgende nog
kwijt:
• Plak alstublieft de envelop
dicht. Het gebeurt té vaak, dat

Bijzondere, eigen gemaakte PostNLoorhangers. (eigen foto)

Marriage Course
Maak tijd voor elkaar met de
Marriage Course in Buitenpost.
Begin het nieuwe jaar met een
krachtige booster voor je relatie en doe mee aan de Marriage
Course! Want tijd voor elkaar
maken blijkt de sleutel tot een
gelukkige relatie te zijn, zo wijst
onderzoek uit. De huwelijkscursus is bedoeld voor stellen die
tijd willen vrijmaken om hun relatie te verdiepen. Onderwerpen
die aan bod komen, zijn de band
versterken, communicatie, conflicten oplossen, de kracht van
vergeving, familie, goede seks
en liefde in actie.
Deze onderwerpen worden op
een aansprekende manier ingeleid, op zeven verschillende

VUILNISBAKKENPRAAT

of juist even wat minder gaat.
Ook tijd voor elkaar maken?
Kijk voor meer informatie op
www.tijdvoorelkaar.nl/cursus/
marriage-course-buitenpost/. Je
kunt je daar online aanmelden,
maar je kunt ook contact opnemen met Marion en Arjan Woertink (arjan.woertink@gmail.com)
of Bram en Aletta van Dijke
(alettavandijke@planet.nl). Jullie eerste ‘avondje-uit’ begint op
zondagavond 30 januari, 19.30
uur in de Fonteinkerk (De Achtkant 48). De Marriage Course is
om de twee weken, steeds van
19.30-22.00 uur.
De overige data zijn: 13 februari,
27 februari, 13 maart, 27 maart,
10 april en 24 april.

Verzameling PostNL-artikelen.
(eigen foto)

Hier is het leuker. Mooi stadstuintje in herfsttooi met een
muur eromheen. Af en toe komt
er een kat langs, er zijn er twee.
Een donkergrijze en een soort
lapjeskat. ‘s Avonds krijg ik vaak
bezoek van hen maar ook van
een egeltje. Overdag zijn er merels. En soms springt de kat op
mij. Er zijn ook mussen. Het staat
prettiger maar ook wel een beetje zinloos. Tot nu toe heeft niemand
wat in mij gestopt en iets meer
drukte mag ook wel.
Maar niet zeuren er zijn ergere
dingen in deze wereld voor een
eenvoudige boerenvuilnisbak als
ik. Maar toch blijf ik solliciteren
naar een leuk plekje waar ik, zoals
jullie het zo plastisch zeggen, ‘mijn
ei kwijt kan’. Dat ik dat niet kan is
altijd al een frustratie geweest.
Liever was ik een groene bak geweest waar de mensen hun tuinafval in doen. Dat heeft toch een iets
vruchtbaarder imago. Wat er in je
komt wordt dan vercomposteerd en
dat levert weer vruchtbare grond
op waar bloemetjes op kunnen
groeien en waar dan weer bijtjes
van snoepen of waar groente op
wordt verbouwd. In deze tijd ben
je dan, weliswaar maar klein, toch
een radertje in de kringloop van het
leven.
Wat er in mij komt is alleen maar
goed voor de verbrandingsoven. Op
zijn best komt daar wat warmte uit
waarmee mensen zich kunnen verwarmen maar circulair is het zeker
niet en het draagt ook bij aan de
vervuiling van de lucht. Ach, zo in
deze donkere tijden voor Kerstmis
gaat ook een vuilnisbak nadenken
en wordt ik toch een beetje filosofisch. Maar laat ik maar mijn klep
dicht houden er komt toch alleen
maar onzin uit.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022

Minco Bouwmaterialen winsket jo
Noflike Krystdagen en
in Lokkich Nijjier

We wensen u een gezond,
gelukkig en bourgondisch 2022!
Team Delicatessenhuis
‘It Grientewinkeltsje’

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022

Namens stationsrestauratie De Oriënt
wensen wij iedereen fijne kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2022!

Alle medewerkers van BadkamerXXL
wensen je een mooi & vooral
gezond nieuw jaar toe.
Cultuurcentrum de Wâldsang
wenst iedereen hele fijne Kerstdagen
en een goed en muzikaal Nieuwjaar!

Hoveniersbedrijf P. Douma
winsket eltsenien noflike
krystdagen en folle lok,
leafde, waarmte,
sûnens en seine
yn it nije jier!

Meesterlijk Goed Makelaardij
winsket jimme noflike krystdagen
en in sûn, wenryk 2022 ta!

Team slagerij van der Bijl

Wij wensen iedereen een
succesvol 2022!
Taak van het Zuiden
Wij wensen u fijne feestdagen
en een
goed en gezond 2022!

Wij willen gaarne iedereen
een gezegende kerst en een
vooral gezond 2022 toewensen!
Fam. Kapenga

Modique wenst jou stijlvolle feestdagen en een goed gekleed 2022!

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gelukkig
nieuwjaar.
Fijne kerstdagen en een fantastisch
2022 toegewenst namens
Moniek Bremer Makelaardij

Fijne kerstdagen,
en wij wensen
u een mooi,
voorspoedig en
vooral gezond
2022 toe.

Van Houten Tuinontwerp & Advies
staat in 2022 weer voor u klaar!

Wij wensen al onze dorpsgenoten
gezegende kerstdagen en
een gelukkig 2022!

Wij wensen u fijne feestdagen!
Conntact voor
persoonlijke telefoonservice
info@conntact.nl of bel 085-760 61 40

Team Elektrobode.nl wenst u
energieke en sprankelende feestdagen.

Prettige kerstdagen en
een gesmeerd 2022!
Wij wensen u een
gezond en gelukkig nieuwjaar

Ook in 2022 staan wij graag
weer voor jullie klaar.

Namens het team
van De Binnen
Markt Buitenpost
wensen wij
iedereen hele fijne
feestdagen toe en
een gezond 2022!!

Rikst
Fashion&Lifestyle wensen jou
stijlvolle feestdagen en een
goed gekleed
2022!

Elektrobode, Dé online specialist voor
uw elektrotechnische installatie.

Wenst u een gezond en
voorspoedig 2022

Bedankt voor uw vertrouwen het
afgelopen jaar!

wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Voorstraat 21 A, 9285 NN Buitenpost

Namens alle medewerkers van Interzorg Groep wensen wij u hele fijne
feestdagen met iedereen die u dierbaar
is en een gezond en gelukkig 2022!
Zwembad de Kûpe wenst iedereen een
gezond, mooi en gelukkig 2022.
Tot snel in het nieuwe zwembad!

Namens iedereen hier bij
Wiersma Auto’s, wensen wij u
fijne feestdagen en vooral
een gezond nieuwjaar.

