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We kunnen weer los!

(foto: Johan Kootstra)

Puur Natuur
Kraaiachtigen
houden van
mensen

Ook PBB moest lange tijd via internet vergaderen. Op 28 januari kon het bestuur in It Koartling voor het eerst weer
‘live’. Wij durven nu zelfs weer aan een jaarvergadering in maart of april te denken. V.l.n.r: Tilly Kuipers, Gerben Stellingwerf, Loes van Denderen, Theo Bakker, Johan Kootstra en Marian Rigter. Ingrid Rittersma ontbreekt op de foto.

Uitvoering Centrumplan gaat verder dan
het verleggen van stenen
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ogen van Douma niet af: “Wat wij op papier hebben gezet is het horizontale vlak.
Als dat uitgevoerd wordt dan moet het
ook verticaal ingevuld. De gevels moeten
mooier, de leegstaande winkels moeten
ingevuld, het centrum moet meer gaan
leven. Het vraagt verdere inspanning van
de ondernemers, de gemeente en het
dorp. Het houdt niet op met het verleggen
van stenen.”
De werkgroep stelt dat het een financieel
haalbare zaak is en ook een goede investering in ons dorp. Hopelijk zal het plan
in maart al in de gemeenteraad worden
besproken. Hoe de kaarten daar worden
geschud moet blijken, maar Douma stelt:
“Ik durf wel te zeggen dat ik tot dusverre in hoofdzaak positieve reacties van de
politieke partijen heb gehad. Dat stemt
hoopvol.”
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Het belangrijkste wapenfeit is het weren
van auto’s uit een groot deel van de Kerkstraat. Een tweede opvallende aanpassing is de herinrichting van een deel van
het Christinaplein. Het elektriciteitshuisje
wordt verplaatst. Het centrum wordt daarmee opener gemaakt. In het plan krijgen
de kooplui van de donderdagmarkt een
nieuwe plek op het Nijensteinplein.
De bedenker is de werkgroep Centrumvisie. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, Plaatselijk
Belang, de BusinessClub en middenstanders. Tjeerd Douma is onafhankelijk voorzitter en reageert positief: “Ik ben tevreden met het plan. Ik heb ook al veel goeds
gezien en gehoord uit het dorp. Natuurlijk was ons doel om het zoveel mogelijk
mensen naar de zin te maken, maar dat
zal nooit 100% lukken. Toch is dit echt een
mooi begin.” Want zelfs al wordt dit plan
uitgevoerd dan nog is het verhaal in de
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Dat de voorbereiding van een nieuw centrumplan langer heeft geduurd dan voorzien
is misschien tekenend. Het was geen eenvoudige opgave om de wensen in de gemeentelijke Centrumvisie naar een goede uitwerking te vertalen. Belanghebbenden
en de inwoners van ons dorp hebben hun mening kunnen geven. Het is nu aan de gemeenteraad om over de uitvoering te beslissen en het benodigde geld vrij te maken.
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Christinaplein
Plangebied
Binnen het plangebied
Verblĳfsruimte voetgangers Verkeer
Verkeersruimte
Tweerichtings
Winkels en woningen
Eenrichtings

De gekleurde lijnen in deze tekening zijn de routes die in het plan door gemotoriseerd verkeer mogen
worden genomen. De gele lijn wordt de enige (een-richtings)verbinding tussen Oude Havenstraat
en Christinaplein. In een groot deel van de Kerkstraat worden auto’s geweerd en wordt de straat
winkelvriendelijk aangekleed met groen en zitjes. Het Christinaplein wordt opnieuw ingedeeld. Het
oranje vlakje is de plek voor het te verplaatsen elektriciteitshuisje. Roze gekleurd zijn de winkels en
huizen in het plangebied. Lichtgrijs is voor de voetgangers, donkergrijs voor het verkeer.

Johan Kootstra

PBB schenkt collectie foto’s
oud-Buitenpost aan It Koartling
Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum liet Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) in 2020 een dertigtal historische
foto’s van ons dorp uitvergroten. De feestelijkheden werden door corona afgelast
en de foto’s bleven in de opslag. Vorig jaar
werden ze alsnog bij de plaatselijke middenstand in de etalages tentoongesteld.
Nu krijgen ze een goede en blijvende plek
in It Koartling.
Op de foto van links naar rechts: PBB-voorzitter Loes van Denderen, It Koartling-penningmeester
Jelly Faber, It Koartling-secretaris Petra Plantenga en PBB-secretaris Johan Kootstra.

Maandagochtend 24 januari werd de collectie samen met nog twee extra foto’s

aangeboden. Die laatste laten de plek van
It Koartling zien voordat er gebouwd werd
in de jaren dertig en als landbouwschool
in 1958. Beide hebben onmiddellijk een
goede plek in de ontvangsthal gekregen.
De historische foto’s zijn voorzien van teksten met uitleg. Door de beperkte ruimte in het gebouw kunnen niet alle dertig
foto’s tegelijkertijd worden getoond. Regelmatig zullen de foto’s rouleren, dus
een vaste bezoeker zal ze zeker allemaal
onder ogen krijgen.
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AGENDA BUITENPOST

Ferlet

Activiteiten 31 januari - 28 februari
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.
15 december-10 maart 2022
Tentoonstelling Ferenc Erdok
en Simone Rosenbrand. Plaats:
Gemeentehuis, tijdens openingstijden. Toegang: gratis.
WEEK 5

Toegang: vrijwillige bijdrage.
za 5 februari
Repair Café. Plaats: It Koartling,
13.00-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage.
WEEK 6

31 januari - 5 februari
Collecte Hersenstichting
di 1 februari
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp. Plaats: De Schakel,
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,(incl. koffie/thee en koek).
do 3 februari
Creatief café: Allerhande handwerken (neem ook je eigen
werk eens mee, misschien kun
je zelf een voorbeeld delen met
de groep). Kruiskerk. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.

vr 11 februari
Concert Krystl. Plaats: Paviljoen
MeM, 20.00 uur. Toegang: € 15,-.
Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
zo 13 februari
Try-out: Emily, onbekend voor
de wereld. Een muziekvoorstelling over de Amerikaanse
dichteres Emily Dickinson
(1830-1886). Leidraad in de
voorstelling is haar leven
gezien vanuit het gezichtspunt
van haar zus Lavinia (Vinnie).

Plaats: Paviljoen MeM, 20.00
uur. Toegang: € 15,-. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl.
WEEK 7
di 15 februari
Lezing: De verborgen schilderijen van de Gouden Eeuw (17e
eeuw) door dhr. H. Hageman.
NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o. Plaats: De Schakel,
19.45 uur. Toegang: gratis.
do 17 februari
Creatief café: Allerhande handwerken (neem ook je eigen
werk eens mee, misschien kun
je zelf een voorbeeld delen met
de groep). Kruiskerk. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.

Musical Mozes definitief afgelast
Het bestuur van de Stichting
Toneel & Muziek Buitenpost e.o.
heeft, vanwege de coronabeperkingen, besloten om de musical
Mozes niet meer op te voeren.
Kaarthouders kunnen het geld
voor hun kaarten terugkrijgen.
Van 1 februari tot 1 mei 2022
kunnen kaarten in een gesloten
enveloppe met vermelding van
bankrekeningnummer en begunstigde worden ingeleverd
bij Dropshop Liquorice, Kerkstraat 2 in Buitenpost. Het geld
wordt dan op de betreffende
bankrekening teruggestort.
De musical Mozes, uitgevoerd
voor en door het dorp Buitenpost, moest in maart 2020 vlak

voor de première vanwege het
oprukkende coronavirus abrupt
worden afgeblazen. Destijds
werd gedacht dat in het najaar
van 2020 weer kon worden begonnen met repeteren voor uitvoeringen in maart 2021. Vanwege de ontwikkelingen rondom
corona bleek het echter niet mogelijk om dit op een verantwoor-

Mozes is helaas een doodloper
geworden.

de manier te doen. Dat gold ook
voor verplaatsing van de musical
naar dit jaar. Het bestuur heeft
daarom besloten om de musical Mozes in de oorspronkelijke
vorm af te blazen.
Op het moment dat er weer meer
mogelijk is en corona ‘bij het leven hoort’ komt er een nieuwe
musical. Misschien wordt dat
‘Mozes 2.0’, aangepast aan de
actualiteit van dat moment; het
kan ook zijn dat het tijd is voor
iets nieuws. De stichting is de
vele sponsoren van de musical
Mozes zeer erkentelijk voor hun
financiële bijdrage en gebruikt
deze graag voor een nieuwe musical.

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

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

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

een belangrijk onderdeel van
het werk is het meedenken over
onderwerpen voor artikelen,
het melden van nieuwtjes en
contacten opdoen en onderhouden.
We willen de jongeren in het
dorp meer bij de krant betrekken.
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Lijkt het je leuk om
de redactie van de
Binnenste Buitenpost te versterken?

Ook als je alleen af en toe bijdragen wil leveren, zonder deel
uit te maken van de redactie,
ben je van harte welkom.
Mail ons:
bibupost@gmail.com
De redactie

Door de laatste coronaregels, die van
vorige week, moest ook de programmering van Cultuurpodium Maskelyn opnieuw worden aangepast. Met een naderend voorjaar zijn
de mensen van deze cultuurbrengers echter vol goede moed dat het
deels aangepaste programma voor de komende maanden echt doorgang mag en kan vinden. Door te schuiven met een aantal data draagt
de laatste Maskelyn-voorstelling van dit winsterseizoen de meer dan
toepasselijke naam Ferlet. Behoefte... inderdaad, we hebben het allemaal, behoefte aan cultuur.
Ferlet is een liedjesprogramma, exclusief in het Fries, dat
wordt uitgevoerd door zangeres Janneke Warringa in
samenwerking met Peter van
der Zwaag (piano), Andrea
Meijer (cello) en Elske Fekkes
(zang). Met bestaande, maar
ook nieuw geschreven of onbekende liedjes, van Randy
Newman, Billy Joel, Jacques
Brel tot aan Jenny Arean, De
Dijk en Stef Bos. En alles vertaald in het Fries door onder
meer dichteres Baukje Wytsma.
Vertaald vanuit een ontegenzeggelijk Ferlet naar warmte
en aanraking, maar ook een
Ferlet naar reizen en cultuur,
datgene wat we de afgelopen
Ferlet / Janneke Wieringa.
(eigen foto)
tijd zo gemist hebben.
Programma
• Jack Bottleneck
zondagmiddag 20 maart 2022 – Twaspan – entree € 14,• Te Plak
zondagmiddag 3 april 2022, 15.00 uur, Paviljoen MeM, Egypte 16A (uitverkocht)
• Echt Wier – Jan en Marijke
zondagmiddag 24 april 2022 – The Point – entree € 18,50
• Ferlet
zondagmiddag 15 mei 2022, 15.00 uur – Pilat &Pilat Twijzel – entree € 19,50
Kaartverkoop: Dropshop Liquorice, Kerkstraat 72, 0511-541 444.
Info: www.maskelynbuitenpost.nl
Uiteraard blijft het wel/niet doorgaan van onze voorstellingen afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond het Covid-19-virus.
Toegang is conform de covid-regelgeving.

Suite Hotel en Jubileum
It wie op sneontejûn 7 maart
2020 dat it toanieldoek yn The
Point foar it lêst ticht gie foar in
Kritefoarstelling. Spile waard
de Fryske premjêre fan Heit. It
stik hie folle mear útfieringen
fertsjinne, koroana tocht hjir lykwol oars oer. Wy binne no hast
twa jier fierder en ûnderwilens
oanbelâne yn it jier dat it Bûtenposter toaniel mar leafst 100 jier
bestiet. No’t der dúdlik oare tiiden op kommendewei binne set
it toaniel fansels earst yn op de
útfieringen fan Suite Hotel mei
Remco de Poel, Frouke Holtrop,
Dagmar Kingma, Dictus Benedictus, Anneke Nieuwenhuis,
Jella Kingma, Wiesje Kloosterman en Iebe Bouma yn in regy
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fan Henk Roskammer en Lodewyk Riedhorst. Wy hâlde jim op
de hichte.