Van Smaakt wenst u een prettig
kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. We
willen al onze klanten bedanken voor
het vertrouwen.
Ook in 2022 staan
wij weer voor u
klaar.
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Een waargebeurd verhaal
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deden. Hij stapte over zijn angst
een dag op school?” Hij keek bewerd wat dieper toen hij zei: “Ik
heen om op te komen voor datdenkelijk: “Ik denk dat het komt
denk dat hij zich misschien wel
gene wat hij wist wat goed was.
omdat ik eigenlijk helemaal niet
alleen voelt”. Ik glimlachte mijn
Hij stapte over zijn angst heen
zo'n druk kind ben”. Een glimlach
bengel eens toe: “Hoe zou jij je
om met iemand om te gaan die
brak door op zijn lieve gezicht.
voelen als je altijd aan de zijlijn
eigenlijk niet geaccep“Ik denk dat ik nu een bémee staat te kijken? Als je niet
hij in Joshua's oor. Ze brulden
Het begon allemaal een jaar of
teerd was. Hij was niet
tje beter kan doen zoals ik
weet hoe je mee kunt doen? Hoe
het met zijn drieën uit van het
zes geleden. De sneeuw striemmeer bang om uitgelaecht ben”. Ik lachte: “Dat
zou het voelen als je niet zo snel
lachen. Drie opgroeiende jongede Joshua in het gezicht. Het was
chen te worden of niet
denk ik ook lieverd, dat
kunt rennen als nu?” Joshua
tjes, al stoeiend op het plein.
koud. Rillend stak hij zijn gehandmeer populair te zijn.
denk ik ook”.
sloeg zijn grote blauwe
schoeide handjes in zijn jaszakSoms moet je loskomen
ogen op en zei zacht: “Ik
Er waren altijd duizendken. Hij keek om zich heen. Waar
van wat ‘iedereen’ denkt
Nu is het vier jaar later.
denk dat ik eigenlijk heel
en-een spelletjes te doen.
waren zijn broers nou? Twee
dat goed is, om juist dátJoshua en Christoff zijn
verdrietig en alleen zou
En alle kindjes deden
kinderen liepen al kwebbelend
gene te doen waarvan je
goede vrienden geworzijn”, hij kroop wat diemee. Behalve één, Chrilangs hem naar de schaatsbaan.
g e b org en
weet dat het goed is.
den. Wilco en Daniël zitten
per onder mijn arm. “Nu
stoff. Christoff was een
Hij verstond ze niet. Even voelde
samen op het vervolgonhebben we een probleem
klein verlegen jongetje.
hij zich alleen. Hij wilde wel met
En juist in deze tijd, juist
derwijs. En Joshua? Vaak
gevonden” zij ik tegen
Hij praatte eigenlijk zelde kindjes mee lopen en prarond deze kerst, is het nodig om
kijkt hij in de pauze even rond
hem, “zouden we er ook
den en stond vaak in de
ten, ze zaten bij hem in de klas,
elkaar weer te zien. Om diegene
om te kijken of iedereen een
een oplossing voor kunschaduw van een boom
maar hij sprak Nederlands en zij
die buiten de grote groep valt uit
vriendje heeft om mee te spelen.
nen vinden?” Joshua
te kijken naar het wilde
Noors. 'Hey Joshua' riep Daniël,
li e fd e
de schaduw van de boom te trekAls hij ziet dat iemand alleen is
ging rechtop zitten. Ik
gedrag van de anderen.
zijn oudere broer. Zijn blonde
ken. Om elkaar te steunen en te
loopt hij er even heen om te vrakeek hem aan en zag dat
Hij was te zwaar voor
haar onder een warme muts
waarderen. Om over onze anggen of hij of zij mee wil doen. Als
hij in gedachten de mogelijkhezijn leeftijd en wist dat ook eiwegmoffelend sjokte Daniël naar
sten heen te stappen en dwars
dat andere kindje dat niet durft
den door ging. “Ik zou natuurlijk
genlijk wel. Maar het voelde
Joshua toe. “Vind jij het hier
vraagt hij of het goed is
door alle meningen en veroorkunnen vragen of hij mee
zo goed als hij thuis kwam, om
leuk?” vroeg hij aan zijn broertje.
als hij en Christoff er even
delingen elkaar te steunen en
wil doen, of... Ik kan ook
een zakje chips of snoepgoed
Joshua haalde zijn schouders op
bij komen zitten. Joshua
te verbinden. Laten we onszelf
gewoon bij hem gaan zitte eten en een blikje cola uit de
“Gaat wel, en jij?” Daniël schudis veranderd. Hij is zelf
weer worden en eens goed kijten en vragen wat hij wil
koelkast te trekken. En het mocht
de zijn hoofd: “Niet echt, ik verwel eens uitgelachen omken naar ons eigen gedrag. De
doen” Hij lachte, “Denkt
altijd van zijn ouders. Hij hield
sta er geen woord van”. Wilco
dat hij juist bij die kindespiegel is heel wat minder eng
u dat ik dat zou moeniet van teveel bewegen want
kwam met een somber gezicht
ren gaat zitten die buiten
dan veel mensen denken. Vaak is
ten proberen?” Ik lachte
dan kreeg hij snel pijn in zijn zij
aanlopen. “Hoe is het bij jou in
een groepje vallen. Maar
die spiegel gewoon diegene die
vriendelijk terwijl ik hem
en ook stoeien vond hij niet fijn,
de klas?” vroeg Joshua aan zijn
hij trekt zich er niks van
ontzettend veel van u houdt. Net
een dikke knuffel gaf: “Ik
want hij was bang om zich pijn
oudste broer. “De tolk geeft me
aan. “Want mam” zegt hij
zoals ik de spiegel was voor mijn
denk dat je dat best eens
te doen. Niemand zag hem als
veel te moeilijk werk” mopperb e g rip
“het voelt fijn om mezelf
zoontje, zo zijn uw vrienden en
kan doen”.
hij in de schaduw van de boom
de Wilco. Hij zat in gedachten
te zijn. En ik ga niet meer
familie en misschien buren, de
stond te kijken naar zijn spelenalweer thuis. Ja, makkelijk was
doen alsof ik anders ben, dit ben
spiegel voor u. Soms is het nodig
De volgende dag kwamen drie
de klasgenootjes. Ook Joshua
het niet om je thuis te voelen op
ik en zo vind ik het fijn”.
rustig te worden om weer te kunjongens uitgelaten uit school.
zag hem niet. Ach, hij zág hem
een school waar iedereen een
nen zien wie u eigenlijk altijd al
Ze gooiden hun tassen achterin
wel eens, maar hij dacht
andere taal sprak en nieEn ik, ik ben een blije moeder.
was. Wat de wereld nu het hardst
de auto en stapten druk pratend
er eigenlijk verder nooit
mand je begreep. Alle
We hebben als gezin heel wat
nodig heeft is niet de angst, niet
in. Ik reed omhoog terwijl ik luisover na. Hij had het veel
drie vroegen ze zich af
meegemaakt. En we maken nog
het veroordelen, maar liefde.
terde naar hun verhalen. Daniël
te druk met al zijn andere
waarom ze eigenlijk wasteeds van alles mee. Maar dit
lachte. “En toen zei Christoff dat
vriendjes. Op een avond
ren verhuisd. De moeilijalles vormt ons tot wie we zijn.
Ik wens u allemaal een liefdevolhij dat nog nooit gedaan had”;
zat Joshua tegen me aan
ke tijd van aanpassen en
Dat is bij iedereen zo. En in alles
le tijd toe. Met de mogelijkheid
ze moesten lachen. Ik keek naar
te praten. Hij vond het alleren was aangebroken.
wat je meemaakt kun je kiezen
om, ondanks alle angst, verdriet
Joshua. “Mam, vandaag hebben
tijd heerlijk om tegen me
En dat het moeilijk was
hoe je het wilt gebruiken in je
en onzekerheid, elkaars tekortkowe besloten om met zijn drieën
aan te knuffelen en zo
bleek de drie opvolgen- ver tro u wen
leven. Joshua koos ervoor om
mingen te vergeven en elkaar in
bij Christoff te gaan zitten, we
lange gesprekken te voede maanden. Met vallen
te doen wat zijn gevoel hem inliefde weer te kunnen zien.
hebben moppen getapt en er
ren over van alles wat er
en opstaan leerden de
gaf. Om ondanks alles iets heel
kwamen steeds meer kinderen
in zijn hoofdje op kwam.
drie blagen verschillenanders te doen dan wat anderen
bij zitten” glunderde hij.
Dit keer spraken we sade woorden en zinnen. Ze wenIk glimlachte. Later die
men over zijn vriendjes
den langzaam aan de klanken en
avond vertelde hij dat
en de andere kinderen
de andere gebruiken. En na een
hij het eigenlijk zelf ook
in de klas. Joshua klaaghalf jaar waren de jongens helefijner vond om niet zo
de over Christoff: “Het
maal ingeburgerd en hadden ze
wild te doen in de pauverpest het wel vaak
vrienden gemaakt. De moeilijkze. Hij vertelde, terwijl ik
hoor mam, Christoff wil
ste tijd was achter de rug.
op de rand van zijn bed
nooit eens meedoen en
zat, dat hij merkte dat
dan lachen de kinderen
Joshua had veel vriendjes. Iederhij zelf ook drukker en
hem uit”. Ik keek hem aan
een vond het nieuwe Nederlanden zei: “Kun je je eens
se jongetje bere-interessant. En
vrie n d c hap stoerder en luider ging
s
doen als hij bij de andebedenken hoe hij zich
Joshua genoot van alle aandacht
re kinderen van de klas
voelt?” Joshua keek me
die dat met zich mee bracht.
was. Alsof hij moest laverbaasd aan. Ik ging ver“Bjørn, wacht nou even!”
ten zien dat hij net zo was als zij.
der: “Je zegt dat hij het verpest
schreeuwde Joshua terwijl hij
“Eigenlijk vind ik dat niet zo pretdoordat hij niet mee wil doen.
achter zijn vriendje aan rentig mam”, zei hij gelaten. Hij keek
Misschien kun je eens gaan prode. Bjørn rende schaterlachend
me aan: “Nu ben ik elke keer zo
beren te bedenken waarom hij
door. Hij had de pet van Joshua
moe als ik uit school kom, maar
niet met jullie mee wil doen? Wat
in zijn hand en wapperde er uitvandaag had ik dat helemaal
voor spelletjes spelen jullie en
dagend mee. Joshua lachte en
niet”. Ik glimlachte, eigenlijk wist
hoe gaan jullie met elkaar om?”
ging achter hem aan. Het zweet
ik het al wel. Het is niet makkelijk
Joshua trok zijn wenkbrauwen in
stond hem op zijn voorhoofd
voor een kind helemaal zichzelf
een frons. Hij begon te praten:
terwijl hij Bjørn langzaam maar
te zijn in een klas vol met kinde“Nou, eigenlijk denk ik dat de
zeker inhaalde. Met een welgeren. Helemaal als je er graag bij
spelletjes die wij doen hem een
mikte trap tackelde hij hem op
wilt horen of als je zelf wat onzebeetje bang maken. Hij is niet
de grond. Het duurde niet lang
ker bent. Dus zei ik: “Hoe kan dat,
zo snel en raakt ook snel buiten
of Sybert sprong hem op de rug:
denk je? Dat je zo moe bent na
adem” mompelde hij. De frons
“Dat was niet eerlijk!” brulde

Dit jaar schrijf ik voor u een waargebeurd verhaal voor de kersteditie van de Binnenste Buiten. Het verhaal van drie jongens in een
vreemd land. Een verhaal van vriendschap en bewustwording. Een
verhaal van liefde.
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WINTERLICHTROUTE

Winterlichtroute 2021
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Na het grote succes van 2020
was Buitenpost het er unaniem
over eens: de Winterlichtroute
moest in 2021 terugkeren. Ook
dit jaar is Buitenpost omgetoverd tot een kerstdorp: zo’n 58
deelnemers hebben ervoor gezorgd dat Buitenpost straalt! De
mooist versierde straten en huizen/tuinen maakten kans op een
prijs, beschikbaar gesteld door
Plaatselijk Belang Buitenpost.

Fietsroute
Lauwersmeerweg

Eindpunt bĳ de kerstboom
Christinastraat

Versierd huis/tuin
met huisnummer
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Straten
Eerste prijs: Wollegras/Wederik
De winnaar van 2021, ook wel
de Sneeuwpopstraat genoemd:
een klein, prachtig kerstdorpje.
De straten hebben écht samengewerkt: iedere bewoner deed
mee, de sneeuwpoppen werden
zelfs warm gehouden met sjaaltjes en kinderen wensten wandelaars en automobilisten een
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Kaart: Annemieke Altena
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Prijswinnaars
Juryleden Karin Waltje en Hester
van der Wal hadden op zaterdag
18 december 2021 de taak om de
prijzen te verdelen. Een enorm
lastige taak, want wat heeft iedereen zichzelf overtroffen dit
jaar. Na het rijden van de route
begon het zware wikken en wegen. De jury heeft de volgende
winnaars gekozen, op basis van
de thema’s van dit jaar: originaliteit en saamhorigheid.
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Wollegras/Wederik

Acht oan de Diken

De Binnenste Buitenpost - december 2021

De Achtkant/De Spil

prettige kerst met een mooie
krijttekening op de grond.
Tweede prijs: Roede
De Roede is omgetoverd tot een
kerststraat, met mooie houten
bomen, veel verlichting in de bomen en kandelaars. Deze straat
heeft hard gewerkt om er samen
een hele gezellige sfeer van te
maken. Met succes!
Derde prijs: Achtkant/Spil
Bij De Achtkant en De Spil voelt
het alsof men door een bos wandelt. Dat zo’n grote buurt dit met
z’n allen weet neer te zetten,
is bewonderingswaardig. Met
aan beide zijden van de straten
kerstverlichting, grote sneeuwpoppen die de buurt bewaken en
voor jong (en natuurlijk oud) een
ontzettend leuke fotomuur. Hier
kunnen herinneringen worden
gemaakt!
De keuze was ontzettend lastig, want Buitenpost kent zoveel
mooie straten, zoveel verlichting, dat een top 10 zelfs moeilijk werd. Zo had de jury ook
graag een prijs willen uitreiken
aan de Acht oan de Diken, waar
men na een vervelend akkevietje
toch weer de schouders eronder
heeft gezet met z’n allen om de
schade te herstellen. Door corona (en het nog veel te warme
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WINTERLICHTROUTE

Gehaakte kerstboom
weer) heeft de Elfstedentocht
niet plaats kunnen vinden, maar
door de inzet van de Acht oan
de Diken voelt het alsof hij tóch
door kon gaan.
Over warm weer gesproken.
Waar de lichtroute ooit begon
in de zomer, vindt hij nu voor de
tweede jaar op rij in de winter
plaats. In de zomer zien we vaak
mooie feestpalen met licht, maar
die functioneren in de winter net
zo goed, dat bewijzen De Molenstraat, Jeltingalaan en Kuipersweg.
Ook alle andere stratendeelnemers, zoals Pijlkruid, Dotter,
Gysbert Japiksstraat, Nyckle
Haismastraat, Dr. Wumkesstraat,
en Waterlelie hebben dit jaar
hun straten enorm verlicht: veel
fairybells, verlichtingen langs
woningen en in de bomen zorgen voor een gezellige sfeer. Eén
woning op de Waterlelie is de
jury vooral bijgebleven...
Tuinen/huizen
Eerste prijs: Dr. Wumkesstraat 16
De tuin van de Dr. Wumkesstraat
16 werd bewaakt door houten
sneeuwpoppen, de buurt deed
aansluitend mee! Met prachtige
verlichting werd bij deze woning
een klein kerstbos gecreëerd.
Een terechte winnaar!

Tweede prijs: Molenerf 56
Heel Molenerf straalt door de
verlichting van de bewoners
van nummer 56. Een enorme
fairybell, veel verlichting en gezelligheid. De bewoners wisten
meerdere buren bij het tafereel
te betrekken. Bij kerst denken we
aan samen zijn: iets dat nummer
56 zeker uitstraalt.
Derde prijs: Waterlelie 15
De Waterlelie ziet er dit jaar
prachtig uit met al haar verschillende kleuren en daar heeft de
woning op nummer 15 ook zeker
een bijdrage aan geleverd. Op
nummer 15 is de hele woning
versierd met verschillende kleuren. En, de kerstman stond zelfs
nog met z’n slee in de tuin.
Ook bij de tuinen en huizen was
de keuze lastig. Meerdere bewoners op de Berkenlaan pakten namelijk ook ontzettend uit,
met de mooiste verlichting over
de struiken en langs de woning.
Ook de Voorstraat wist een klein
kersttafereeltje in de woning te
creëren met rendieren, poppen
en mooie kerstbomen in de etalage. Dit geldt ook voor de woningen aan de Acht oan de Diken
en Lege Seis: samen hebben
veel bewoners er iets moois van
gemaakt.

Het geeft de jury een ontzettend
warm gevoel, kijkend naar de
manier waarop inwoners van
Buitenpost hand in hand zijn gegaan. Ook tijdens het opbouwen
en versieren heeft de jury regelmatig gezien dat deelnemers samen in de hoogste bomen klommen om lichtjes op te kunnen
hangen, zoals op De Kalmoes.
Het maken van de ‘lapjesboom’,
die op De Kerkstraat staat, heeft
ook veel mankracht gekost. Samen de straten versieren, samen
ideeën bedenken en uitvoeren.
En, dat is uiteindelijk waar het
(met kerst) om draait: saamhorigheid, het gevoel dat niemand
alleen is en dat niemand het alleen hoeft te doen. Hopelijk heeft
de Winterlichtroutecommissie
dat doel ook dit jaar weten te bereiken.
De Winterlichtroute is nog tot 9
januari 2022 te rijden. Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van de Winterlichtroute Buitenpost, daar is ook de
route te downloaden:
https://www.facebook.com/LichtrouteFeestweekBuitenpost

Foto’s: Sabina van Dijk-Visser

De gehaakte kerstboom in de Kerkstraat.
Het is vast de meest kleurrijke
kerstboom van heel Buitenpost!
De kerstboom met meer dan
1000 gehaakte vierkantjes heeft
sinds deze week een mooie plek
gekregen in de Kerkstraat. De
boom is een initiatief van Josien
Stellingwerf en de handwerkgroep van de Fonteinkerk.
De afgelopen weken is er door
het hele dorp hard gewerkt om
de lapjesboom af te krijgen. Tassen vol gehaakte vierkantjes,
granny squares, werden ingeleverd of wol werd gedoneerd
waar de handwerkgroep van de
Fonteinkerk mee kon haken. Ook
de Kruiskerk haakte aan. Meer
dan 1500 vierkantjes werden in
totaal ingeleverd.
Maar er moest ook een frame
gelast worden, verlichting geregeld, vervoer, en de lapjes moes-

Kalmoes

ten aan elkaar worden gemaakt.
Een hele klus, maar het resultaat
is prachtig. Ook ’s avonds is het
de moeite waard om even langs
de kerstboom te lopen, want hij
wordt van binnenuit verlicht. De
kerstboom is dan ook een onderdeel van de Winterlichtroute.
Speciale dank gaat uit naar de
sponsors: Kapenga Wonen, Devi
zonnepanelen, Makelaar Moniek
Bremer, Enorm van der Veen en
De Haan Westerhof.
Er zijn ook al weer ideeën en
plannen voor volgend jaar.
Tot slot zijn we nog op zoek
naar een opslagruimte voor het
frame. Dit frame bestaat uit twee
delen. Heeft u nog een opslagruimte beschikbaar dan kunt u
dit doorgeven via:
koster@fonteinkerkbuitenpost.nl

De organisatie kijkt met veel trots én plezier terug op de Winterlichtroute van
dit jaar! De meeste leden van de Winterlichtroutecommissie staan op deze
foto Van links naar rechts: Johan Kootstra (PBB), Karin Waltje, Sikke Visser,
Hielke Boorsma, Hester van der Wal en Loes van Denderen (PBB). Op de foto
ontbreken Janneke Raap-Spinder, Sietse Postma en de fotograaf Sabina van
Dijk-Visser.
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JAAROVERZ
BEDRIJVIGHEID
In 2021 gevestigd
Bij Ons - Kerkstraat 24
een winkel met eigengemaakte producten van dagbesteding Talant.

Januari

April

Halverwege de maand werd een nieuwe dorpsplattegrond geplaatst
op de Kuipersweg. Plaatselijk Belang Buitenpost liet een nieuwe maken omdat de vorige sterk verouderd was.
Annemieke Altena stelde hem samen en André van der Laaken knapte de kast op.

In de strijd om corona de baas te worden konden in april via de huisarts de eerste coronavaccinaties gezet worden bij Buitenposters van
60-65 jaar. De opkomst bedroeg 75 tot 80%. De vaccinatie werd gegeven in sporthal De Houtmoune. De ouderen konden al eerder een prik
halen via de GGD.

Een week later keerden de bewoners van Tjaskerhiem weer terug
naar hun oude stek, maar in een nieuw gebouw. Hier hadden ze drie
jaar lang naar uitgekeken.

Mei

In 2021 gestopt
Speelgoedbank Op Stelten
sluit de deuren op 31 december wegens gebrek aan belangstelling.

Een groep jongeren is enthousiast aan de slag gegaan met het idee
om Tiny Houses (letterlijk: kleine huisjes) in Buitenpost te realiseren.
In november werd de bevolking van Buitenpost gevraagd om mee te
denken.

En verder...
Een groep inwoners heeft een plan bij de gemeente ingediend voor
woningbouw naast de ijsbaan. Zij vinden dat er te weinig naar dat
terrein wordt gekeken. Er zou ruimte zijn voor zo’n vijftig woningen.

Creative Work Newtonstraat 18, veranderde
op 1 juli van eigenaar. Voormalig werknemer Hilbert
Kalsbeek (23 jaar) uit Harkema nam het bedrijf over van
Teade Steenstra en Wilco
Reinders.
OpNieuw - Newtonstraat 20
opende op 25 september de
uitbreiding. Dat werd met
onder andere een Open Dag
gevierd.

Op 28 mei werd de Mariakerk (de ‘Âlde Wite’) overgedragen aan de
Stichting Âlde Fryske Tsjerken voor het symbolische bedrag van één
euro, met dank aan de familie Kapenga voor een financiële bijdrage.
Er werd een Plaatselijke Commissie Âlde Wite gevormd die al flink
aan de weg timmert en allerlei activiteiten in de kerk organiseert.

Februari
De tweede week van februari was het winter. Het begon met een
sneeuwjacht, gevolgd door vorst. Op 9 februari ging de ijsbaan open,
als eerste van Fryslân. Er kwam meteen een cameraploeg van Omrop
Fryslân langs voor een directe uitzending. Zes dagen lang kon er
geschaatst worden. Door de avondklok moest de baan wel om half
negen ’s avonds sluiten.

Begin dit jaar leek de Van den Brug-locatie aan de Voorstraat een van
de plekken waar snel nieuwbouw zou kunnen komen. Als voorbereiding daarop startte in januari een archeologisch onderzoek. Dat bleek
meer voeten in de aarde te hebben dan voorzien. In de bodem is
een terpje gevonden dat meer onderzoek vraagt. Voor zorginstelling
Sprank betekende het een nieuwe teleurstelling. De situatie is nu nog
steeds onzeker.

The Read Shop - Nijenstein
5-7, verandert van naam. Met
ingang van 1 januari 2022 heet
de winkel Boekhandel Buitenpost.

Juni
Maart

Zorginstelling Friese Wouden levert sinds halverwege 2021 ook verpleeghuiszorg in Haersmahiem. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen
die naar een verpleeghuis moeten verhuizen toch in de vertrouwede
omgeving blijven wonen.

Tweede Kamerverkiezing. Zo stemde Buitenpost:
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kleine partijen, blanco, ongeldig

Foto’s: Annemieke Altena,
Hielke Boorsma, Gemeente
Achtkarspelen, Talant

Het CDA bleef de grootste partij, zowel in de gemeente als in Buitenpost. Het opkomstpercentage was in ons dorp 76,4%. Er kon dit jaar
op drie dagen, en ook per post gestemd worden.

De redactie van het
Jaaroverzicht is afgesloten op
18 december.

In maart werd ook een nieuwe Facebookpagina opgericht: Bûtenpost
en Lytsepost yn’t ferline, die direct vanaf het begin veel volgers kreeg.
Een groot succes dus. In De Binnenste Buiten verschenen ook regelmatig foto’s die eerder op de Facebookpagina stonden.