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Vooruitkijken naar
het achterom zien
Afgelopen november ging
dit blad haar 23e jaargang
in. Nog ruim 2,5 jaar en dan
kan het 25-jarig jubileum worden gevierd. Reden voor een
feestje - we kijken daar nu al
naar uit! Het is dan ook het
uitgelezen moment voor een
bijzondere uitgave. Niet in
de vorm van een extra krant
maar veel luxer, in een bescheiden boekwerkje.
Voor de redactie is het reden
om zich daar nu al op te bezinnen. Vooraf lijkt 2,5 jaar veel
tijd, achteraf blijkt zoiets bijna
altijd kort dag. Het terugbladeren in oude Binnenste Buiten’s is daarom begonnen en
de eerste ideeën genoteerd.
We gaan het onszelf niet gemakkelijk maken. “Het moet
wel een leuk boekje worden”,
werd met nadruk geopperd,
“met veel anekdotes”. Dat
staat vast. Maar ik twijfel er
niet aan dat het een behoorlijke klus wordt. Er was in die
kwart eeuw gewoon te veel
aan leuks op onze pagina’s
waaruit we moeten kiezen.
“Schrijven is schrappen” luidt
het gezegde, maar het laatste
doet soms wel een beetje pijn.
Interessante
Buitenposters
bleken er door de jaren heen
bij de vleet te zijn. Af en toe zal
dat ook een vleugje nostalgie
of weemoed oproepen want
sommigen zijn er ondertussen
niet meer. Honderden dorpsgenoten vertelden over hun
hobby, sport of vrijwilligerswerk. De redactie heeft een
lange rij van medewerkers
gekend die zeker genoemd
mogen worden. Dus, materiaal is er meer dan genoeg. Al
met al is het schrijven van het
boekje een karwei om naar uit
te zien en tegelijk om tegen op
te zien.
Misschien kunt u ons ook af
en toe eens helpen? Het ‘vergeet vooral dat niet’, kan ons
echt van pas komen.

Spits gezegde
Wacht niet op een
bijzondere dag,
maar maak elke
dag bijzonder

Wat vindt u ervan dat in de Centrumvisie Kerkstraat en Nijenstein
(plein) grotendeels autovrij gemaakt worden.
• Goed idee
• Niet doen
• Geen mening
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 15 februari:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
De Winterlichtroute duurt van 6 december tot 9 januari.
Wat vindt u van de startdatum?
Niemand vond de startdatum te laat,
70% vond het (veel) te vroeg:
Begint veel te dicht op Sinterklaas
precies te vroeg
en duurt te lang; geef straten meer
goed
tijd om voor te bereiden; half
33
70%
30%
december starten is vroeg genoeg;
reacties
laat het hooguit tot 6 januari duren
(Driekoningen). Vergeet de feestweeklichtroute niet. Publieksjury is
wenselijk. Andere opties: liever niet
vanwege energieverspilling, lichtvervuiling, klimaatverandering enz.

AL GELEZEN?
Bijzondere panden in Achtkarspelen dreigen soms door de
sloophamer te verdwijnen omdat ze niet worden beschermd.
Welstandscommissie Hûs en
Hiem vindt dat de gemeente gemeentelijke monumenten moet
aanwijzen. Achtkarspelen heeft
52 rijksmonumenten. Er zijn 450
woningen en andere gebouwen
in de gemeente die op de monumentenlijst zouden kunnen
komen. Maar die inventarisatie
heeft niet geleid tot officiële bescherming. Gefrustreerd constateert Welstandscommissie Hûs
en Hiem dat een aantal panden inmiddels is gesloopt. De
welstandscommissie tipt dat de
nieuwe omgevingswet een mogelijkheid biedt om de ‘bruidsschat’ te veranderen.
De gemeente Achtkarspelen
houdt flink last van diefstal van
allerhande borden. Vandalen
gingen de laatste maanden aan
de haal met talrijke kom-, verwijs- en straatnaamborden. Voor
de gemeente betekent de vermissing van de eigendommen
een schadepost van tussen de
4000 en 5000 euro.
De komst van een woonzorglocatie is een lang gekoesterde
wens van een groep ouders in
Buitenpost. De verkoop van het
braakliggende terrein aan de
Voorstraat aan Stichting Sprank

verzameld door Bennie Nauta
was in oktober een breed gedragen voorstel van de gemeenteraad van Achtkarspelen. Maar de
komst is nog geen uitgemaakte
zaak. Dat blijkt uit een brief van
burgemeester en wethouders
aan de gemeenteraad. Er is een
stichting aangewezen die de gemeentegrond moet opkopen. De
vraag is of dat wel mag. Het college van B en W zegt de zaak te
bestuderen.
De afgelopen jaarwisseling heeft
veel schade in de Gemeente
Achtkarspelen met zich meegebracht. Aanvankelijk dacht het
gemeentebestuur dat het nog
meeviel. Na meerdere inspecties
werd duidelijk dat er meer schade is dan tijdens de jaarwisseling
van 2020-2021. Toen is er voor
ruim 13.000 euro schade aangericht, nu voor bijna 27.000 euro.
Veel schade is ontstaan door het
gebruik van zeer zwaar en dus
altijd illegaal vuurwerk, vernielzucht en oud- en nieuwvuren.
Naast de schade aan verkeersborden, opgeblazen vuilnisbakken en kolken is er door branden
schade aan het wegdek ontstaan.
Volgens burgemeester Brouwer
speelt mogelijk mee dat de corona-beperkingen ervoor zorgen
dat mensen op straat rond gingen hangen. Normaliter worden
er evenementen georganiseerd
waardoor mensen geen vernielingen op straat plegen.
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Van de bestuurstafel

PBB

Januari 2022
Allereerst wens ik u namens het bestuur PBB een voorspoedig en
gezond 2022!
We kijken terug op een roerig 2021, het tweede coronajaar met
eerst de deltavariant en nog steeds een stijgende besmetting van
de omikronvariant wereldwijd. Het jaar is afgesloten in lockdown,
die velen opnieuw mentaal en financieel getroffen heeft en niet in
de laatste plaats de jeugd.
Gelukkig waren er ook lichtpuntjes in ons dorp, zoals de succesvol
opgepakte lichtjesroute en de prachtig gehaakte kerstboom. Ook
mag niet onbenoemd blijven dat Buitenpost tijdens de jaarwisseling weinig schade heeft opgelopen ondanks het vele vuurwerk dat
zichtbaar was. Laat onverlet dat de andere dorpen wel met veel
schade geconfronteerd zijn.
Inmiddels mogen de scholieren weer naar school en zijn de universiteiten gelukkig opengesteld. Een hele opluchting voor ouders
en studenten. Ook de niet-essentiële winkels mochten de deuren
weer openen en zo kunnen de winkeliers even opgelucht ademhalen. Als deze editie ter perse gaat kunnen we misschien weer
naar het theater en genieten van concerten gecombineerd met een
lekker etentje.
Als bestuur zijn we met frisse moed het nieuwe jaar in gegaan.
Natuurlijk digitaal want fysiek kan dat nog niet. In de eerste vergadering hebben we met veel plezier Marianne Rigter welkom geheten als nieuwe penningmeester van het Plaatselijk Belang. Zij volgt
André van der Laaken op die zich uitsluitend zal bezighouden met
de financiën van onze Binnenste Buiten dorpskrant. In juli 2020 had
Marianne afscheid genomen als voorzitter, maar zij heeft zich na
rijp beraad voor deze functie beschikbaar gesteld tot de zomer van
2023. Het bestuur hoopt dan een nieuwe kandidaat voor deze functie gevonden te hebben.
Het Plaatselijk Belang is een vereniging en daarom zijn we bezig
de statuten aan te passen naar de huidig geldende eisen met een
huishoudelijk reglement. Dat is nog een hele klus, maar gaat zeker
lukken. In opdracht van de Kamer van Koophandel moeten we ook
aan de slag met een nieuwe wet, namelijk de WTBR. WTBR betekent: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze is bedoeld om
bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen
en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de verenigingen en stichtingen kunnen schaden. Deze wet gaat dat tegen
door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Met een voorhanden zijnd stappenplan van
de KvK zal het bestuur ook dit in goede banen leiden.
Onder leiding van Nynke Dölle (Projectleider Sociale Basis Doarpetoer) en Hielke Jan Ellens hebben de dorpsbesturen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een digitale werksessie gehouden over
het versterken van de sociale basis en het onderzoek hoe wij hier
als dorpsgemeenschap aan kunnen bijdragen. Dit overleg krijgt
binnenkort een vervolg.
Rest mij nog u te verwijzen naar een interessante videopresentatie van Tjeerd Douma, voorzitter van de werkgroep Centrumvisie,
waarin uitgelegd wordt wat de plannen zijn voor het centrum van
ons dorp:
https://denkmee.achtkarspelen.nl/projects/centrumvisie-buitenpost
Nu maar hopen dat we nog bezoek krijgen van Koning Winter en
dat de ijsbaan niet voor niets onder water is gezet!
Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang,
Freonlike groetnis,
Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com
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De Binnenste Buitenpost is een
uitgave van de Stichting Dorpsblad
‘de Binnenste Buiten’. Deze is
verantwoordelijk voor de inhoud van
deze krant en is daarop aan te spreken
als bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
In juli verschijnt er geen krant.

Redactie:
Johan Kootstra
Annemieke Altena
Frits Bouwens
Piet Pettinga
Wilma Tabak

tel. 54 13 22
tel. 54 44 69
tel. 06 4675 6414
tel. 54 00 14
tel. 06 1506 7482

Correspondentie:
bibupost@gmail.com

Advertentie-acquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
administratie: Ursula Groenhart,
tel. 06 4893 9919 of 54 00 14
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671
of e-mail: p.pettinga8@chello.nl.
Exemplaren zijn ook af te halen in
Boekhandel Buitenpost, It Koartling,
Dropshop Liquorice en de bibliotheek.

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7)
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, max. ongeveer 150 woorden.
Foto’s apart aanleveren.

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: www.facebook.com/
binnenbuitenpost
Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 21 februari 2022.
De volgende editie verschijnt in de
week van 28 februari 2022.

Mooie Valentijn wenskaarten en
cadeaus voor uw geliefde!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

BUITENPOST IN BEELD

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!

Op 17 januari was er even een traditioneel beeld te zien in ons dorp. De bij veel iets oudere
dorpsgenoten bekende fietsenhandelaar Dedde Wiersma (12-08-1932 tot 12-01-2022) werd namelijk
met een rouwkoets begraven. De rit vond plaats van de Schakel aan de Voorstraat naar de Mariakerk.
Na een besloten dienst was de begrafenis bij dezelfde kerk. Op de foto de nog lege rouwkoets.
(foto: Hielke Boorsma)

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

Half januari is gestart met het uitbaggeren van de Bûtenpostmer Feart van de Bernhardlaan tot aan
de (fiets)brug. Door het dieper maken van de vaart verbetert de doorstroming en de waterkwaliteit.
Wetterskip Fryslân haalt over deze 150 meter ongeveer 600 m3 bagger uit de vaart. Het werk gebeurt
met een boot met een schuifbord en een kraan die op één van de twee overslagplaatsen langs de
vaart wordt opgesteld. (foto: Hielke Boorsma)

Zaterdag 22 januari heeft de buurtvereniging van de Bernhardlaan ruim 600 bollen geplant. De
gemeente had 2000 extra bloembollen aan PBB geschonken, een deel ging dus hier de grond in.
Nu is het wachten op het voorjaar. (foto: Hielke Boorsma)
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Lutkepost 2 krijgt nieuwe bestemming

Nelleke Kemps-Stam

Een uniek plekje op een terpje

Lutkepost aan zee
In het boek Binnendiken en Slieperdiken (Walther en Rienks,
1954) valt te lezen dat omstreeks
1250 de Lauwerszee door een
inham doorliep tot Lutkepost.
“Vroeger lag Lutkepost waarschijnlijk achter een kleirug in
het wad die het water van de

zee tegen moest houden. Wat je
ook ziet bij dorpjes als Blija en
Ferwerd”, legt Andries uit. “Als ik
in de moestuin stond te spitten,
kwamen er allemaal schelpjes tevoorschijn”, verklaart Bertien het
zeeverleden.
Volgens overlevering staat de
boerderij op grond van archeo-

Andries en Bertien vertrekken van hun boerderij.
logische waarde. Op oude kaarten wordt vermeld dat er een
kerkje en een kerkhofje hebben
gestaan. Het feit dat de boerderij
op een verhoging staat, zou het
bewijs voor een kerkje zijn.
Op het erf lag wel een kerkhofje. “Er is hier inderdaad een begraafplaats geweest”, zegt Andries. “Overal op het platteland
vind je begraafplaatsen. Bij de
Tjoele lag ook een oud kerkhof.
Men liep vroeger niet zo ver weg
met zijn doden.” ”De verhalen
die er rondom het kerkhof de
ronde doen, moet je met een
korreltje zout nemen”, vindt Ber-

Lutkepost op een kaart uit de Atlas van Eekhoff uit 1844.