Het volkstuincomplex De Swadde Ikker is verrijkt met een bijenkast.
Al wordt er door de leden op de perceeltjes tuingrond hard gewerkt,
zonder de hulp van deze insecten wordt er geen vrucht gedragen.
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ZICHT 2021
Juli

De KÛPE IS KLAAR

In de vroege ochtend van zondag 25 juli werd onze regio getroffen
door een wolkbreuk. Op sommige plekken viel in korte tijd meer dan
honderd milimeter regen. In Buitenpost zijn kelders ondergelopen en
stonden straten blank. Bij Enitor bezweek een deel van het dak onder
de druk van het vele water. Ook op de Kuipersweg ter hoogte van
Carin’s kapsalon kon het water niet weg.

mei 2020
In de Halbertsmastraat zijn de eerste huizen die de Stichting Woningbouw Achtkarspelen er heeft laten bouwen, opgeleverd.

Oktober
De werkzaamheden aan de buitenruimte bij het nieuwe zwembad
in Buitenpost zijn gestart. Het parkeerterrein komt op de plek waar
voorheen het oude zwembad stond.

september 2020

De sloop van het oude zwembad is begonnen op 12 juli. Het zou tot in
september duren voor alles weg was.

november 2020

Augustus
Net als vorig jaar was er dit jaar geen Concours Hippique. De plannen
waren al gemaakt voor een aangepaste editie, maar door het oplopend aantal coronabesmettingen ging daar definitief een streep door.

Begin oktober werd er ingebroken bij de nieuwe biljartzaal op sportpark De Swadde. De deur was vernield en gereedschappen verdwenen. De schade bedroeg 1500 euro. De biljartclub ontving diverse
gulle giften om de schade te dekken.

januari 2021

November
De hoek Kuipersweg-Bernhardlaan-Hoefslag, de drukste kruising van ons dorp, ging dicht
voor alle verkeer. Er wordt hard
gewerkt aan een nieuwe entreeplein en parkeerterrein voor het
nieuwe zwembad. Het kruispunt
wordt veiliger gemaakt en de
riolering wordt aangepakt.

Officiële opening van het nieuwe zwembad De Kûpe. Op 30 augustus
gingen de deuren voor het eerst open. Met een wedstrijdje over de
stormbaan werd zaterdag 4 september het zwembad door wethouder
Jouke Spoelstra en kinderen uit Buitenpost officieel in gebruik genomen. De wethouder ging geheel gekleed te water.

In november startte een nieuwe
vorm van dagbesteding, zorg
en activiteiten in de huiskamer
van It Koartling. De begeleiding
gebeurt door medewerkers van
Raderwerk-Werkpro. Deelneemster, Trudy van der Zwaag,
mocht het lint doorknippen en
de taart aansnijden.

februari 2021

februari 2021

December
September
Zaterdag 11 september was het Open Monumentendag. In de
gemeente Achtkarspelen stond Buitenpost dit keer in het middelpunt.
Er was een route langs de monumenten in ons dorp, en verschillende
panden waren open voor bezichtiging. In It Koartling werden historische films gedraaid.
Hetzelfde weekeinde was de Mariakerk ook open voor Rondje Kunstzinnig. Een aantal Buitenposter kunstenaars exposeerde daar hun
werk. De belangstelling was groot.

Van 6 december tot 9 januari 2022 staat Buitenpost in het teken van
de Winterlichtroute. De route eindigt bij de kerstboom van 1500 gehaakte lapjes. Een kleine honderd haaksters hebben meegewerkt.

april 2021

juni 2021

augustus 2021
Foto’s: Hielke Boorsma
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Professionele
kinderopvang
in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Spelen, ontdekken
en leren in een
vertrouwde omgeving
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl
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WIJ KUNNEN UW
DROMEN
WERKELIJKHEID
LATEN WORDEN
UW BOUWER UIT
BUITENPOST SINDS
2003

WERKZAAMHEDEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
VASTGOED BEHEER
ONTWIKKELING

TEL: 0511-541904

info@dehaan-bouwbedrijf.nl
www.dehaan-bouwbedrijf.nl

17

WONEN

De Binnenste Buitenpost - december 2021

HET HUIS OP DE HOEK
Liesbeth Ribbink

Ze hebben boekwinkels door heel Nederland en ook in Buitenpost gehad. Daardoor hebben Geer en Fien Peperkamp in heel
wat plaatsen gewoond. Van Drachten tot Harderwijk, maar ook in
Buitenpost op verschillende plekken. Nu, beiden boven de 80 jaar,
wonen ze aan Kuipersweg 16.
Hoe lang wonen jullie hier?
Fien: “In dit heerlijke huis wonen
we al 14 jaar. De houtkachel kan
even niet aan, maar anders is het
hier ook behaaglijk warm.”
Hebben jullie veel aan het huis
gedaan toen jullie hier kwamen
wonen?
Fien: “We hebben alleen wat
geschilderd en de keuken wat
opgeknapt, maar geen verbouwingen.”
Geer: “De bewoners voor ons
hebben heel wat gerenoveerd:
de woonkamer groter gemaakt,
en een aanbouw gerealiseerd
waar nu de keuken en bijkeuken
inzitten, de trap is verplaatst. Alleen is er geen kelder meer, want
die is volgestort met puin.”
Wat weten jullie over de geschiedenis van dit huis?
Geer: “Het huis is uit 1904. En

gebouwd door de Vereniging
van Nut. Dat was in die tijd een
organisatie voor mensen die
problemen hadden. Waar de parkeerplaats naast ons huis nu is,
stonden nog meer huizen. Ook
was er een kindercentrum en
een school. De huizen zijn waarschijnlijk gebouwd als leerwerktraject van de Vereniging van
Nut, er zat namelijk ook een ambachtsschool bij. Ik denk dat namelijk, want toen de schoorsteen
zo’n acht jaar geleden gerestaureerd moest worden, was het
een hele specifieke constructie
van de schoorsteen. Ik heb het in
oude staat laten herstellen.
In de tijd dat ik nog in de winkeliersvereniging
Buitenpost
Vooruit (BUVO) zat, hebben we
niet kunnen voorkomen dat er
gebouwd werd waar nu de psychologenpraktijk zit (in de Kerkstraat). Het ging destijds om een

politiebureau dat precies op de
erfscheiding is gebouwd. Daardoor was er geen ruimte om auto’s te parkeren. Om een parkeergelegenheid te realiseren zijn de
woningen tussen nummer 4 en

hebben gezaaid. Achter in de
tuin is nog een fijne plek waar je
warm en droog kunt zitten. Zodra het qua weer kan, zitten we
daar vaak.
Maar ook in onze voortuin zitten

Het huis van Geer en Fien Peperkamp, Kuipersweg 16) . (foto’s: Liesbeth Ribbink)
16 gesloopt. Dit vind ik wel erg
zonde, omdat het karakteristieke huizen waren. Gelukkig heb
ik nog wel foto’s van de huizen,
toen ze er nog stonden.”
Wat is jullie lievelingsplek in het
dorp?
Fien: “Onze achtertuin. Deze lag
vol met tegels toen we in het
huis kwamen wonen. De tegels
zijn eruit gehaald. En nu zijn er
paadjes en veel bomen en planten. Ik heb bijvoorbeeld van
zaadjes van peren twee bomen
gekweekt, waar nu veel peren
vanaf komen die ik kan uitdelen
in de buurt. Ook wandelen we
vaak in het Lauwersmeergebied
en komt er zaad aan onze schoenen mee. Dus groeit er soms zomaar iets in de tuin wat we niet

we graag, in de zomer. We hebben dan spullen uit ons winkeltje buiten staan, zoals boeken
en kaarten. Mensen komen dan
langs om even te kijken of er wat
voor hen bij is. Of de mensen lopen even binnen in het winkeltje
waar handgemaakte doosjes uit
Syrië en natuurproducten zijn te
krijgen.”
Geer: “Ook zijn wij een visueel
punt voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Je kunt via ons lid
worden van PBB, dan krijg je er
een boek over Buitenpost bij. De
plaatselijke vlag is ook bij ons te
krijgen.”
Fien: “We hebben tot vorig jaar
nog gewerkt, in de winkel van
onze dochter. Nu is het huis een
fijne plek om te zijn en allerlei
dingen te doen.”

Hoe is het contact met jullie
buurtgenoten?
Fien: “Er is een buurtvereniging
die wel eens wat organiseert.
Maar ook het contact met de buren is goed. Als er wat is, bijvoorbeeld met de computer, kunnen
we bij hen terecht.”
Geer: “Ik had veel contact met de
heer Huizinga, hij woonde een
paar huizen verderop. Met hem
heb ik de foto’s op het parkeerterrein van Kapenga mee gerealiseerd in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Nu is de heer Huizinga helaas
overleden.”
Is er iets in deze buurt wat jullie
zouden willen veranderen?
Geer: “Er komt veel verkeer
langs, omdat er bij een rotonde
buiten Buitenpost een route via
de Kuipersweg wordt aangegeven. En natuurlijk wordt er ook
te hard gereden. Maar een paar
jaar geleden, bij de aanpak van
de weg, hebben ze een leemlaag
weggehaald. Nu dreunt het niet
meer zo door als er zwaar verkeer langs komt rijden.”
Willen jullie hier nog lang blijven
wonen?
Fien: “Tot onze dood, we hopen
oud te worden. Straks maken
we een slaapkamer beneden. De
douche en toilet zijn al beneden.”

Lijkt het u ook leuk om in de
rubriek ‘Huis op de Hoek’ te
staan en woont u in een hoekhuis? Stuur dan een mailtje naar
bibupost@gmail.com zodat wij
contact met u kunnen opnemen.

Waarom duurt een bestemmingsplanprocedure zo lang?
Uit onze enquête van vorig jaar is gebleken dat er behoefte is aan
ruimte voor nieuwe woningen in ons dorp. Daarbij zijn ook een aantal mogelijke plekken in beeld gebracht.
Is elke plek geschikt?
De eerste vraag hierbij is: past
deze plek binnen datgene wat
het Rijk, de provincie Fryslân
en de gemeente Achtkarspelen
voor ogen staat? Levert dat geen
problemen op dan is de vraag:
is deze plek geschikt voor bebouwing? Dat hangt af van een
aantal zaken. Is de bodem wel
geschikt voor bebouwing; ligt
deze plek niet te laag, in verband
met de waterafvoer; kan deze
plek wat het verkeer betreft veilig worden aangesloten op het al
bestaande wegennet; liggen er
geen (hoofd-)kabels en leidingen
van gas, elektra, en water, waar
niet te dicht bij gebouwd mag
worden.
Onderzoek vooraf
Dan zijn er nog andere zaken
zoals sportvoorzieningen, een
molen of andere monumenten
waar rekening mee gehouden
moet worden. Als dat allemaal
geen beperkingen oplevert, dienen er een aantal tijdrovende en
kostbare onderzoeken te worden
uitgevoerd. De belangrijkste zijn:

een grondonderzoek, naar mogelijke bodemverontreiniging;
een archeologisch onderzoek,
naar eventuele vroegere bewoningsresten; een ecologisch
onderzoek, naar het voorkomen
van beschermde planten- en
diersoorten. Veelal is ook een
akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast van spoor- en/of
wegverkeer en bedrijven nodig
en moet de luchtkwaliteit van de
betreffende plek worden onderzocht.
Voorontwerp
Is dit uitgevoerd en geeft dit
geen problemen dan kan er, als
bekend is aan welk soort bebouwing behoefte bestaat, een
schetsontwerp worden gemaakt.
Bij dit voorontwerp moet vervolgens een plantoelichting
gemaakt worden met alle onderzoeksgegevens, bebouwingsvoorschriften, wat er gebouwd
mag worden, een exploitatieopzet en een berekening van de
plankosten en opbrengsten.
Dit complete voorontwerp gaat
via het college van burgemees-

ter en wethouders naar de gemeenteraad. Zodra die zich erin
kan vinden kan het ontwerp
bestemmingsplan aan het overleg en aan de bevolking voor inspraak worden voorgelegd.
Wat dat overleg betreft is er wettelijk voorgeschreven dat dit ontwerpplan naar een aantal vaste
overlegpartners zoals het Rijk
(diverse inspecties), de provincie en het waterschap gezonden
moet worden. Dat zijn ze nog
niet allemaal, want dit ontwerpplan gaat ook voor commentaar
naar onder andere de nutsbedrijven (gas, elektra, water, telefoon), defensie en de politie.
In deze fase vindt er ook inspraak
met de bevolking plaats.

Bestemmingsplan
Als alle overleg en inspraakreacties in het voorontwerpplan
zijn verwerkt, wordt het bestemmingsplan opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd om ter
inzage gelegd te mogen worden. Na dit raadsbesluit wordt
het plan dan voor de eerste
keer officieel ter inzage gelegd.
Binnen een voorgeschreven termijn bestaat de gelegenheid om
bezwaren tegen het plan in te
dienen. Het plan wordt met de
eventueel ingediende bezwaren
daarna ter vaststelling aan de
gemeenteraad voorgelegd. Als
alles mee heeft gezeten zijn er
met gemak, vanaf het begin tot
dit moment, zo maar anderhalf
tot twee jaar voorbij gegaan. Het

bestemmingsplan wordt daarop
voor de tweede keer ter inzage
gelegd. Vindt iemand het resultaat dan nog steeds onbevredigend dan kan er tenslotte beroep
bij de Raad van State worden
ingesteld. Voordat de uitkomsten
daarvan uiteindelijk bekend zijn,
zijn we zo nog een jaar of langer
op stap.
Vooruitzicht
De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) is ondanks alle (tijdrovende) procedures heel blij
dat het kunnen bouwen op een
aantal locaties in een afrondende fase is. We verwachten dat
begin 2022 concrete plannen van
het kassencomplex, de Van den
Brug-locatie en bebouwing nabij
de rotonde Lutkepost aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Ook zijn er positieve ontwikkelingen te melden over het plangebied tussen Acht oan de Diken
en de Bûtenpostmer Feart. Natuurlijk hoopt de IWB dat de gemeente in 2022 zodanige vorderingen maakt, dat ook daar snel
gebouwd kan worden.
Roel Gebben

Mogelijke bouwlocaties Acht oan de Diken (links) en Lutkepost (rechts).
(foto: Binne-Louw Katsma/binnAir)

Bitbox 37-delig

ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN
Art.nr. 10955018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Oﬀerte naar order? Laat Conntact nabellen!

29,99

23,95

• Voor impact- of
slagschroevendraaier
• Inhoud: bits, dopsleutels
en snelwissel-bithouder
• Robuuste bits
door torsiezone en
aangepast staal en
bovengemiddelde
standtijd
• Incl. opbergbox

Interesse of een vraag? Neem vrijblijvend contact
op om uw wensen te bespreken.
regelt het!

Conny Oldenhuis
www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

Persoonlijk & Vertrouwd

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Een vertrouwd gevoel

APK, reparatie en
onderhoud voor alle
merken
Onze missie is u een
vertrouwd gevoel geven. Dat
doen wij voor alle merken
personenauto's,
bedrijfswagens en campers.
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 met
behoud van fabrieksgarantie
Mobiliteitsgarantie
E-onderhoud

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.00 - 17.30 uur
9.00 - 15.30 uur
Gesloten

Contact
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!

aar
Al 12,5 j
een
d
vertrouw
gevoel
Binnenkort bestaan wij 12,5 jaar!
We zijn trots op de inzet van ons team
en de trouwe klanten. Houd de
volgende editie in de gaten voor een
leuke jubileumactie.

19

VARIA

De Binnenste Buitenpost - december 2021

DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Hogere sferen

Afscheidsfoto Groep 8, CBS de Fakkel, juli 1996
Rijen van boven naar beneden en alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: Hendrik J. Wijma, Albert Veenstra, Jantina Oosterhaven,
Pieter Jan Lourens, Nelleke de Graaf, Hilda Kiewiet, Remko Bosgraaf,
Rebekka Oomens, Grietje Faber, Ale IJtzen Tamminga, Pieter Veenstra
Tweede rij van boven: Andries Meuleman, Harm Elzinga
Derde rij van boven: meester Feenstra, meester Benedictus, Meint Hoekstra,
Walter ??, Sebastian de Bruin, meester Flikkema, Durkje Vonk, Grietje Faber,
juf Lawerman, ChrisPeter Sentner, stagiaire?
Onderste rij: Gerben van der Galiën, Dictus Koop, ??, Bouke Berend Henstra,
Henk Hiemstra, Janine Mulder, Anita Kingma, Jappie Bremer en meester Tabak.

Meld je aan:
dorpspoule Buitenpost Molt!
Op zaterdagavond 1 januari
2022 (20.25 uur, NPO1) start er
weer een nieuw seizoen van het
tv-programma Wie is de Mol?
Afgelopen zomer zijn vanuit
Albanië de kandidaten voor dit
22e seizoen al bekendgemaakt.
Samen gaan deze elf kandidaten
op zoek naar het antwoord op
die belangrijke vraag: Wie is de
Mol?
Via de speciale WIDM-app (vanaf
20 december te downloaden in
de App/Play Store) kun je wekelijks punten inzetten op je meest
verdachte kandidaten, officiële
testvragen beantwoorden en
jouw theorieën delen via Molvisie. Net als afgelopen jaar is er
voor iedereen in Buitenpost een

Foto ingezonden door: Wim Feenstra.

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.

AB Schoenlapper

speciale dorpspoule in de WIDMapp: Buitenpost Molt! Vorig jaar
won Jan Westert onze dorpspoule. Wie gaat er dit jaar met
die eer strijken? Hopelijk kunnen
we – afhankelijk van de coronamaatregelen – samen live de
finale kijken in de Fonteinkerk.
Daarover volgt nog nadere berichtgeving.
Ook meespelen in de dorpspoule? Download dan eerst de app
van Wie is de Mol? Mail vervolgens je spelersnaam naar
buitenpostmolt@ziggo.nl en je
krijgt een uitnodiging voor onze
dorpspoule in de WIDM-app. Van
harte welkom: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!

Het is druk als ik bij Schoenlapper AB in Leeuwarden binnenkom. Een paar klanten die
hun schoenen komen halen of
brengen, een klant die een autosleutel met een chip nodig heeft,
want dat doet Schoenlapper AB
ook, net als kleding verstellen.
Terwijl ik met hem praat laat hij
ook zijn handen wapperen. Repareert gratis een rits met een
tikje van de hamer en gerommel met tangen. Twee minuutjes
werk maar als service voor de
klant. Maar die schoenmaker zit
toch in Leeuwarden aan de Zuidkade? Ja, maar hij woont in Buitenpost.

(foto: AVROTROS)

Hij heeft het vak in de praktijk geleerd. De praktijk is toch de beste
leermeester. Na zijn driejarige
carrière bij het leger, als KVV-er,
was hij vrachtwagenbestuurder.
Maar toen de kans langs kwam
nam hij een baan in een schoen-

makerij in Drachten. Daar heeft
hij het schoenmaken geleerd. Na
vier jaar heeft Anne Bauke, want
daar staat die naam AB voor, dus
de zaak overgenomen en woont
hij in Buitenpost. “Lekker rustig
en alles bij de hand!”
Het liefst maakt Anne Bauke
sleutels voor auto’s. “Heel interessant” noemt hij dat werk. “En
leuk om te doen”. Zelf breng ik alleen mijn schoenen in Buitenpost
bij hem langs op Schoolstraat 2a.
Dat is de nieuwbouw waar vroeger de Schlecker zat. Een sleutel
heb ik nog niet nodig gehad. Ik
geef mijn schoenen daar af en
een paar dagen later krijg ik een
telefoontje om ze daar op te halen. Niemand hoeft er extra voor
te rijden. En dat hij ook kleding
verstelt, dat wist ik niet. Handig!
Fijn dat er iemand in Buitenpost
is aan wie je dit over kunt laten.
Frits Bouwens