(eigen foto)

en krijgt het huis een woonbestemming. “Je bouwt langzaam
af”, zegt Bertien. “Het houdt gewoon op als je ouder wordt.”
Vanwege de archeologische en
de paleo-ecologische waarde is
de woonboerderij gered van de
sloophamer. Andries en Bertien
wonen nu aan de Lisdodde 2.
Hoe bevalt dat? “Brea docht
wenje (een goed bestaan voorkomt heimwee)”, antwoordt Andries kort maar krachtig. “Ik kan
vrij makkelijk afscheid nemen.”
Alleen zijn overall en klompen
verraden nog zijn afkomst.
Jeugdherinneringen
Lutkepost 2 kreeg een nieuwe
bestemming. Pieter Germ en
Lisa van der Zwaag begonnen
hun leven samen aan Acht oan
de Diken. “Wij wandelden hier
soms langs. We zeiden wel eens
gekscherend tegen elkaar dat het
mooi zou zijn als wij hier konden
wonen. En het is er toch van gekomen”, zegt Pieter Germ. Van
oorsprong is hij meubelmaker.
In de meubelmakerij werkte hij
zich op van allround meubelmaker tot interieurbouwer. Lisa
deed onder andere de opleiding
Sociale Hulpverlening. “Via de
kinderopvang kwam ik als begeleidster terecht bij woongroepen
voor jongeren die niet meer thuis
konden wonen.” Nadat ze elkaar
hadden leren kennen, deden ze
vrijwilligerswerk met Roemeense kinderen.
De wens om zelf iets voor kinderen te betekenen, ontstond
bij Lisa. “Door mijn werk zag ik
dat kinderen op woongroepen
zich later niet zo’n gezellig gezinsleven herinneren als wij. Op

Reitdiep

Engwierum
Dokkumer Djip

Lauwerszee
Lauwe

Westergeest
Kollum

rs

Oldehove

de

Keuterboer
De boerderij op Lutkepost 2 dateert uit 1915. Andries kwam
daar wonen als zevenjarige jongen. “Mijn vader kocht de boerderij. Ik wilde als jongen ook
boer worden. Toen mijn vader
de boerderij verkocht, woonde
ik nog thuis. Toen heb ik als kind
gebruik gemaakt van het voorkeursrecht van koop.” Zo werd
de jongen die voor schooltijd
mee moest helpen koeien melken, zelf een keuterboer. “Ik begon met één koe. Daarnaast was
ik sloper en oudijzerhandelaar. Ik
ben ook melkrijder geweest.” Andries’ leven verandert als hij een
nieuwe buurvrouw tegenkomt.
De van oorsprong Amsterdamse
Bertien deed de opleiding Kinderverzorging en Opvoeding en
gaf les in Leeuwarden. “Ik had
op dat moment geen koeien. Ze
zei tegen mij: ‘Als ik met een boer
trouw, wil ik ook koeien hebben”.
“Het is een prachtig plekje. En er
is ruimte voor”, valt Bertien hem
in de rede. “Ik had er niet eens
over nagedacht om boerin te
worden.” “Je weet niet waar je
over praat”, zei Andries.“ Ik zei:
“Nee, dat klopt.” Het gezin beleeft er gouden tijden: “Wy hawwe de tiid mei hân”, zegt Andries
achteraf gezien.

R ie

Burum

Oudwoude
Buitenpost
Lutkepost

Âl d e R

ie

Gerkesklooster
Twijzel
Kootstertille

t

d

Brea docht wenje
Het laatste bestemmingsplan
Buitenpost-Lutkepost
betreft
een bouwplan tussen Acht oan
de Diken en de Bûtenpostmer
Feart. In dit buitengebied zijn
vijftig woningen en een seniorenflat gepland. De boerderij
heeft dan nog de agrarische bestemming. Tijdens een hoorzitting ervaart Bertien weer eens
dat men wel op het platteland
wil wonen, maar zonder de bijbehorende geur. De vondst van
een pingoruïne verhindert voorlopig de bouwplannen. Op het
grasland laten nu hondenbezitters hun hond los.
In 2015 stopt Andries als boer

Reitdiep

Zoutkamp

Noordhorn

wers
Lau

Lutkepost of Lytsepost was tot 1945 een zelfstandig dorp. Op het
eind van de 18e eeuw en in de 19e eeuw slonk het dorp. In 1840 had
Lutkepost nog maar drie huizen en zeventien inwoners. Desondanks
was het formeel nog een dorp. In de 20ste eeuw groeide de plaats
weer, maar vanaf 1945 verloor Lutkepost zijn dorpsstatus en werd
het een buurtschap van Buitenpost. (bron: Wikepedia)

tien. “Lutkepost 2 is veel meer
dan een plek waar ooit eens een
schedel gevonden is. Het is een
uniek plekje op een terpje met
prachtige wilgen eromheen in
een kronkel van het water.”

Ou

Voor de meesten van ons is Lutkepost niet meer dan de milieustraat waar je je afval kunt brengen. Van bouw- en sloopafval tot
snoeiafval of aanhangwagens vol grofvuil. Wie langs Lutkepost
rijdt, passeert op de hoek van de Kuipersweg met de Oude Dijk
de ’pleats fan Kramer’. Hier was van 1980 tot 2018 boer Andries
Kramer werkzaam. Samen met zijn vrouw Bertien verliet hij de
boerderij om in het dorp te gaan wonen. De leeggekomen plek blijkt
ideaal voor Pieter Germ en Lisa van der Zwaag om er een gezinshuis te starten voor kinderen die thuis niet meer veilig wonen.

Lutjegast

Augustinusga

Zuidhorn
Niekerk

Klei

Zand

Plaats

Veen

Droogvallend

Terp

Dijk

Situatie na de eerste bedijkingen. Lutkepost was waarschijnlijk de plek waar
men de zeearm de Âlde Ried varend of via een bruggetje het gemakkelijkst kon
oversteken. (kaart: Annemieke Altena)
zaterdagavond in je pyjama op
de bank met een bakje chips. Ik
vond het heel erg dat kinderen
dat niet meekregen.” “Er zijn te
veel kinderen op één complex.
Ze zien soms op een dag wel
drie verschillende gezichten door
wisseling van de begeleiders”,
illustreert Pieter Germ. “Natuurlijk is het een uitkomst dat zulke
plekken er zijn, want thuis was
het slechter. Maar er zijn ook kinderen die prima zouden kunnen
functioneren in een pleeggezin.
En die aan een tekort aan pleeggezinnen in een instelling terecht
kwamen.”
Uitgezochte plek
Vier jaar geleden begonnen Pieter Germ en Lisa in Burgum in
hun twee-onder-een-kapwoning
met acute crisisopvang. “Dat
is kortdurende opvang die niet
langer dan twee weken duurt”,
legt Lisa uit. “We hadden zelf
twee kinderen en konden maximaal één kind opvangen.” In
2018 ontstaat het plan voor een

nu ook zes kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf jaar. “Ze
groeien samen op en op één na
noemen de kinderen ons heit
en mem.” Een gezin met acht
kinderen brengt een hele verantwoordelijkheid met zich mee
voor mensen van bijna dertig.
“We krijgen heel vaak de vraag:
zijn die van jullie?”, zegt Pieter
Germ. “We zijn wel zelfstandig,
maar we doen het niet alleen. Er
komt regelmatig een gedragswetenschapper en we hebben
contact met andere gezinshuizen. De plek waar we zitten is super. Daar hebben we het ook op
uitgezocht. De kinderen hebben
de ruimte en kunnen hier hun
energie kwijt. We merken bij de
kinderen die hier zijn een grote
vooruitgang.”
Andries is nooit weer bij Lutkepost wezen kijken. Bertien wandelt er nog wel eens langs. “Ik
vind het vreselijk mooi dat er nu
mensen in de koeienstal wonen
en er kinderen op de hooizolder
slapen.”

Pieter Germ en Lisa runnen er nu gezinshuis Jedidja.
gezinshuis. Het stimuleert Pieter
Germ om de studie Social Work
te volgen en werkervaring op te
doen op een sociale werkplaats
in Drachten. Tegelijkertijd begint
de zoektocht naar een geschikt
huis op de overspannen woningmarkt. “Het was heel bijzonder
hoe we aan dit huis kwamen”,
vertellen ze. “Er gold geen inschrijving en we hebben direct
een bod gedaan. We vangen nu
kinderen op die iets meer zorg
nodig hebben dan kinderen in
een pleeggezin.” Pieter Germ
bouwde zijn eigen werk af en
heeft de zorg voor de kinderen
en de dagelijkse werkzaamheden van het gezinshuis. Behalve
hun eigen zoontjes, wonen er

(eigen foto)

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

Looptijd: januari / februari 2022

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 31 januari t/m 5 februari 2022

Speciaal voor u

Kipschuitje
Mosterd
25 minuten in een voorverwarmde
oven van 180 graden.

Duo-voordeel

500 gram H.O.H
GEHAKT + 4
Boomstammetjes
Samen voor

100 gram

Lekker Gemak!

MEAL DEAL

Snert van
Beppe

Hutspot met

Even warm maken en
smullen maar.

Kant en klaar, lekker ite.

Rundvlees

3 maaltijden voor slechts € 15,-

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen,
maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u.
Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen.
Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

Winter koninkjes
Iedere 4e gratis!
Per stuk

€1.75
Huisgemaakt!

Gebraden
Runderrollade
Heerlijk voor op de
boterham.

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep:
voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice
Foswerterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

✃ www.maaltijdserviceaanhuis.nl
Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 15,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,95. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 8,50.

500 gram

€8.50

✔ Ik maak gebruik van de proefactie en ontvang
graag eenmalig 3 maaltijden voor slechts € 15,-

100 gram

€5.95

€2.45

Postzegel
niet nodig

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op over het leveren van de drie maaltijden.

Naam:

2 voor

7

incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

Voordeelpakker

€ 8.95

€1.75

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Sietse Postma

Liesbeth Ribbink

Gezelligheid en even een praatje maken

Sietse zet zich al jarenlang in als vrijwilliger in ons mooie Buitenpost. Zijn drijfveer: gezelligheid, even een praatje maken en zich
inzetten voor het dorp.
Plaatselijk Belang Buitenpost
Sietses inzet als vrijwilliger begon ongeveer 25 jaar geleden.
Hij kwam met iemand van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
in gesprek over de Kerkstraat.
Sietse had toen wel wat ideeën
hoe het beter kon. Omdat hij zijn
zegje wel wist te doen werd hij
gevraagd voor het PBB.
Zo’n tien jaar heeft hij zich ingezet voor allerlei zaken in Buitenpost. Het was wat op zijn pad
kwam en dat pakte hij aan.

Verkeer regelen
Sietse zet zich al een hele tijd in
voor de kerstmarkt. De laatste jaren is het om de kerstmarkt op
te bouwen en af te breken. Maar
door corona kon het de laatste
twee jaar helaas niet doorgaan.
In de lenteperiode is Sietse
betrokken bij de Hemelvaart- en
Pinkstermarkt op het Mejontsmaveld. Op het kruispunt bij De
Kûpe regelt hij het verkeer. Hij
staat er dan als verkeersregelaar
van ’s ochtends vroeg totdat de
markt is afgelopen.

Sietse op zijn tuin bij de Swadde Ikker.