Rond 1960 was ik werkzaam bij de
gemeente Loenen aan de Vecht
(Utrecht). De rivier de Vecht was
een belangrijke vaar- en recreatiestroom. Tevens waren er kasteelachtige huizen gebouwd in de
Gouden Eeuw door kooplieden uit
Amsterdam. Ook de adel vestigde
zich daar. Loenen was in diverse opzichten een rijke plaats. Je
merkte dat gelijk bij het gemeentebestuur. Burgemeester was
mr. Willem Isaac Doude van Troostwijk. Er waren twee wethouders:
Mr.Dr. Kappeyne van de Copello,
tevens landsadvocaat, en mevrouw
Mr.Dr. Beelaerts van Blokland. Het
lag voor de hand dat er in de gemeenteraad op hoog niveau gedelibereerd werd. Daar droegen enkele raadsleden, met lange namen,
maar al te graag aan bij. Eén van
deze illustere leden had een korte
naam en ging als Mr. Kalff door het
leven. Die tweede f had hij er bijgekocht…! Dat was de goedkoopste
oplossing om naam te maken. Op
een dag moest ik mij met enkele
ambtelijke stukken vervoegen bij
wethouder Kappeyne van de Copello. Voor alle zekerheid vroeg ik de
burgemeester of ik ergens rekening
mee moest houden. De burgemeester sprak toen de legendarische
woorden: “Oók Kappeyne van de
Copello moet zijn broek optrekken
als hij van de wc komt”. Dat was
duidelijk. De familie, man, vrouw en
dochter, was alleraardigst en belangstellend. De dochter was later
staatssecretaris voor Emancipatiezaken. Een dochter van de burgemeester trad in die periode in het
huwelijk. Verrassenderwijs kreeg ik
een convocatie (uitnodiging) de receptie bij te wonen, die in een parkachtige tuin werd gehouden bij een
architectonisch zeer verantwoord
‘optrekje’ van de familie Doude van
Troostwijk in Nieuwersluis (bekend
vanwege de beruchte militaire gevangenis). In mijn netste kleren liep
ik in dat adellijke paradijs rond. Er
liepen dames statig heen en weer
met schitterende juwelen en met
waaiers en parapluutjes, want de
dag was zeer zonnig. Er bewogen
zich uiteraard ook heren voort in
jassen met zwaluwstaart en het
leek of er een wedloop gaande was
wie met de dikste buik ronddrentelde. Ik mocht kennis maken met
jonkheer van der Goes van Naters,
lid van de Tweede Kamer, graaf
Quarles van Ufford die in de olie zat.
De heer van Nispen tot Sevenaer
kwam ook in een vlucht voorbij en
hij gaf mij een hand met een gezicht
van: Hoe kom jij hier zonder jacket.
Met de baron van Voorst tot Voorst
had ik een levendige en humoristisch getinte causerie. Hij sprak
aldus: “Als je op de juiste manier
van adel wilt zijn, moet je van drie
dingen verstand hebben. Cultuur,
de jacht en wijnen. Zelf gebottelde
wijn getuigt van klasse en een dienovereenkomstige wijnkelder. Het
lijkt allemaal ‘upper ten’ wat hier
rondloopt, maar neem van mij aan
dat menigeen geen adellijke nagel
meer heeft om zijn adellijke gat te
krabben.” Daar was geen woord
Frans bij. “Echter, moet ook gezegd
worden dat een behoorlijk deel van
de adel wel arbeidt in de geest van:
arbeid adelt en dat klinkt toch iets
anders dan het luchtige: de adel
arbeidt niet’.

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid
in de week van 31 januari
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511 - 540014 of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

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

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl

ZEG HET MAAR Ingezonden brief
Vuurwerkterreur en dergelijke
Half november, de eerste kleine knallen... het begin van een dikke
maand overlast, kruitdampen, niet gewone rotjes, maar flinke knallen
waar de ramen van trillen. De dampen glijden door de steeg, jongens
die hard wegrennen, en bij naroepen, terug schreeuwen “wat moet je“!
Aanspreken werkt maar even, dan volgt de volgende lading stoere
jongens, die even willen laten horen dat ze zich niet weg laten sturen
door de mensen die toevallig in de huizen wonen, waar een steegje
achterlangs loopt. Het steegje dat eigendom is van de bewoners, en
dat toevallig de uitgekozen plek is om hun stoere jongens knallers af
te steken. Want dit steegje zorgt voor genoeg uitwijkmogelijkheden.
Dus zodra het vuurwerklontje is aangestoken snel wegrennen, want
niemand ziet je. En wat moet je anders ook in je pauze doen.
Vooral de Lauwers College jeugd, maar ook Aeres pubers, hebben er
een gewoonte van gemaakt om de steeg in te komen, en om van alles
uit te spoken. Van stiekem je eerste hijsje van een sigaret, je eerste
slok alcohol, maar ook een wietje wordt gerookt. Ook worden lege
flesjes, lege chipszakken en lege wikkels van het een of ander achtergelaten, maar ja, die steeg, dat ziet toch niemand.
Ook het speeltuintje is favoriet, lekkere hangplek, fikkie stoken of lege
blikjes kapot trappen is heerlijk om te doen. Wel jammer voor de kindjes die hier wonen, dat het daardoor niet veilig is om er te spelen. Dus
jeugd, hoe aardig en vriendelijk en goed je je best ook doet op school,
een beetje minder knallen, rondhangen in de steeg en vernielen mag
wel hoor!
Bewoner Nyckle Haismastraat
(naam bij de redactie bekend)

Corona zit
Bridgecursus
dwars
Zoals bij vele activiteiten gooit
corona ook roet in het eten bij
het bridgen. Het aangekondigde
programma van vier kennismakingslessen gevolgd door een
definitieve cursus is door de huidige coronamaatregelen doorgeschoven naar 2022. Echter,
elk nadeel heeft zijn voordeel,
want de animo voor de kennismakingslessen is zo groot dat de
bridgedocente Gerrie Hiddema
besloten heeft de kennismakingsgroep op te splitsen in twee
groepen. Eén groep zal deze lessen kunnen (blijven) volgen op
dinsdagavond in Niawier en één
groep zal de lessen kunnen volgen op woensdagavond in Buitenpost.
Wie zich nog graag wil aanmelden voor deze kennismakingslessen of informatie wil kan contact opnemen met:
Gerrie Hiddema:
tel. 0616318126 of
e-mail: gerrie@hiddema.nl

kochte kerstbomen aan Siloam.
Wilt u uw kerstboom op laten halen, laat het ons dan weten. Wij
komen dan op zaterdagochtend
8 januari 2022 langs. De vergoeding van 3 euro per boom komt
volledig ten goede aan Siloam.
Kinderherstellingsoord Siloam is
een kinderhuis waar zieke kinde-

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Kleaune
(kluwen)
Der hat in tiid west dat breidzjen en haken deistich wurk wie. It
hearde by de nuttige feardigheden fan de húsfrou. Eigenbreidene
sokken binne noch altyd populêr, en hake en breidzje is in moaie
hobby. In kleaune jern (breigaren) sprekt blykber ta de ferbylding.
Der binne nijsgjirrige siswizen oer ûntstien.
Dy frou hâldt de kleaune
Die vrouw is oppassend en spaarzaam
Sá sit dy kleaune yn ’e tiis
Zo is het met die zaak gelegen
De kleaune is ôfrûn
Het leven is ten einde
Se hat de kleaune by de ein
Zij kent en doet haar plicht
Dat is in kleaune dy’t himsels ûntwynt
Dat is een zaak die vanzelf tot klaarheid komt
Dy kleaune kin him wolris oars ûntwine
Die zaak kan wel eens anders aflopen

Tennisvereniging Buitenpost

Ophaalactie kerstbomen in Buitenpost
Net als voorgaande jaren is er
in Buitenpost de kerstboomophaalactie. En ook dit jaar komt
de opbrengst weer volledig
ten goede aan Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op
Curaçao.
Ook Hoveniersbedrijf Douma
op het West geeft ieder jaar de
opbrengst van de door hen ver-
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ren wonen. Deze kinderen kunnen niet meer verzorgd worden
door hun ouders, omdat die om
diverse redenen (tijdelijk) niet
voor hun eigen kinderen kunnen
zorgen. Er is ook opvang voor
terminaal zieke kinderen die in
het ziekenhuis opgegeven zijn
en kinderen die een langdurige
behandeling in het ziekenhuis
nodig hebben.
Meer informatie is te vinden op
http://www.siloamvillage.org.

In de maanden juli t/m september van dit jaar was Tennisvereniging Buitenpost het goede
doel bij de Coop statiegeldactie.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan Coop Buitenpost
voor de gelegenheid mee te
doen aan deze mooie actie!

De fraaie opbrengst van € 632,80
werd door supermarktmanager
Jan Dooitzen van der Veen gepresenteerd aan Marco Miedema, penningmeester, in het bijzijn van jeugdleden Lorenzo en
Isabella Miedema.

Jella en Bert Kingma
Aanmelden via
www.kerstbomenactiebuitenpost.
jouwweb.nl
e-mail: kerstbomenactiebuiten
post@gmail.com
telefoon: (0511)-544183
En ook te vinden via Facebook.
Voedselpakketten van Siloam.

(eigen foto)

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

VERKEER(D)?
Gezellig, al die lampjes in tuinen en
aan huizen! Maar hoe zit het nou
met lichten aan en op uw auto? Veel
bestuurders zijn zich niet bewust van
de verlichting die ze moeten of mogen
voeren.
De regel is dat automobilisten bij schemer, donker of overdag bij slechte omstandigheden, zoals onder bomen of
slecht weer, dimlicht moeten voeren.
Tegenwoordig hebben de auto’s een
handige stand op hun verlichtingsschakelaar die ‘automatisch’ heet.
Mooie uitvinding, maar die kent een
heel groot nadeel. Deze schakelaar
reageert niet op mist. Als het mistig is
ben je dus (vrijwel) onzichtbaar voor
andere weggebruikers.

Een ander nadeel van de huidige auto’s is de dagrijverlichting. Als je de
auto start gaan aan de voorkant twee
lampjes of led-stripjes branden. Als je
dus in het donker wegrijdt zie je licht
aan de voorkant en lijkt het vanuit
de auto alsof je je dimlicht aan hebt.
Helaas branden je achterlichten dan
niet…
Wees dus verstandig en zet je lichten nooit weer uit. Bij moderne auto’s
gaan de lichten namelijk automatisch
uit als je de auto uit zet terwijl de schakelaar nog op ‘dimlicht’ staat, zo hoef
je dus nooit om je lichten te denken.
Probeer maar eens.

Groot licht mag nooit overdag en je
mag geen weggebruikers (ook geen
voetgangers dus) hinderen.
Mistlicht aan de voorkant mag alleen
bij mist, sneeuwval of regen waarbij
het zicht minder dan 200 meter is.
Mistlicht achter alleen bij mist of
sneeuwval en minder dan 50 meter
zicht.
Een handig overzichtje vind je hier
rechts.

Samenvatting verlichting

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

DîjkBier
DîjkBier is in 2017 opgericht door twee
(bier)vrienden met beiden een grote passie voor bier, het brouwproces
en gezelligheid. Na een aantal gelukte proefbiertjes hebben ze de stoute
schoenen aangetrokken en zijn ze een
eigen brouwerij begonnen.
Gezien de omvang van de brouwketel
(200 liter) en de brouwerijruimte van
25 m2 kan er terecht gesproken worden
van een microbrouwerij. Op dit moment liggen er vier bieren in den lande:
Wonderlijk Wit, Hemels Hop, Trotse Tripel en de Stevige Stout.