(eigen foto)

De Kruidentuin organiseert een
aantal grote activiteiten per jaar.
Sietse is daar bij betrokken. Ook
vooral als verkeersregelaar.
Op de dag van de Swadde Kuier
is Sietse er vroeg bij. ’s Morgens
leidt hij het verkeer in goede banen. En ’s middags verricht hij
hand- en spandiensten, om de
organisatoren te ondersteunen.
Hij doet al deze dingen graag,
vooral om de gezelligheid en het
contact met de mensen.
Winterlichtroute
Sinds twee jaar heeft Sietse er
nog wat bij. Hij zit in de commissie die de lichtroute rond
de kerstdagen organiseert. Dus
hij hoeft in de winter niet stil te
zitten. Er is van alles te regelen.
Ze appen veel en hebben één
vergadering. Dan moet alles
geregeld zijn. Sietse beheert de
bordjes waar de prijzen op staan.
Als er een selectie van de prijswinnaars bekend is, zet Sietse
de bordjes in de tuin of in de
buurt van degenen die gewonnen hebben. Hij gaat met fotograaf Hielke Boorsma op pad om
foto’s te maken van de mooie tuinen of buurten. Ook worden de
prijswinnaars er even bijgehaald
voor de foto. Rond oudejaarsdag
haalt hij de bordjes weer op. Dan
gaan ze weer voor een jaar naar
de zolder.
De Swadde Ikker
Vanaf zijn pubertijd heeft Sietse
een volkstuin. Eerst in Anjum,
waar hij gladiolen kweekte. Even
heeft hij geen tuin gehad, maar
toen hij begin 20 was heeft hij

het weer opgepakt. Hij is toen
groente gaan kweken. Het was
een gezellige tijd, ook omdat er
een aantal jeugdige leden waren.
Toen hij, samen met zijn vrouw,
in Buitenpost kwam wonen,
kreeg hij hier ook een volkstuin.
Eerst een tuin op het complex bij
De Ring en later, toen de volkstuinen verhuisden, op De Swadde Ikker. Ongeveer 15 jaar geleden werd hij gevraagd voor het
bestuur, eerst als lid en later als
voorzitter. Het voorzitterschap
vindt Sietse een hele eer en hij
doet het graag. Hij is nu voor
mensen het aanspreekpunt van
de Tuindersvereniging Swadde
Ikker. Een paar keer per jaar is er
een vergadering van het bestuur.
Daarnaast is het ook veel dingen
regelen. Een aantal mensen van
de vereniging doet wat taken op
het complex. Het gras moet namelijk gemaaid worden. Maar
ook zijn er een paar tuinen van
de vereniging zelf die onderhouden moeten worden. De groente
van deze tuinen wordt in de zomer verkocht. Het bestuur moet
soms wat mensen regelen om
deze en andere klussen te doen.
Elk jaar is er een klusdag, zodat
het jaar goed gestart kan worden
op De Swadde Ikker. Maar zelf
ziet Sietse het werk ook liggen
en hij pakt het ook op. Er zijn veel
klussen op de tuin te doen. Een
aantal jaar geleden is er een zwaluwwand aangelegd, waar Sietse
veel werk voor heeft verzet. Maar
ook delen ophogen, betegelen,
repareren, controleren, dat zijn

Repair Café gaat weer open!
Na de nieuwste versoepelingen
mogen we weer beginnen met
het Repair Café.
Dus kom langs met je kapotte
spullen in It Koartling op zaterdag 5 februari van 13.00 uur tot
16.00 uur.

Er zijn nog wel een aantal regels
waar we ons aan moeten houden. Die zijn dezelfde als voor
ieder ander café:
• Bij binnenkomst QR-code
tonen.
• Afstand houden van 1,5 meter
• Mondkapje verplicht zolang je
rondloopt.

We zullen de zaal zo inrichten,
dat er goed afstand gehouden
kan worden.
Normaal vinden we het gezellig
en nuttig als u aanwezig blijft bij
een reparatie. Maar nu zullen we
bij een reparatie die langer lijkt te
gaan duren vragen of u later op
de middag weer wil langskomen
om het resultaat op te halen.

Sietse als verkeersregelaar bij de
Swadde Kuier in 2019. (foto: Hielke
Boorsma)
allemaal taken die Sietse oppakt
of waar hij even mensen voor
vraagt om mee te helpen.
Sietse ziet zich als ‘een spin in het
web’ om alles draaiende te houden. Tuinders komen ook vaak
met ideeën, en als ze uitvoerbaar
zijn wordt het opgepakt. Maar
dat doet hij graag samen met
anderen. Hij houdt van mensen
helpen of even een praatje aanknopen.
In het dagelijks leven is Sietse
chauffeur en dus veel op pad.
Maar in de avond en op zaterdagen gaat hij graag even naar de
groentetuin, als het weer het toelaat. Nu in de winter is het wat
rustiger, maar straks begint het
seizoen weer…

Zaterdag 5 februari van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b
Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden!
Wij proberen dan (samen met u) te repareren.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP

Bewaar altijd de aankoopbon en het garantiebewijs van
nieuw aangeschafte apparatuur. U hebt minimaal 2 jaar
garantie en soms geldt daarnaast ook ‘een minimaal
redelijk te verwachten levensduur’.

André van der Laaken

Siloam acties groot succes
Ieder jaar is er in Buitenpost
een aantal acties om geld in te
zamelen voor stichting Siloam
op Curaçao. Stichting Siloam is
een christelijk gezinsvervangend
tehuis voor kinderen die het om
diverse redenen moeilijk heb-

ben. Ook worden er maaltijden
verzorgd voor arme mensen op
het eiland.
Net als andere jaren begon de familie Douma van het hoveniersbedrijf op het West in december
met de verkoop van kerstbomen

De vrijwilligers van het kerstbomenophaalteam.

(eigen foto)

en aanverwante kerstartikelen in
hun tijdelijk opgezette kerstwinkel. De totale opbrengst hiervan
komt ten goede aan de stichting.
Helaas werd de winkel dit jaar
door de lockdown vroegtijdig
gesloten, maar de opbrengst
was toch het mooie bedrag van
€ 2887,45.
Na de kerstbomenverkoopactie
kwam de jaarlijkse kerstbomenophaalactie die al heel wat jaren
door familie Kingma uit Buitenpost wordt georganiseerd. Dit
jaar haalden de elf vrijwilligers
op 8 januari maar liefst 260
kerstbomen op in ons dorp. Dit
leverde het prachtige bedrag van
€ 950,68 op!
De Buitenposters laten zien dat
ze Christelijk Herstellingsoord
Siloam op Curaçao een warm
hart toedragen.

Oliebollenactie Fonteinkerk
voor dierenweide
We zijn er stil van, de oliebollenactie van de Fonteinkerk heeft
een fantastisch resultaat gehad. Er is voor maar liefst
1321 euro aan oliebollen
gekocht.
De opbrengst van deze actie
is geheel bestemd voor de Stichting Dierenweide Buitenpost.
Zaterdag 15 januari werd de cheque overhandigd tijdens een bijeenkomst met de bakkers en de
verkopers die op oudjaarsdag
de oliebollen hebben gebakken
en verkocht.
Het geld zal besteed worden aan
het konijnenverblijf en aan het
opknappen van de dierenweide.

Namens alle vrijwilligers van
de dierenweide willen we
hoofdsponsor
Bakkerij
van der Bijl bedanken
voor de bijdrage aan
de oliebollenactie. En
natuurlijk willen we
ook u, inwoner van Buitenpost, bedanken. Want u heeft
de oliebollen gekocht, waardoor
dit prachtige resultaat is behaald.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

De hele wintercollectie
met stip
-50% korting
-----------------------------------Alle Toms:
Canvas 25 euro
Leren boots 50 euro
Alle sneakers 20 euro

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

De Binnenste Buitenpost - januari 2022

INSPIRATIE

INSPIRATIE

De Elfstedentocht

Anneke Paauw

Inspiratie voor velen!

Het kán u niet ontgaan zijn dat de laatste Elfstedentocht 25 jaar
geleden werd gereden en als dat wél het geval is, dan hebt u onder een ijsschots gelegen, zoals Dionne de Graaf de belangstelling
hiervoor verwoordde. Ook in Buitenpost zijn natuurlijk schaatsliefhebbers te vinden, die óf de Tocht de Tochten geschaatst hebben
óf er al jaren op hopen en er voor trainen.
Jolle Kronenburg
Jolle Kronenburg (84) is zo iemand. Hij reed de tocht in 1954
en 1956 en vertelt met veel plezier hierover. Als ik bij hem binnenkom word ik begroet met de
opmerking: “Nou, je hebt heel
wat teweeggebracht met je verzoek”. Ja, zo gaat dat. Je gaat op
zoek naar de belangrijkste relikwieën, zoals hét kruisje en de
stempelkaart. Tegelijk komen er
vele herinneringen boven aan
beide tochten…

Jolle Kronenburg, met hieronder
het tegeltje dat hij van zijn kinderen kreeg. (eigen foto’s)

Jolle: mijn eerste tocht heb ik
‘zwart’ gereden, ik was 17 jaar in
1954 en dat was te jong. Wij waren sportliefhebbers, voetballen
(later volleybal) en schaatsen, en
hadden een goede conditie. We
reden veel tochten, dus wilden
we ook de Elfstedentocht schaatsen. Dat lukte, we kwamen ’s
avonds om 21.30 uur binnen.
Twee jaar later mocht ik officieel
meedoen. Je hoefde toen nog

niet lid te zijn. De inschrijving
was in hotel ‘de Groene Weide’
en de finish was toen nog in de
Prinsentuin! Schitterend om daar
’s avonds binnen te komen temidden van honderden juichende mensen. Ik heb de tocht toen
in twaalf uur geschaatst. Het was
fantastisch en ik kijk er met veel
plezier en ook trots op terug.
Als ik nu luister naar de specialisten die een waslijst aan voorbereidingen opnoemen, dan
denk ik terug aan die tijd: we namen boterhammen mee, kochten of kregen onderweg wel wat
te drinken, hadden nog nooit
gehoord van energiedrankjes
of koolhydraten, en we hadden geen speciale kleding! Bovendien hadden we nog geen
noren, we reden op ‘houtjes’.
Toen ik thuiskwam, had mijn
moeder de tobbe met heerlijk
warm water klaar staan, vroeg
of ik een leuke dag had gehad en
dat was het. Pas veel later besef
je dat het toch wel een hele bijzondere ervaring was!
Naast het kruisje en de stempelkaart is er nog een tastbare
herinnering: de kinderen verrasten Jolle met een tegeltje in het
Elfstedenbruggetje bij Gytsjerk.
En als bewijs ligt thuis een extra
exemplaar, waar Jolle en Jettie
zo nu en dan even naar kunnen
kijken.
In 1963 is Jolle ook gestart, maar
het zal niemand verbazen dat hij,
net als duizenden anderen, in
Franeker van het ijs is gehaald.
Daarna moest iedereen tot 1985
wachten en toen was het voor
Jolle niet meer realistisch om
nog te starten. Maar de herinneringen aan de drie bijzondere
tochten zijn heel waardevol…
Die tocht van 1985 is voor iedereen een hele bijzondere, want
hier hebben ‘we’ járen op gewacht. Voor mijn gevoel staat
heel Friesland (nou ja, vooruit,
en een klein deel niet-Friesland)
langs de kant te juichen en aan
te moedigen. Het is fantastisch
om te zien, al die schaatsers die

Elfstedenkruisje met brief van het Elfstedenbestuur van Jolle Kronenburg.

9

eindelijk hun
droom kunnen
waarmaken en
door het publiek naar de
finish worden
‘gedragen’.
Jan Pol
Jan Pol, in 1985
19 jaar jong, is
ook
getuige
van dit evenement. Met
een paar vrienden is hij in
Dokkum en hij
is zó onder de
indruk van wat
hij ziet, die
lange slierten
schaatsers, de
Stempelkaarten en Elfstedenkruisjes van Jan Pol.
sfeer, de verbondenheid
Jan onbewust een laatste zetje
om elkaar te helpen, het enthouom koste wat kost de finish te
siaste publiek, dat hij meteen
halen. Henk denkt dat de 75 kilodenkt: “Dat wil ik ook meemameter in het donker met de harken”. Jan wordt dus letterlijk door
de tegenwind niet gaat lukken:
de Elfstedentocht geïnspireerd.
“Dat wurdt neat”. Maar Jan haalt
Hij schrijft een brief naar het ElfDokkum, Dokkum is bekend terstedenbestuur om zich als lid
rein, voelt in vergelijking met
op te geven. In mei 1985 krijgt
de andere steden een beetje als
Jan positief antwoord en is hij
thuis en als je dat haalt, haal je
lid. Opvallend is dat er duidelijk
de eindstreep ook!
wordt vermeld, dat, wanneer je
Ook pa Henk gaat ’s avonds naar
niet serieus van plan bent om te
Dokkum waar het stampvol is en
schaatsen, je wordt verzocht om
iedereen hartstochtelijk wordt
donateur te worden en zo plaats
toegejuicht. Wij zijn daar ook en
te maken voor eventuele ‘échte’
warempel, in alle hectiek zien
schaatsers.
we plotseling Jan en hij ziet ons!
Het geluk is met Jan, want in
Maar… Henk is net even op zoek
1986 is er warempel opnieuw
naar een hapje en mist het dus.
een Elfstedentocht en gaat Jan
genieten van een dag schaatHerinnering
sen door Friesland. Mobiele teNet als Jolle heeft Jan natuurlefoons waren er toen nog niet,
lijk ook de stempelkaarten én
maar De Leeuwarder Courant
de kruisjes bewaard. Daarnaast
heeft een leuke actie bedacht,
hebben zijn ouders een prachwaarvan Jan dankbaar gebruik
tige zilveren herinneringslepel
maakt: uit de krant kun je brieflaten maken, waarop een schaatjes knippen, met de tekst: “Ik
ser en de wapens van alle elf steben in….. en het gaat goed, je
den. Voorwaar een heel bijzonvult het telefoonnummer van
der aandenken.
thuis in, plakt er een kwartje op
en geeft dat aan iemand met
Jan is inmiddels vijftig-plus,
het verzoek te bellen, zodat het
maar nog altijd sportief en in
thuisfront weet waar je bent én
goede conditie. Hij houdt zijn
dat het goed gaat. En het gaat
conditie op peil als scheidsrechgoed… Jan haalt de finish op de
ter van de KNVB, maar zodra er
Bonkevaart.
natuurijs ligt, staat hij op schaatsen.
Elf jaar later, in 1997 is het weer
Als het ‘bjusterbaarlike barren’
zo ver: “It giet oan” en nu staat
nog eens komt, dan hoopt Jan
niet alleen Friesland, maar heel
weer van de partij te zijn…
schaatsliefhebbend Nederland
op zijn kop. Jan is ook weer van
de partij en is extra gemotiveerd
om deze tocht
te volbrengen:
Wilt u ook voor deze rubriek
Tjimkje en hij
geïnterviewd
worden
door
v e r wa ch t e n
Anneke Paauw, mail dan naar:
hun
eerste
bibupost@gmail.com.
kind en hij is
vast van plan
om later te
kunnen zeggen
dat hij de Tocht
der
Tochten
heeft
volbracht!
Het is deze
keer veel kouder dan in
1986, er staat
een
straffe
wind en vooral de Blikvaart
in de Hel van
het Noorden
kost veel energie. Het wordt
pittig, maar pa
Henk Pol geeft
(eigen foto)

(eigen foto)

Jan Pol staat voor huis klaar voor
vertrek naar Leeuwarden.
Hieronder de zilveren herinneringslepel die Jan van zijn ouders kreeg. (eigen foto’s)

Hoera
WOONSHOPPEN
is weer mogelijk!

Wij zijn weer open, u bent weer van harte welkom in onze showrooms.
Kom langs en ontdek de nieuwe collecties en doe wooninspiratie op.
Ook is de opruiming gestart en zijn veel mooie meubels sterk afgeprijsd
en veelal direct leverbaar!
Wij kijken ernaar uit om u te ontvangen in één van onze woonwinkels.
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BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl

MENSEN
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Buitenposters in 2021
Hoe is het met Buitenpost gegaan het afgelopen jaar? Opmerkelijke gebeurtenissen en feiten heeft u in het Jaaroverzicht
in het decembernummer kunnen lezen.
Maar hoe staat het ervoor met de inwoners van ons dorp?
Op 1 januari 2022 woonden er 5806 mensen in Buitenpost, 28 meer dan het jaar
ervoor. Daarvan waren 2881 man en 2925
vrouw. Dat betekent dat voor het derde
jaar op rij het inwoneraantal van Buitenpost is gestegen.
Hoe die mannen en vrouwen verdeeld
zijn over de leeftijdsgroepen is te zien in
de bevolkingspiramide hieronder. Net als
vorig jaar is het grote aantal jongens in
de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar opvallend.

In 2021 werden
baby’s geboren in Buitenpost

25

jongens

meisjes

Net als in heel Nederland overleden in
Buitenpost meer mensen dan de afgelopen jaren. In 2021 overleden 82 mensen,

De natuurlijke bevolkingsgroei, bepaald
door geboorte en sterfte, was negatief.
Deze kwam uit op min 28 (54 geboorten minus 82 sterfgevallen). De bevolkingstoename van Buitenpost is daarom
een gevolg van verhuizingen. Volgens de
gemeente kwamen 256 mensen nieuw
in Buitenpost wonen, en vertrokken er
207. Alle getallen optellend en aftrekkend
kom ik op 21 mensen meer dan vorig jaar.
Maar dat kan te maken hebben met de
soms vertraagde verwerking van bevolkingsgegevens.

In 2021 zijn

Bevolkingsopbouw
Buitenpost - Fryslân - Nederland in 2021
30
%
25

35

47

mannen

vrouwen

Aantal inwoners op 1 januari
5850

200
In 2021 zijn

207

mensen in
Buitenpost
komen wonen

mensen uit
Buitenpost
vertrokken

5750
5700
5650
5600
5550

16
0-15
jaar

15-25
jaar

25-45
jaar

45-65
jaar

65 jaar
of ouder

7

5500

Vanuit/naar het buitenland

gegevens: Gemeente Achtkarspelen

Tryntsje was er altijd voor iedereen, en je kon altijd alles bij
haar kwijt. Ze was altijd actief,
maatschappelijk gezien zoals in
het onderwijzen van mensen die
naar Nederland waren gekomen.

2000

2005

2010

2015

2020

Gratis bibliotheekabonnement
voor iedereen van 18 tot 30 jaar

deel van de familie ook de halve
marathon van Haren ter voorbereiding. Inmiddels hebben
we bijna 10.000 euro opgehaald
door middel van bekendheid via
de actiepagina en sociale media.
Gerwin zal zijn eerste marathon
lopen en daarom de komende
maanden hard gaan trainen. Ik
heb er zelf al een aantal gelopen,
en het lijkt me mooi om ook een
mooie tijd te lopen. Als familie kunnen we het medeleven
van iedereen erg waarderen, en
worden we heel enthousiast van
iedereen die bijdraagt aan onze
actie!

Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met
een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar.
Wilt u ons helpen en het onderzoek ook steunen, kijk dan op:
https://actie.hersenstichting.nl/
actie/gerwin-hans-van-der-wal
Meer informatie over de ziekte
MSA vindt u op de site van de
hersenstichting.
Hans van der Wal

Zelfs na haar overlijden zet ze
zich nog in voor anderen. Het
was haar wens om haar hersenen beschikbaar te stellen voor
de Hersenbank voor verder onderzoek naar MSA.
Daaruit vloeide het idee voort
om daar ook aan te gaan bijdragen. Gerwin en ik kwamen op het
idee om de marathon van Wenen
te gaan lopen om geld in te zamelen voor verder onderzoek
naar MSA. Onze vader had al
een aantal marathons gelopen,
en onze moeder ging altijd mee
kijken. We lopen met een groter

1995

infographic: Annemieke Altena

Strijd mee tegen MSA
Onze moeder is onlangs veel te
vroeg overleden aan de gevolgen van MSA, een vreselijk invaliderende ziekte.
Ze heeft uiteindelijk nog zeven
mooie jaren kunnen leven met
de ziekte, maar de manier waarop ze achteruit ging was erg
triest om mee te maken. Gelukkig hebben we in die jaren nog
veel mooie dingen voor haar
kunnen doen, en was zij er nog
altijd voor ons.

59

woningen in
combinatie met
een andere functie

Bevolkingsontwikkeling Buitenpost 1995-2022

5
0

2515

woningen
(alleen woonfunctie)

Migratie

256

10

5806 inwoners

Annemieke Altena

Op 1 januari 2022 stonden er in Buitenpost

In 2021 zijn

15

Op 1 januari 2022

De details vindt u in de infographic. Met
dank aan de gemeente Achtkarspelen
voor het aanleveren van de gegevens.

5800

20

200 150 100 50 0 50 100 150 200
aantal mensen

We woonden met z’n allen in 2515 woningen. Dat zijn er 30 meer dan vorig jaar. De
helft daarvan kwam voor rekening van de
SWA-woningen aan de Halbertsmastraat.
Van alle woningen waren er 59 met naast
wonen ook nog een andere functie, zoals
kapsalon, kantoor aan huis, pedicure enzovoort.

mensen overleden in Buitenpost

240

Buitenpost
Fryslân
Nederland

Anders dan vorige jaren kon de gemeente
alleen gegevens voor de hele gemeente
leveren wat betreft huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

82

onbekend aantal
huwelijken ontbonden

Bevolkingspiramide van Buitenpost
95+
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
<5
leeftijd

In 2021 werden 54 baby’s geboren. De
jongens waren hierbij in de meerderheid:
29 jongens en 25 meisjes. Het waren
evenveel baby’s als in 2021. Hier in Buitenpost is blijkbaar geen sprake van een
corona-geboortegolf.

35 mannen en 47 vrouwen. Dat is maar
liefst 30 meer dan in 2020. Of dat door
corona komt is niet te zeggen omdat de
doodsoorzaken niet bij de gemeente bekend zijn.

In 2021 zijn in heel Achtkarspelen
59 huwelijken gesloten en
57 partnerschappen
geregistreerd

54

29

De vergelijking van de bevolkingsopbouw
van Buitenpost met die van heel Fryslân
en met Nederland is gemaakt voor 2021.
Daaruit blijkt dat Buitenpost verhoudingsgewijs meer jongeren (jonger dan 15) en
oudere mensen (65 en ouder) heeft, maar
minder inwoners in de groep (werkenden)
van 25 tot 65 jaar.

Eddie en Tryntsje van der Wal.

(eigen foto)

Waarom? Die vraag wordt directeur Paulien Schreuder vaak gesteld. “Een gratis lidmaatschap
zet de deur van onze Bibliotheek
wagenwijd open. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.
We zijn altijd al gratis voor kinderen tot 18 jaar. Maar nu starten
we ook met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30
jaar; voor scholieren, studenten
en starters op de arbeidsmarkt
bijvoorbeeld voor wie een bibliotheekabonnement een hele uitgave is. Bovendien zien we die
groep minder in de bibliotheek.
Gratis voor iedereen kunnen we
simpelweg niet betalen. Daarom
kiezen we nu voor een doelgroep
die we weinig in de bibliotheek
zien én die het hard nodig heeft.
Bijvoorbeeld om te voorkomen
dat ze minder taalvaardig worden. Op school kun je er niet
omheen: voor bijna elk vak moet
je lezen en schrijven. Maar als
je eenmaal van school bent,
is het heel beroepsafhankelijk
hoe vaak en veel je nog lees of
schrijft. Maar als je die vaardigheden niet onderhoudt, verleer

je ze. En als je vervolgens kinderen krijgt, wordt bijvoorbeeld
voorlezen en helpen bij hun huiswerk steeds moeilijker. Dat klinkt
allemaal ver weg, maar dat is het
niet.”

de Bibliotheek
Noord Fryslân
Het gratis startabonnement van
Bibliotheken Noord Fryslân is
sinds 1 januari 2022 verkrijgbaar.
Met het startabonnement kunnen abonnees boeken, tijdschriften en films lenen, tot een maximum van 12 per jaar. Daarnaast
hebben abonnees toegang tot
databanken, zoals bijvoorbeeld
de Consumentenbond, maar ze
kunnen ook gratis oefenen voor
het autotheorie-examen, er zijn
gratis studie- en werkplekken
met snelle wifi en gratis printen kopieerfaciliteiten, de allernieuwste boeken, workshops,
bijeenkomsten voor werkzoekenden, gratis kranten en tijdschriften in de bibliotheek en
nog veel meer. Het abonnement
kan alleen afgesloten worden in
de vestigingen van Bibliotheken
Noord Fryslân en via de website.
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Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

Professionele
kinderopvang
in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Spelen, ontdekken
en leren in een
vertrouwde omgeving
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

UW BOUWER UIT BUITENPOST SINDS 2003

Vacatures
Allround Timmerman

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

Voor de jongste generatie Buitenposters is dit waarschijnlijk een
vreemd plaatje. Telefoneren vond eind vorige eeuw voor veel dorpsgenoten plaats in het postkantoor of, nog veel vaker, in de telefooncel
aan de Molenstraat - niet via een apparaatje in je broekzak. Wie herinnert zich niet de gescheurde telefoonboeken, het kwartje dat bleef
hangen en de merkwaardige geur in het kleine hokje. Rond 2005 vond
de KPN de telefooncel overbodig en verdween deze uit het straatbeeld. De foto is uit 1971 en afkomstig uit het archief van Harry Nienhuis. Dat zelfs een eenvoudige telefooncel diep in het geheugen gegrift kan raken bleek uit de bijna 200 likes! De hoogste score tot nog
toe. Uit de commentaren bleek dat de auto een Mercedes Ponton is.

Halverwege de Kerkstraat, midden jaren dertig. Enkele commentaren:
“Kan dat meisje op de foto Lena van Tijum zijn? Lena is nu 84” en
“in die dubbele woning heeft de familie Sevinga gewoond, daarnaast
komt de winkel van Hamstra”.

Koningin Juliana in 1961 op bezoek in Buitenpost bij het Jeltingahuis.
De verwelkoming door de twee meisjes was aanleiding voor een rel.
Een van beiden was een kleindochter van burgemeester Van Ek (direct achter de koningin) maar wel afkomstig uit Renkum, Gelderland.
Het andere meisje was familie van de gemeentesecretaris.