Op het laatst genoemde bier zijn de
biervrienden zeer trots, omdat deze
in 2019 zilver kreeg op de Dutch
Beer Challenge. Naast het brouwen van bier en de verkoop ervan
is DîjkBier ook actief op festivals
en geven ze (op locatie) bierproeverijen of complete brouwclinics
waarbij op locatie een bier wordt
gebrouwen samen met de deelnemers! In 2020 heeft DîjkBier een
volgende stap gezet en hebben ze
een eigen afzetlokaal hieraan toegevoegd. In Westergeest is Herberg
Foestrum geopend waar DîjkBier de
huisleverancier is van het bier. Ook
hier worden de nodige proeverijen
en brouwsessies georganiseerd.
DîjkBier is in Buitenpost verkrijgbaar bij It Grientewinkeltsje.

Een clinic bierbrouwen/bierproeven.
Wilt u meer weten, kijk dan op
herbergfoestrum.nl of dijk-bier.nl.

DÎJK BIER
DÎJK Bier
Balsem 16
9285 KD Buitenpost
tel: 06 5414 8796

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
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COLUMN
Kees Kooman

Buitenpost als
wereldplek
Wanneer ik tijdens een bezoek aan
het Westen (‘het wilde westen,’ zeg
ik consequent) mijn woonplaats
noem, trekken ogenblikkelijk wenkbrauwen omhoog en de mondhoeken omlaag. Ach gut, een buitenpost, wat zielig. Op het Centraal
Station van Amsterdam verbazen
NS-medewerkers zich regelmatig
over het bestaan van deze plaats.
‘Stopt daar een trein?’

(foto: Gemeente Achtkarspelen)
Werkzaamheden rondom zwembad De Kûpe
Het verhoogde dek bij de ingang
van het zwembad is gereed, de
contouren van het nieuwe parkeerterrein worden zichtbaar
(rechts op de foto). Vrijdagavond
17 december ging de doorgaande route van de Kuipersweg
weer open inclusief de afslag
naar de Hoefslag. Het parkeerterrein op het Mejontsmaterrein,
bedoeld voor het zwembad en
de sporthal, is dan ook weer vanaf Lutkepost te benaderen. De
Bernhardlaan is de week daarop
vanaf 24 december via de Kuipersweg weer bereikbaar.

Werkzaamheden vanaf maandag 10 januari 2022.
Op maandag 10 januari start de
aannemer met de resterende
werkzaamheden van het kruispunt Kuipersweg richting centrum. De Bernhardlaan en de
Hoefslag zijn dan bereikbaar.
Het parkeerterrein voor het
zwembad en de sporthal op het
Mejontsmaterrein is dan eveneens goed bereikbaar. Daarnaast
wordt er binnen het hekwerk van
het werkterrein gewerkt aan de
nieuwe indeling van het parkeerterrein.

(foto: Hielke Boorsma)

WOORDZOEKER
Wilma Tabak

Station Buitenpost was in 2002 een
belangrijke reden om neer te strijken in het nietige terpdorpje Ee,
klein zoals de naam vermoedt. Ik
heb het weleens vaker verteld: er
zou destijds een snelle verbinding
komen die het Noorden ging ontsluiten. Schitterend plan. De overheid bleek weer eens zeer onbetrouwbaar. Streep door de plannen,
te duur. En wij hier maar met z’n
allen willoos trillen vanwege aardbevingen die het gevolg zijn van de
leeggeroofde gasvelden.
En nu moeten we, onder aanvoering
van onze bestuurders, vechten om
behoud van ‘onze’ sneltrein. Je kunt
zoveel plannen maken als je wilt,
maar dan is er altijd weer een stoorzender die in een achterafkamertje
de boel voor iedereen verstiert. Ik
zou zeggen tegen het gemeentebestuur van Achtkarspelen: neem
plaats op de barricaden en leg uit
dat hier niet voor niets veel geld is
besteed aan passende infrastructuur, zoals een parkeerplaats die
met gemak kan wedijveren met iedere middelgrote gemeente in dat o
zo beschaafde (wilde) Westen.
Ach gut, Buitenpost. Mijn hart sloeg
enkele slagen over bij het opslaan
van de Volkskrant, een van de landelijke kranten, toen daar zowaar
de naam van onze gemeente in een
kop werd vermeld. Eindelijk, Buitenpost meegetrokken in de vaart
der volkeren! Dat krijg je met een
kosmopolitisch treinstation als uithangbord, zo kon ik niet nalaten op
dit bijzondere moment te denken. Al
snel sloeg trots om in plaatsvervangende schaamte. Er was iets met
plaatsgenoten die kinderen buiten
het zwembad omkleedden om verschoond te blijven van een QR-code, bewijs voor vaccinatie.
Het was niets meer dan een dorpsrel, waarvan je hoopt dat die zich
heel ver weg zou afspelen, in plaatsen waar knots en berenvel gemeengoed zijn. En natuurlijk niet in
jouw Achtkarspelen waarover je zo
vurig kunt spreken, als je weer eens
getrakteerd wordt op opgetrokken
wenkbrauwen en meewarige blikken. Bah, houdt toch eens op met
dat gezeur over wel of geen prikje,
en kijk simpelweg naar de dagelijkse sterftecijfers in ziekenhuizen
vanwege dat kolere-virus.

De prijs, van 10 euro wordt ter beschikking gesteld door
De Binnenste Buitenpost. Oplossing en prijswinnaar
worden bekendgemaakt in het volgende nummer.

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje –
inleveren in de kopijbus bij The Read Shop
(Nijenstein 7) vóór zaterdag
20 januari.
De oplossing van de puzzel in het no-

vembernummer was: de bloemenkar bij
Henstra op Voorstraat 21.
Er waren 11 goede inzendingen.
Daaruit is de familie Krol
als prijswinnaar getrokken.

Van harte gefeliciteerd!
De prijs, snacktegoed ter waarde van
10 euro, wordt ter beschikking gesteld door
Eetcafé
’t Twaspan,
Kerkstraat 34-40.

Misschien mag ik zo brutaal zijn op
deze plek lezers aan te moedigen
om als goed voornemen voor 2022
eens wat minder tijd door te brengen op sociale media, waarop iedereen het gelijk kan halen (en vinden) wat hij of zij graag wil. Leg de
telefoon opzij en lees bijvoorbeeld
dit prachtblad van a tot z. Maak van
Buitenpost een wereldplek, waar
iedereen wil wonen. Maar dan
wel vooropgesteld met een station
waar een sneltrein stopt.

Voor groente en fruit en van ontbijt tot borreltijd!

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u
de verkoop van uw woning zelf doen,
of helemaal uit handen geven.

De feestdagen staan voor de deur.
Wees (alvast) op tijd met bestellen van uw producten.
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten.

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

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

€ 995

0,96%

(inclusief btw)

(inclusief btw)

Kerkstraat Buitenpost

Gevalideerde taxatie € 575
inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

Ja, ik wil proeven! Ga naar www.vansmaak.nl/proefmaaltijd of bel 088 511 5400
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IT KOARTLING

Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
Steunpunt Kollumerland / Achtkarspelen

2021
Het jaar is bijna voorbij. Het was wederom een bijzonder jaar, met de nodige impact voor iedereen. De
belangrijkste doelstelling van It Koartling, bijdragen aan de saamhorigheid in de gemeenschap, stond
enorm onder druk. Veel activiteiten hadden te maken met allerhande beperkingen, wat met name op de
kwetsbare groepen een zware wissel trok.
Na een periode van complete sluiting, zijn na de
zomer diverse activiteiten weer langzaam opgestart. En net toen alles weer een beetje begon
te lopen, kregen we in november te maken
met de avondlockdown. De deur ging weer
deels op slot. En bovendien werden de activiteiten die nog wel door konden gaan,
door de beperkende maatregelen, moeilijk
uitvoerbaar.
Maar we zijn wel enorm blij met alle activiteiten die wel plaats konden vinden.
Veel deelnemers en gebruikers wisten
gelukkig de weg naar It Koartling weer
te vinden. Zij konden rekenen op een
gemoedelijke sfeer in een prettige
omgeving. En er zijn afgelopen
jaar ook nieuwe activiteiten bijgekomen in It Koartling, namelijk
’t Stationnetje en de Dagbesteding van Raderwerk. Het bestuur is enorm blij met deze
mooie en bijzondere activiteiten in It Koartling.

Het bestuur wil via deze weg alle
deelnemers, gebruikers en huurders enorm bedanken voor al
het vertrouwen in het afgelopen
jaar. En alle vrijwilligers worden
heel erg bedankt voor hun inzet
en betrokkenheid.

Ons spreekuur in Buitenpost is
weer open en je kunt weer zonder afspraak langskomen.
Ons spreekuur in Buitenpost
is elke 1e en 3e maandag van
14.00 tot 15.30 uur in It Koartling
(Schoolstraat 31).
De regels omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en sociale zekerheid zijn
ingewikkeld. Wij adviseren over
de verschillende uitkeringen
zoals WIA, WW, Bijstand, WAO,
AOW en WAJONG. Maar ook
over de schuldhulpverlening en
belastingzaken zoals inkomstenbelasting en toeslagen.
Werkzaamheden die wij doen
zijn onder andere:
• Invullen van formulieren (huuren zorgtoeslag, belastingen en
heffingskortingen).
• Het aanvragen van een uitkering of voorziening.
• Het voorbereiden van een gesprek met UWV en/of gemeente.
• Begeleiding bij een gesprek
met UWV of andere instantie.

• Het indienen van klachten en
opstellen van bezwaar- en beroepschriften.
• Het beschikbaar stellen van
voorlichtingsmateriaal.
Suska is een dienstverlenende
organisatie, waarbij alle medewerkers het werk als vrijwilliger
uitvoeren. Hierdoor zijn onze
diensten over het algemeen gratis, alleen bij begeleiding naar
een instantie kunnen wij u vragen om bij te dragen in de gemaakte reiskosten.
Contact
Heb je een vraag, opmerking of
wil je om een andere reden contact met ons? Dan kun je contact
opnemen via de mail info@suska-fsu.nl of via het contactformulier op de website www.suska-fsu.nl.
Geef je de voorkeur aan telefonisch contact dan kun je op
werkdagen tussen 11.00 en 13.00
terecht op het nummer
0519-250949.

We wensen verder iedereen gezonde en mooie
dagen ondanks de beperkingen en kijken uit
naar een beter 2022.
Tot gauw in
It Koartling!

Cursuswerk: meer uit jezelf halen!

Vrijwilligers
Afgelopen 7 december
was het Nationale Vrijwilligersdag. Een dag
om alle vrijwilligers in
het zonnetje te zetten.
Maar dat hoeft zich natuurlijk niet tot één dag
te beperken.

Vanaf de start in 1976 is het opbouwwerk in It Koartling belangrijk geweest. Werken aan persoonlijke ontwikkeling, eigen
creativiteit en verbinding tussen
mensen waren én zijn daarin belangrijk.
Het cursuswerk is een van de
middelen die daarvoor worden
gebruikt. Het kan dan, zoals op
de bovenste foto, gaan om het
eenvoudig maken van bloemstukjes. Maar in de loop van de
45 jaar zijn ook vaardigheidscursussen als Spaans, Engels,
edelsmeden, schilderen, tekenen, aquarelleren, koken, computeren, timmeren, autotechniek
en keramiek voorbij gekomen.

In de jaren zeventig was de
VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) een
voorbeeld van ontwikkeling op
het persoonlijke vlak. Emancipatie en meer zelfbewustzijn waren
het doel. In dezelfde geest was
de assertiviteitscursus. De foto
onder laat de voorbereidingen
zien. Het bord laat zien welke
onderdelen aan bod kwamen:
kennismaking, luisteren, iets
vragen, nee-zeggen, een praatje
maken, iets bepraten, kritiek geven, kritiek nemen en een verhaal vertellen. De cursus heeft
veel mensen uit ons dorp geholpen zelfredzamer te zijn. Beide
foto’s zijn van 1989.

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.

Onze
werkzaamheden

• Onderhoud
• Reparatie
• APK

www.wiersma-autos.nl

• In en verkoop

• Koplamprenovatie

• Aircoservice

• Hybride en EV.

/wiersma.autos

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547
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De zeearend

PUUR NATUUR

TUINBELEVEN

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

In de vorige aflevering had ik het over ringmussen. Relatief kleine
vogels met een relatief klein leefgebied. Een reis verder dan tien
kilometer is voor deze vogels al bijzonder. Dat is met de vogel waar
ik het deze keer over wil hebben heel anders, die slaat z’n vleugels
letterlijk en figuurlijk verder uit. Het gaat me om de jonge zeearend
voor wie de Twijzelermieden deel uitmaakt van z’n leefgebied.
Afgelopen 2 november meldde
Annie Brouwer-Plantinga een
zeearend die in de Twijzelermieden neergestreken was. Ze
plaatste onder andere foto’s in
de Face-bookgroep ‘Twijzelermieden’. Spectaculair natuurlijk: de ‘Vliegende deur’ in onze
achtertuin. De vogel is tot zeker
half november regelmatig gesignaleerd. Er zit een heel verhaal
achter deze vogel, als soort en
als individu.
Het onlangs verschenen vogelboek Verschenen of verdwenen
(SOVON) – voor vogelliefhebbers een aanrader! – vertelt dat
de soort in het verre verleden
een vrij algemene broedvogel
van onze streken moet zijn geweest. In historische tijden is de
vogel hier bekend als overwinteraar, maar het vermoeden is toch
dat de soort tot in de 17e eeuw in
deze contreien broedde. Hij werd
intensief vervolgd. Rond 1850
loofde de overheid 1,50 gulden
(een ‘daalder’, de waarde zou nu
ca. 25 euro zijn) uit voor een gedode zeearend. Tussen 1850 en
1860 werd die premie jaarlijks
gemiddeld 44 keer uitgekeerd,
dat zijn vrijwel zeker overwinteraars geweest. In heel Middenen Noordwest-Europa werd de
soort sterk teruggedrongen. De
échte klap kreeg de zeearend,
zoals alle roofvogels, in de jaren
1950-1970 door vergiftiging.
Toen de ergste gifstoffen verboden werden, herstelde zich heel

Kerstster
Iedere keer laat ik mij weer verrassen
door de wonderbaarlijke natuur. En eigenlijk hoeven we daar in deze tijd van
het jaar niet eens diep voor het bos in
te gaan. In de vensterbank staan twee
bollen van de Amaryllis die heel langzaam een stengel vormen en vanuit
die bruine bol in de aarde komt er
een knop die langzaam opengaat en
ontluikt in een mooie rode bloem. Het
lijkt alsof het voorjaar erin zit verpakt.
Als dat niet gericht is op hoop, nieuw
leven en toekomst?

geleidelijk een populatie langs
de Deens-Duits-Poolse Oostzeekust van 185 paren in 1985 tot
600 in 2005. Jonge vogels kwamen steeds vaker aangezworven
in Nederland, en in 2005 vestigde zich een paar in de Oostvaardersplassen dat in 2006 voor
het eerste recente broedgeval in
ons land zorgde. Inmiddels telde
Nederland in 2021 maar liefst
21 broedparen. Aanvankelijk ging
het uiteraard om immigranten,
maar de Nederlandse populatie breidt zich nu ook op eigen
kracht uit. Van 2010 tot en met
2019 zijn er in Nederland 79 jongen grootgebracht.
‘Onze’ zeearend is een wijfje,
waarschijnlijk in Duitsland geboren, ze is van 2019. Ze is in
Noord-Holland
vermoedelijk
tegen de draden van een hoogspanningsleiding gevlogen. Ze
was niet geringd en is naar de
Fûgelhelling in Ureterp gebracht.
Hetty Sinnema van de Fûgelhelling vertelt dat ze bij een uitbreiding in 2003 al aan zagen komen
dat er ooit een zeearend langsgebracht zou worden. Het is de
grootste vogel in ons gebied. Er
is toen een kooi ingericht naar
die grootte. Pas in oktober 2020
was het dus zover. Sinnema:
“Dat het zo lang geduurd heeft,
is prima: vogels horen in de natuur, niet hier.” De vogel had een
gebroken vleugel en is vijf maanden verzorgd. In februari van dit
jaar is ze vrijgelaten, met een
ring: WN26. Is dat te doen, zo’n

De zeearend tijdens haar verblijf in de Fûgelhelling te Ureterp.
(foto: Marcel van Kammen)

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

(foto: Marcel van Kammen)
Ganzen vormen zijn stapelvoedsel. In het Fries heet hij dan ook
guos-earn (ganzenarend). Ganzen zijn tegenwoordig talrijk aanwezig in de Mieden.

Een bescheiden elzenboom is al
genoeg als uitkijkpost.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
vervaarlijke vogel verzorgen?
Sinnema: “Ja hoor, maar wel
door ervaren verzorgers! En met
extra beschermende kleding en
speciale handschoenen.”
Jonge vogels zwerven in een
zeer ruim gebied, ze vliegen honderden kilometers. Het is dus
niet zo dat ‘onze’ zeearend in de
Twijzelermieden ‘woont’. Zou het
denkbaar zijn dat deze zeearend
(of een andere) zich met een partner vestigt en in de Mieden tot
broeden komt? Volgens Jakob
Hanenburg van Staatsbosbeheer is dat heel goed denkbaar.
Het gebied is er ideaal voor: zeearenden jagen op allerlei grotere
watervogels en ook wel op grote
zoetwatervissen zoals karpers.

Als broedplaats nemen zeearenden genoegen met voor
hun grootte bescheiden bomen,
ze vestigen zich bijvoorbeeld in
schietwilgen. Wel moet er voldoende rust heersen in hun omgeving, al blijken ze zich steeds
meer aan te passen aan mensen
in hun omgeving. Het is op dat
punt best nog spannend of het
niet tot botsingen met mensen
komt. Voorlopig heeft de mens
daar weinig bij te winnen, die
kan maar het beste voorzichtig
zijn want de zeearend heeft een
geduchte snavel en poten. En
mocht je denken: de eerste klap
is een daalder waard… die premie is intussen wel afgeschaft.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl
06 2362 7840

Cover van Verschenen of verdwenen.
(bron: SOVON.nl)

Een eindje verder op dezelfde vensterbank staat een Kerstster (Euphorbia). Je hebt deze bladplanten in rode
en witte varianten. Inmiddels horen
ze helemaal bij de decemberperiode.
Rood is dan ook wel een typische
kerstkleur.
En toch is deze kerstster niet het hele
jaar rond rood en of wit. Het grootste
deel van het jaar zijn alle bladeren
gewoon groen. Omdat het een zogenoemde korte-dag-plant is, kleuren
de schutbladeren pas als er minder
licht is. Voor kwekers is het nog een
hele kunst om met dat licht te spelen.
Immers, er is momenteel veel lichtvervuiling van straatlantaarns en industrie en daardoor te veel licht voor
kerststerren in kweekkassen. De dieprode kerstkleur kan alleen verkregen
worden door de kweekkassen tijdig af
te sluiten van het licht, met een groot
gordijn boven de planten. Hoe minder
het licht, hoe meer de bladeren gaan
kleuren, net als in de inheemse natuur
van Zuid-Afrika waar deze planten in
het wild voorkomen. In de zomer zal
er een mooie groene bladplant in de
vensterbank staan. Overigens zorgen
de kleuren die op de schutbladeren
verschijnen wel voor bladeren om
insecten te lokken naar de bloemen
van de plant. Een goede observator
ziet dat er dicht tegen de stam hele
kleine bloemetjes zitten met een witgelige kleur. Zo in de winterperiode
moeilijk voor insecten te vinden. Het
is dan ook niet voor niets dat de plant
grote schutbladeren heeft om insecten te lokken naar de kleine bloemen.
Misschien lukt het wel om de kerstster dit jaar over te houden en in de
vensterbank te houden. Als een soort
van eigen experimentje. De natuur
reageert volop op licht, het licht dat in
deze periode van het jaar zijn omslag
maakt en dagelijks meer wordt. Dat
geeft hoop.

De mooiste periode van het jaar is weer aangebroken.
Alles staat in het teken van warmte en gezelligheid.
Kom daarom gezellig kerstshoppen in een heerlijke, sfeervolle,
warme ambiance bij één van onze vestigingen.
De nieuwste wooncollecties voor 2022 staan voor u klaar!
Bovendien zijn er aantrekkelijke eindejaarsaanbiedingen!

De Kerstshow is vanaf nu al te bewonderen.
Speciale openingstijden in de kerstvakantie:
1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten.
Ma 3e Kerstdag

10.00 – 17.00 uur

Di t/m vrijdag

09.30 – 17.00 uur

Zat 1 januari

Gesloten

Ma 3 januari

10.00 – 17.00 uur

Di t/m zaterdag

09.30 – 17.00 uur

Zonda
2 Ker g
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Kijk op onze website voor de
actuele openingstijden
i.v.m de richtlijnen van het RIVM.

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

www.kapenga.nl