Bijschrift van Piet de Vries:
It Koartling 1977. De ‘discogroep’
bestaande uit Kees Boomsma,
Lammert Kloostra, Arie Dijkstra,
Dick Jonker en Piet de Vries. We
hadden met elkaar een nieuwe
discotheek geïnstalleerd waar
een gigantische bak herrie uit
kwam. Elke vrijdag naar Schuiteboer in Kollum om van het entreegeld (twee kwartjes) van de
vorige week nieuwe singletjes te
kopen. Het gedrukte exemplaar
van de Nederlandse Top-40 bij de
hand. It Koartling stond in die tijd
onder de bezielende leiding van
o.a. Durk Miedema, Anneke van
der Kooi en Ette van der Ploeg.
Mooie tijden beleefd!
(Foto: Koos van der Wijk)

Deze verzamelkaart is afkomstig uit het jaar 1920. Het laat de belangrijkste vijf straten van dat moment in ons dorp zien. Groeten van een
eeuw geleden.

Soms blijkt geschiedenis daadwerkelijk in cirkeltjes te gaan. Het huis
op de hoek van de Voorstraat en de Kuipersweg begon haar loopbaan
als woning van de familie Kuipers. Daarna werd het achtereenvolgens Nutsspaarbank, Bondsspaarbank, notariskantoor en kinderopvang. Nu wordt het binnenkort weer bewoond en zelfs teruggebracht
in de oude staat. Deze foto is van Harry Nienhuis is uit 1971. Het laat
de verbouw van Nutsspaarbank met woning naar modern Bondsspaarbank-kantoor zien.

Irenestraat/Voorstraat ongeveer 1971. De foto werd
aangeleverd door Wilma
Jongschaap-Kapenga.
Uit de commentaren: “Hier
kocht ik mijn eerste eenpersoonsbed met toebehoren,
omdat ik in Leeuwarden op
kamers ging. Ik kocht onder
andere een oranje en een
groene deken. Die zijn pas
vorig jaar naar de kringloop
gegaan”.

In de jaren tachtig had Buitenpost een boerenkapel, de Boerenpost Harmonie.
Op de foto zijn onder andere te zien: Yme van der Velde, Jan Willem en Bonne Offinga, Harm Lut,
Jappie Walda, Jacob Bremer en Aelzen Bouma.

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.
Conny Oldenhuis
www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

regelt het!
Persoonlijk & Vertrouwd

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

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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DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Mirabellenbrandewijn

CBS de Fakkel, begin jaren zeventig
Rijen van boven naar beneden en alle rijen van links naar rechts:

De foto is afkomstig uit het archief van Ben Schipper. Met dank aan Geke de
Vries en Tjipco Alma voor het achterhalen van de namen.

Bovenste rij: Wiebe Hamersma, Frits Olijve, Tjipco Alma, Anne Zandberg, Johan
Nolles?, Albertha Schippers, Anja van der Wal, Baukje de Haan.
Middelste rij: Gert Verheul, meester Schippers, Tjibbe Kuipers, Jeanette Ploeg,
Juf Bergsma, Wieky Riemersma, Jelly Metzlar.
Onderste rij staand: Anke de Haas, Janny ?, Geke de Vries, Rienk Gardenier.
Op de hurken: Wiegerina Ringnalda, Marja Grijpstra, Karin Lootsma.

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 Boekhandel Buitenpost. Deze wordt dan door
ons gescand en later bij u terugbezorgd.

RAAD DE LOCATIE
Ursula Groenhart

Waar is dit?
Wie herkent de locatie op de bijgaande foto, ergens in Buitenpost?
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7) vóór
zaterdag 19 februari. De prijs, twee koffie met iets lekkers, wordt ter beschikking gesteld door de Binnen-Markt,
Kerkstraat 19. Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het
volgende nummer.
De oplossing van de woordzoeker in het decembernummer was:
Engelenhaar.
Er waren 45 goede inzendingen. Winnaar is Lorenzo Miedema.

PBB bereid tot overleg met
gemeente over oudjaarsschade
Oud en nieuw is een moment
van uitbundige feestelijkheid.
Met vaak een rekening die na
afloop door de gemeente moet
worden betaald. Afgelopen jaarwisseling was de schade in de
gemeente meer dan het dubbele vergeleken met het jaar daarvoor. Burgemeester Brouwer wil
nu verbetering.

Maar PBB beseft heel goed dat
deze rangschikking niet vanzelfsprekend is. In het verleden waren er net zo goed in ons dorp
dure uitspattingen. Buitenpost
kent hoe dan ook regelmatig zinloze en dure vernielingen. Eind
november ging bijvoorbeeld nog
een zitbank bij de groenzoom in
vlammen op.

In november ontving Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
van de gemeente een brief over
de aankomende jaarwisseling.
Daarin werd gevraagd om een
gezamenlijke en gecontroleerde
nieuwjaarsviering te organiseren. Voor PBB kwam het verzoek
afgelopen jaar te laat om er iets
mee te kunnen doen. Bovendien
gaf PBB aan daarin zelf maar beperkt iets te kunnen betekenen.

In de brief gaf Brouwer aan van
de schade ‘te balen’ en er werk
van te willen maken. De situatie
in Buitenpost had misschien te
maken met activiteiten die her
en der in het dorp door dorpsgenoten op touw gezet waren. Iets
om op voort te borduren?
Verder denkt PBB dat een georganiseerde viering van oud en
nieuw, zoals die bijvoorbeeld in
het verleden in The Point plaatsvond, opnieuw kan helpen. Wij
hebben de gemeente in ieder
geval laten weten open te staan
voor overleg.

Op 7 januari ontving Plaatselijk
Belang opnieuw een brief van
burgemeester Oebele Brouwer.
Daarin werd teleurstelling geuit
over de totaal bijna 30.000 euro
Johan Kootstra, secretaris
oudjaarsschade in Achtkarspelen. Vorig jaar bedroeg deze nog bijna
13.000 euro. In het
lijstje van dorpen
springt Buitenpost
er dit jaar met een
kostenpost van 300
euro het gunstigst
uit. Surhuisterveen
(5500 euro) en KootHet bankje bij China Garden dat eind vorig jaar in
stertille (4530 euro)
vlammen opging. (foto: Hielke Boorsma)
zijn de koplopers.

In de gemeente waar ik opgroeide
en waar De Blauwe Stad is verrezen, lagen drie gehuchten: Ekamp,
Meerland en Het Veen. Ekamp
stond bekend om zijn bijzondere klimatologische omgeving. De volksmond leerde dat het in Ekamp vaker
mooi weer was dan in Meerland en
in Het Veen. Vandaar dat nog steeds
de uitdrukking gebezigd wordt: ‘Het
mooiste weer van Ekamp’. Deze
meteorologische situatie bracht
met zich mee dat een bekende inwoner, Jan Konte, in zijn tuin een
wonderboom had staan waaraan
mirabellenbessen groeiden. Die
leverden de lekkerst denkbare
brandewijn op volgens het geheime
recept van zijn vrouw Knelske. Jan
had dan ook altijd een plat flesje met
deze pittige drank in zijn binnenzak.
Hij had drie buren, tevens klaverjasvrienden: Berend Pegel, Sinus
Toeze en Harm Dole. Dit illustere
groepje had zich verenigd onder de
toepasselijke naam ‘Klaver Vier’. Op
een vast tijdstip in de week werd
er gekaart in café ‘Bie Moeke’ van
Sikko Klokje. Waarom Jan de bijnaam Konte had, was helaas niet
bekend. Berend Pegel was een
lange man, die altijd een drup
aan zijn neus had. Dat leidde naar
pegelpaal, een hoge lichtmast bij
het gemaaltje van het waterschap.
Als het water pegel stond, brandde die lamp nogal fel en werd er
gemalen. In ‘toeze’ is in de war en
dat was bij Sinus meestal het geval. Harm struunde (doolde) veel in
het veld. Vandaar ‘Dole’. Jan Konte
was voorzitter van de klaverjasclub, Berend Pegel fungeerde als
secretaris, Sinus Toeze beheerde
de pong en Harm Dole noemde zich
manusje. De stamtafel, waaraan
geklaverjast werd, was van Engels
kersenhout. Die had Sikko Klokje
bij de vervanging van meubels in
de Ennemaborg, op de kop getikt.
Hoe deftig deze tafel ook was, hij
had een wat zwakke poot die een
ietsje wiebelde. Dat mankement
had de pret nog niet gedrukt. Jarenlang werden de kaarten met
een klap op tafel gelegd. Hoe hoger
het inname-niveau van jenever en
die bijzondere mirabellenbessenbrandewijn opliep, des te hardere
klappen de speeltafel te verwerken
kreeg. Dat ging dus een keer mis en
de wiebelpoot legde het loodje. Na
een diep in-het-glas-beraad werd
unaniem besloten dokter Maagendans ’s nachts om 2 uur bij dit noodgeval te roepen om eerste hulp
te verlenen. Deze arts kende zijn
pappenheimers en hij vervoegde
zich een half uur later bij café ‘Bie
Moeke’. Hij onderwierp de ‘patient’
aan een serieus onderzoek en ging
met gereedschap van Sikko Klokje
aan de slag. Om 3 uur ’s nachts verkondigde dokter Maagendans luid
en duidelijk: ‘Operatie geslaagd!’
Vervolgens pakte hij zijn rekeningenboekje en schreef onder het
toeziend oog van de tipsy klaverjassers en de ook niet meer heel nuchtere waard Sikko Klokje een bedrag
uit van 200 gulden. Dit is het nachttarief, mijne heren. Voorzitter Jan
Konte kreeg de nota gepresenteerd
en veranderde zodanig van kleur
dat hij weer bijna bij de tijd was.
Daar moest op gedronken worden.
Jan Konte liep ‘vroeg’ zijn erf op en
schrok zich andermaal een hoedje.
De mirabellenbessenboom stond in
lichter laaie. Knelske dus…!

De volgende Binnenste Buitenpost wordt verspreid
in de week van 28 februari
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

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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ZEG HET MAAR Ingezonden brieven

Energie Coöperatie Buitenpost

Húskes fan swimbad De Kûpe

Op het moment van schrijven
van dit stukje, gonst het van de
geruchten over verdere versoepelingen inzake het coronavirus.
Meestal blijken die berichten wel
te kloppen, dus dat geeft moed.
Het wordt hoog tijd dat we weer
plannen kunnen maken, zonder
het risico te lopen dat ze steeds
weer worden afgeblazen.
We hopen binnenkort verder te
kunnen!

Nei’t der in soad ophef wie oer de namme fan De Kûpe, oft it no
zwembad of swimbad wêze moat (en dy oanpassing giet in soad jild
kostjen fansels) is der no op ’e nij in grutte flater makke yn ús prachtige nije swimbad...
Yn dit gefal giet it om de húskes. Se binne der yn trije soarten: froulju,
manlju en MIVA (???) (sjoch foto). Ik nim oan dat dit ‘Minder Validen’
betsjut, mar dêr bin ik net wis fan. Yn it Frysk is dit dan ‘Minder Faliden’, mei in F fansels (ik gean der mar fan út dat dit in geef Fryske
útdrukking is). Der soe dan dus MIFA stean moatte.

Ik hoopje mar dat dizze oanpassing net sa folle jild kostjen giet. Lit yn
elts gefal der earst efkes ien fan de Afûk of de Fryske Akademy nei
sjen, dan giet it net wer mis...
Willem Reitsema

Reünie mavo

Gebiedsfonds
Gelukkig hebben we bij de ECB
in de afgelopen lastige periode
toch één belangrijke zaak voor
het milieu kunnen verwezenlijken: de oprichting van het gebiedsfonds. Sinds 1 januari is dit
nu officieel van start gegaan.
In mei wordt voor de eerste keer
besloten welke projecten vanuit
het gebiedsfonds gesteund gaan
worden.

Zorg dat je aanvraag er bij is. Er
lopen al een aantal zaken, maar
er kan zeker nog meer bij!

VUILNISBAKKENPRAAT
Vuilnisbak der dieren

Zonnepanelen
En, corona of geen corona, de
zon blijft schijnen! Zo ook op
onze eigen zonnepanelen op het
dak van Veenstra Reizen. In 2021
hebben we liefst 61.630 KWh opgewekt!
Wij verkopen de opgewekte
stroom van dit project uiteraard
aan onze eigen energieleverancier de coöperatie ‘Energie VanOns’, beoordeeld als de meest
groene energieleverancier in
Nederland.
Het is lokaal, een coöperatie (dus
de winsten vloeien terug naar de
leden) en het is de groenste.
Wat wil je nog meer! Stap ook
over!
Op onze site:
www.ecbuitenpost.nl
is alle informatie te vinden. Kijk
er eens rond.
André van der Laaken

Is er iemand die een reünie wil organiseren van de oude Christelijke
mavo aan de Irenestraat? Ik ben daar zelf niet meer toe in staat, maar
zou het erg leuk vinden. Hoe is het met de oude leraren: Twerda, Rippen, Nijhof, Harmens? Misschien in de feestweek of vakantie, zodat
mensen uit het buitenland ook kunnen komen.
Arjen
Noot van de redactie: wil Arjen zijn achternaam doorgeven?
Om welke klas gaat het? Meer informatie is gewenst.

Ja, het was weer eens zover. Opgepakt en verplaatst, na tientallen
jaren steeds op dezelfde plek te
hebben gestaan worden mijn lieve
wieltjes veel gebruikt. Ook nu weer
op weg! Wie dat toch steeds doet,
dat ‘ontvoeren’? En dus vind ik mijzelf terug in een weiland met allerlei
dieren. Vuilnisbak der dieren dus!
Tussen kippen, konijnen en eenden
moet ik nu mijn vuilverzamelende
taak vervullen als kliko van Van
Gansewinkel. Onder het oog van
tientallen ramen waarachter zich
kennelijk ouderen bevinden, die
veel uit het raam kijken. Er zijn naast
al die andere dieren ook twee uit
hun krachten gegroeide schapen
op die weide met wel heel lange
nekken. Nog nooit zulke dieren gezien. Als ze bij mij langskomen blijken ze naar eigen zeggen Hielke en
Sietse te heten. Heten die jongens
van de Kameleon niet zo? Er heeft
wel eens een overtollig boek over
die twee in mijn buik gezeten. Wel
jammer dat ik geleegd werd voordat ik dat volledig kon consumeren.
Maar ik weet wel dat die twee ook
erg blond waren net als deze twee.
Maar deze hebben dan weer geen
blauwe ogen. Ik hoop dat deze twee
niet zo ondeugend zijn. Er is wel een
vijver op deze weide maar geen
boot.

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Zonnepanelen op het dak van Veenstra Reizen.

Jantsje Oost

Kroade
(kruiwagen)
Us Piter wie sa dronken as in kroade
Pieter was stomdronken

Oproep

Sy is de duvel fan ‘e kroade ôf gliden
Ze is een slecht, onbetrouwbaar persoon
Ik ha dy jonge moai foar de kroade riden
Ik heb die jongen lelijk voor de gek gehouden

De redactie is op zoek naar de
eerste jaargang van deze krant
én het eerste nummer van de
tweede jaargang.

Master hat Jetske ris goed op ‘e kroade setten
De meester heeft Jetske een dikke pluim gegeven

In het archief vindt u alle nummers vanaf december 2000.

Dy minsken sitte mar goed op ‘e kroade
Die mensen worden goed vooruitgeholpen

Helaas zijn de nummers november 1999 tot en met november

Hy kin syn kroadsje der wol byskowe
Hij is slim, doet niet voor anderen onder

2000 niet bewaard gebleven. Is
er misschien iemand die deze
nog heeft en even wil uitlenen
zodat wij de pagina’s kunnen fotograferen?
Mail naar bibupost@gmail.com
Wij halen de nummers dan bij u
op en brengen ze weer terug.

Kijk voor het archief op:
https://html.binnenbuitenpost.nl/bibu/archief-bibu.html

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

VERKEER(D)?
Afgelopen week kwam ik vanuit Kollum rijden richting Augsbuurt/Buitenpost. Vlak voor de Trekweg kom
je dan over een bruggetje met aan
beide kanten een verkeersbord dat je
vertelt wie eerst mag. Vanuit Kollum
komend zie je het ronde verkeersbord
met een rode en zwarte pijl (F5). Vanaf
de Trekweg komend zie je het blauwe
vierkante bord met een witte en rode
pijl (F6). Deze borden vertellen de bestuurders wie er eerst mag.
Ik kwam dus vanuit Kollum en zag zo’n

Het is wel een gezellige plek hier.
Er komen wel mensen langs en er
valt veel te zien. En de belangstelling uit die ramen is dus ook groot.
Mijn nieuwe baas heet Sipke. En af
en toe komt er een Douwe en een
Henk voorbij. Die laatste klapt mijn
klep wel eens open om te kijken of
er ook oud ijzer in mijn buik zit. Hij
heeft het kennelijk graag en van mij
mag hij het hebben want het ligt mij
erg zwaar op de maag.

F5

100 meter voor me een veel voorkomende situatie. Voor mij reed een VW
Polo met bord F5 voor zijn neus die
de brug al bijna gepasseerd was en
linksaf richting Buitenpost wilde. Van
rechts kwam een rode Citroën hard
aanrijden die bord F6 voor zijn neus
had en over de brug richting Kollum
wilde. De Citroën blokkeerde de Polo
en dwong de Polo de hele brug weer
achteruit terug te rijden.
Ik bekeek het tafereel met interesse
en bedacht dat de Citroën toch echt

fout zat. De borden F5 en F6 vertellen
inderdaad wie er eerst mag, MAAR
is een andere bestuurder al bezig de
versmalling te passeren dan zul je die
bestuurder toch voor moeten laten
gaan. Dus naast het feit dat de Citroën
zich zeer onbeschoft gedroeg had hij
ook nog eens ongelijk.

F6

Trouwens: dit geldt niet voor voetgangers, die moet je altijd voor laten gaan
bij alle versmallingen, met of zonder
deze borden.

BEDRIJVIGHEID
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The Readshop Buitenpost heet
voortaan Boekhandel Buitenpost
Na 25 jaar lid geweest te zijn van een
franchiseketen gaat The Readshop verder als een zelfstandige boek- en
kantoorboekhandel. Op deze manier is er
alle vrijheid met betrekking tot het aan te
bieden assortiment.
Naast een ruime keuze aan boeken, kantoorartikelen, tijdschriften en wenskaarten
is er een steeds ruimer wordend assortiment te vinden aan cadeau-artikelen, hobby en verf, puzzels en hebbedingetjes.
De PostNL -balie met RDW-diensten, de
loterijen, (officiële) pasfoto's, horlogeverkoop en batterijservice en zonnebank
blijven gewoon aanwezig.
Mocht iets niet op voorraad zijn, dan kan
dat besteld worden voor u!

De nieuwe contactgegevens zijn :
Boekhandel Buitenpost
Nijenstein 7
9285 NV Buitenpost
Tel. 0511-541309
Email : info@boekhandelbuitenpost.nl
Website : www.boekhandelbuitenpost.nl
Whatsapp : 06-53197635

Thies Wiersma:
“Pake, ik begin later een autobedrijf”

Jong geleerd...
Vastberaden gaat Thies Wiersma op
twaalf-jarige leeftijd van snuffelstage bij
een dealer door naar de opleiding commercieel ondernemer kleinbedrijf. Vanaf
zijn zestiende duikt hij naast studie en zijn
bijbaan bij de plaatselijke autodealer thuis
ook onder de motorkap.
De schuur bij zijn ouders leent zich goed
als werkplaats, helemaal als hij van hen
een heuse autobrug krijgt. Al gauw is er
geen tijd meer voor school en een bijbaan
want zijn eigen klantengroep breidt zich
uit (waarvan sommige nu nog trouw klant
zijn)!
Eerste auto
Thies spijbelt stiekem steeds vaker, want
zijn klanten zijn ‘veel belangrijker...’
De eerste opknapauto wordt gekocht, opgeknapt en spic en span verkocht. Thies
leert zichzelf het vak aan, durft te vertrouwen op zijn eigen koers en ook de klanten bij de plaatselijke dealer weten zijn
expertise te waarderen. Na een jaar ervaring is het overduidelijk: voor Thies is
er maar één koers. Hij haalt zijn diploma,
legt de focus op zijn autobedrijf en waagt
de overstap naar het huren van een loods.

Een vertrouwd gevoel
Thies krijgt versterking en gaandeweg
wordt er een duidelijke visie op klantenservice gecreëerd. Het motto een vertrouwd gevoel wordt de leidraad in alles wat ze doen: onderhoud, verkoop en
service. Eerlijkheid en het behouden van
de nuchtere buurtgarage staan centraal.
Klanten blijven trouw en een paar jaar later is de koop van de naastgelegen loods
een logische vervolgstap. “Nu hoef ik
nooit meer anders” roept Thies, want deze
plek zou toekomstbestendig zijn. Maar u
raadt het al: ook deze plek wordt te klein...
Ter ere van ons 12,5 jarig bestaan bieden wij het hele jaar 2022 een gratis
“Thies Wiersma Autocheck”aan t.w.v. € 25, Wij controleren uw auto op 50 cruciale punten en u krijgt het uitgebreide rapport mee naar huis. Ervaar zelf het
vertrouwde gevoel.!

12,5 jaar
Autobedrijf
Thies Wiersma
Bedankt!

Een vertrouwd gevoel

Hoe vertrouwd wilt u het hebben?
Komt u langs voor de jubileumactie, combineer deze dan met een klantenpas
t.w.v. € 49,95 per jaar. Hiermee gaat u na onze uitgebreide check de rest van het
jaar ook vertrouwd op weg.
U proﬁteert daarnaast van extra’s zoals 24// pechhulp in heel Europa, gratis
vloeistofen bijvullen en gratis lampen vervangen.
Newtonstraat 2 te Buitenpost
www.thieswiersma.nl
0511 - 233 033

Voor- en tegenspoed
Zonder tegenslag geen succes, ervaart
Thies ook. Hij is samen met Marije trotse
ouder van Nienke (4) en Niels (2).
Nienke is goed in orders uitdelen en stapt
graag rond in de werkplaats. Chocoladeletters uitdelen aan het personeel in de-

cember is haar op het lijf geschreven.
Niels heeft interesse voor alles wat wielen heeft, dus wie weet treedt hij later in
de voetsporen van papa. In 2019 wordt
er epilepsie bij Niels geconstateerd waardoor het stabiele thuisfront ineens onstabiel wordt. Dit zorgt ervoor dat Thies vaak
onverwachts naar huis moet en gemaakte
afspraken met klanten - waar juist zoveel
waarde aan wordt gehecht - niet door
kunnen gaan. Gelukkig pakt het team dit
goed en zelfstandig op waarbij Edwin het
voortouw neemt. Ondanks hun geweldige inzet kan niet voorkomen worden dat
sommige klanten worden teleurgesteld.
Gelukkig zijn de meeste klanten loyaal
gebleven waarvoor veel dank! Hoe vervelend de situatie met Niels ook is, Thies kan
als het moet zijn bedrijf met een gerust
hart overlaten aan het vakkundige team.

Toekomst
Om van een gedreven zzp’er in 12,5 jaar
tijd een betrouwbaar autobedrijf te maken had Thies maar één ding nodig: dicht
bij zichzelf blijven. Het huidige team, bestaande uit Edwin, Erik, Patrick, Jannie,
Femke en Thies, zet koers op de toekomst
van de autobranche. Elektrificatie, meer
verkoop in de regio, service waar geen
speld tussen te krijgen is en de nieuwste
technieken: ze zijn er klaar voor! U ook?
Wie jarig is trakteert!
Om dit jubileum te vieren biedt Autobedrijf Thies Wiersma het hele jaar 2022
een gratis ‘Thies Wiersma Autocheck’ aan
t.w.v. €25. Bent u nog geen klant, maar
wel nieuwsgierig? Kom langs, dan controleren wij uw auto op 50 cruciale punten. U krijgt het uitgebreide rapport mee
naar huis en ervaart zo zelf de sfeer bij ’uw
buurtgarage’. Bent u al klant? Dan zorgen
wij natuurlijk ook voor een extra check als
u dat wenst.

Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2 te Buitenpost
www.thieswiersma.nl
0511 - 233 033
Volg ons op Facebook voor meer acties, actueel aanbod en
de gezichten achter Autobedrijf Thies Wiersma.
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Onze oude huizen - zijn ze het bewaren waard?

Kees Kooman
Een nieuwe rubriek in de Binnenste Buitenpost zal gaan over de
historisch bebouwing van ons dorp. Niet zozeer het segment dat
al erkend en gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld onze 12 Rijksmonumenten. Het gaat om díe historische gebouwen die interessant zijn
om naar te kijken, niet de moeite waard zijn om tot die eregalerij
toegelaten te worden of om er extra op te letten dat ze goed en op
waarde geconserveerd worden.
Monumentenstatus
Dat niet iedereen blij is met een
dergelijke
monumentenstatus
moge duidelijk zijn. De eigenaar
is meestal trots op zijn huis en
de status die een benoeming tot
monument met zich meebrengt.
Het is zeker waardering voor zijn
bezit.
Maar hij moet zich ook aan allerlei voorwaarden houden en vele
ogen kijken mee met wat hij met
‘zijn bezit’ doet. De aannemer die
een dergelijk huis wil verbou-

nr. Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wen wordt geconfronteerd met
regels die vaak als beklemmend
en onproductief worden ervaren
zoals wanneer hij alleen maar
een dakkapel voor een klant wil
maken.
Maar als je goed oplet zie je in
ons dorp, maar ook in alle dorpen om ons heen en vele Friese
plaatsen, hoe mooi de centra
van die plaatsen zijn door het behoud en de conservering van die
gebouwen.

Soort pand

Kuipersweg 74
Voorstraat 30-32
Voorstraat 38
Kerkstraat 8
Kuipersweg 4
Oost 8
Voorstraat 28
Voorstraat 46

Er zijn ook aannemers die oude
bekende en beeldbepalende
panden terugbrengen, zoveel
mogelijk met het originele beeld.
En onder goede bouwkundige
begeleiding. Denk maar aan het
pand op de hoek van de Stationsstraat, de Kuipersweg en de
Voorstraat dat weer in zijn oude
glorie wordt hersteld.
Lijst met interessante panden
Er is een lijst met vanuit historisch perspectief interessante
panden in de gemeente Achtkarspelen, wel 450 in totaal. Het
hoeft geen betoog dat veel van
deze panden in Buitenpost staan.
Het is al heel lang het belangrijkste dorp in de regio en dus zijn er
ook veel ‘welvarende’ panden te
vinden. Panden waar vroeger de

Bouwjaar

Punten Hûs & Hiem

1930
1892
1930
1880
1927
1934
1905

17
16
16
15
15
15
15

1908
1931
1935
1926
1925
1910
1905
1938
1938
1938
1938
1968
1910
1938
1937
1911
1936
1906
1880
1935
1908
1928
1870
1867

15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

(t.o.) Lijkhuisje begraafplaats
Gemeentehuis
Winkel-woonhuis
Woonhuis met winkel
Woonhuis
Koprompboerderij met bijpassende schuur
Vml. pastorie met catechesatiegebouw
Woonhuis met kenmerkende aanbouw
in jugendstil
Woonhuis
Dubbel woonhuis
Woonhuis

Jeltingalaan 31
Julianalaan 30-32
Julianalaan 34
Kuipersweg 70
Oost 4
Stelpboerderij
Oost 7
Koprompboerderij
Oude Dijk 10
Woonhuis onderdeel arbeiderswoningen
Oude Dijk 14
Woonhuis onderdeel arbeiderswoningen
Oude Dijk 4
Woonhuis onderdeel arbeiderswoningen
Oude Dijk 6
Woonhuis onderdeel arbeiderswoningen
Oude Dijk 7
(bij) Ophaalbrug
Ophaalbrug Bûtenpostmer Feart
Oude Dijk 8
Woonhuis onderdeel arbeiderswoningen
Schoolstraat 18
Stationsstraat 2-2A
Winkel-woonhuis
Trekweg 8A
Gemaaltje (bouwjaar niet zeker)
Voorstraat 13
Vml. notariswoning met koetshuis
Voorstraat 19
Schoolmeesterswoning
Voorstraat 7-9
Dubbel woonhuis
West 23
Dwarskomp-romp boerderij
West 34
Stelpboerderij
West 44
Stelpboerderij
West 68
Dwarskop-romp

Typerende gebouwen in Buitenpost met het hoogste aantal punten van Hûs en Hiem.
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De locaties van de ‘monumenten ’die besproken gaan worden.

(kaart: Annemieke Altena)

gegoede middenstand en adellijke elite in woonde. Maar het
zijn natuurlijk niet alleen huizen
of gebouwen, ook bruggen en
gemaaltjes zijn er op de lijst te
vinden naast boerenbehuizingen
en andere waardevolle objecten
in de gebouwde omgeving.
Deze lijst, die stamt uit 2012, is
opgesteld door welstandscommissie Hûs en Hiem op verzoek
van en in samenspraak met de
gemeente en bedoeld als inventarisatie. De lijst is een systematische benadering van bebouwing
die mogelijk bewaard moet blijven of die een monumentenstatus behoeft. Op deze wijze wil de
gemeente bepalen welke gebouwen extra bescherming behoeven en welke de moeite waard
zijn om te behouden in hun huidige staat. Dat doet de gemeente
via het vergunningenstelsel en
met behulp van een adviescommissie van Hûs en Hiem. Iemand
die een huis wil bouwen heeft
altijd met de gemeente te maken voor de vergunning en Hûs
en Hiem is ook bij menig bouwer, niet altijd tot grote vreugde,
bekend. Ook mensen die willen
verbouwen en met name daarbij
de buitenkant van het gebouw
willen aanpassen krijgen met
Hûs en Hiem te maken.
Een voorbeeld: Als je je huis
aan de buitenkant wil isoleren
waarbij het metselwerk gestuct
wordt met een zalmroze kleur en
je wil dan ook nog roze pilasters
hebben en gouden bollen op je
dak, die er weliswaar al bijna een
eeuw stonden maar van grijs beton waren, dan krijg je te maken
met een vergunningaanvraag en
gaat Hûs en Hiem daar ook zijn
oordeel over geven. Zo ongeveer
een voorbeeld uit de praktijk.
De gemeente vindt dat ze namens ons allen een taak heeft in
het behoud van mooie gebouwen en ook dicht zij zichzelf een
taak toe om ervoor te zorgen dat
er geen al te rare huizen komen.
Duidelijk is dat een ieder daarin van mening mag verschillen
maar wettelijk is de zaak zo geregeld.
Nieuwe rubriek
In Buitenpost zijn er ongeveer
100 panden of objecten op de
lijst uit 2012 gekomen. Al die
panden hebben een waarderingscijfer gekregen van de commissie. In Buitenpost heeft het
pand met de hoogste waardering 17 punten gekregen. En dat
loopt dan af naar panden met 10
punten. Het plan van de redactie
van deze krant is de panden met
17 tot en met 14 punten hier te
bespreken. Dat is natuurlijk alleen mogelijk met medewerking
van bewoners en eigenaars. Om
die medewerking vragen wij.
Deze rubriek gaat die panden
een voor een beschrijven. Met
hopelijk een korte historie, iets
over de huidige bewoners indien
ze dat op prijs stellen en wat foto’s, liefst van het allereerst uiterlijk en zoals het er nu bijstaat.
Mogelijk ook met foto’s van originele details die er binnen zijn
overgebleven na de soms vele
verbouwingen. Met als centraal
onderwerp het gebouw. Om zo
de verhalen die de gebouwen
zelf vertellen op te schrijven.
Frits Bouwens

Durf te twijfelen
Digitale scheten kunnen verschrikkelijk stinken, het spijt me ontzettend dat ik het moet zeggen en
vandaag wil delen met u. Vroeger,
oh was het soms nog maar vroeger,
schreef een boze of verontruste/gefrustreerde burger een ingezonden
brief naar de plaatselijke krant en
liet die voor publicatie meestal een
nachtje op het nachtkastje liggen
om ‘te beklijven’. Zoals ik dat nu nog
steeds met mijn columns doe, laat
staan met de boeken die ik schrijf
waar bergen van de eerste categorie aan twijfel aan voorafgaan.
Klopt het wel wat ik wil beweren en
mag ik het wel op deze manier verwoorden? Die twijfel.
Nou ja, daar hebben twitteraars en
andere veelgebruikers van sociale
media maling aan. Het Nederlands
maakt langzaam maar zeker plaats
voor Engels, om over het grammaticale uitkleden maar helemaal
te zwijgen. Het ‘verval van Rome’
noem ik het weleens in kleine kring,
maar dat zal veel mensen misschien ook weinig meer zeggen: de
bacchanalen van destijds die tot de
ontmanteling van het Romeinse rijk
leidden. Je houdt je hart vast wat er
staat te gebeuren met onze huidige
beschaving en hoe de voortekenen
moeten worden geïnterpreteerd.
Lang geleden, in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw,
behoorde ik tot de pioniers op het
gebied van digitale modernisering.
Als een tweevoetige pakezel vervoerde ik apparatuur naar andere
kanten van de wereld om reportages zo snel mogelijk en adequaat
naar thuisbases te transporteren.
Ieder continent vereiste weer een
ander modem, en ik voel nog de
paniek van de gelegenheid waarbij
de (digitale) techniek op het laatst
haperde en ik middenin de nacht
een verhaal ter grootte van een half
boek handmatig moest kopiëren (en
versturen) met gebruikmaking van
typemachine en fax. Wie niet weet
wat een fax is, moet maar even zoeken op Google.
Bij de Olympische Spelen van Los
Angeles (1984) zie ik op de perstribunes een collega verbleken,
als zijn computerscherm (liever:
schermpje) van kleur verschiet en
zijn werk van het een op het andere
moment naar het grote niets verdwijnt. Waarschijnlijk ten gevolge
van blikseminslag, even verderop.
Hij slaakt een kreet. Hoeveel uren
zal ik in Australië, Amerika of Azië
hebben doorgebracht in speciaalzaken, op zoek naar dat ene snoertje dat wel paste op mijn computer
of modem? Hoeveel technici, aangetrokken op grote evenementen
om klunzen zoals ik (maar voorop:
pioniers) bij te staan, zal ik tot wanhoop hebben gebracht met mijn
overspannen gedrag?
Het is allemaal voor niets geweest
als ik zie hoe gemakzuchtig anno
2022 wordt omgegaan met de mede
dankzij mij verworven technieken.
Het gemak waarmee de eerste de
beste oprisping, zowel door journalisten als hooggeachte politici via
de sociale media wordt gedeeld.
Complotdenken is gemeengoed
geworden. Bah, je reinste digitale
diarree op hoog en laag niveau, en
iedereen doet mee. Mens, durf toch
te twijfelen!

Terug van vakantie! En daar profiteert u van!

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

1 februari 25% korting op alle groenten
2 februari 25% korting op alle appels
3 februari 25% korting op binnenlandse kaas
4 februari 25% korting op alle tapenades, olijven en Franse worst

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

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

€ 995

0,96%

(inclusief btw)

(inclusief btw)

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

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

Kerkstraat Buitenpost
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Open dicht open dicht!
De boel opstarten en weer annuleren. En nog maar een keer. We
worden wat heen en weer geslingerd. Maar gelukkig, It Koartling is nu weer (bijna helemaal)
OPEN! Bijna alle activiteiten zijn
inmiddels weer opgestart of
gaan binnenkort weer los.
Sinds 15 januari jl. mag It Koartling de deuren weer voor bijna
alle activiteiten openzetten. Natuurlijk gaat niet alles tegelijk
van start. Met diverse activiteiten, bijvoorbeeld het cursuswerk, hopen we in de loop van
het voorjaar weer te kunnen be-
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Gezocht: tuinvrijwilligers!

ginnen. Bovendien zijn we nog
gebonden aan de beperkende
maatregelen zoals de 1,5 meter
afstand en de mondkapjesplicht.
Dit betekent dat bijeenkomsten
met grote groepen mensen nog
niet mogelijk zijn. Natuurlijk gelden ook nog de basismaatregelen.
Houd de Facebook pagina’s van
It Koartling en de Jeugd Activiteiten Buitenpost goed in de gaten
om op de hoogte te zijn van de
activiteiten in It Koartling!

Vrijwilligers
gezocht!
It Koartling draait op vrijwilligers. Van bestuurslid tot gastvrouw- of heer: samen zorgen zij
ervoor dat er van alles is te doen,
dat iedereen zich welkom voelt
en dat alles goed loopt. De vrijwilligers zijn stuk voor stuk betrokken mensen, die weten hoe
belangrijk een voorziening zoals
It Koartling voor de gemeenschap is.

Het bestuur van It Koartling

Gastheer/gastvrouw zijn?
Jarenlang kende sociaal-cultureel centrum It Koartling beheerders. Die zijn enkele jaren
geleden door bezuinigingen volledig weggesaneerd. Gelukkig
hebben we met de komst van
’t Stationnetje en de dagbesteding van Werkpro weer beheerders in huis. Janno, Marc en
Lieneke zijn wisselend aanwezig
om ervoor te zorgen dat bezoekers optimaal gebruik kunnen
maken van de accommodatie.
Daarnaast zijn er ook vrijwillige
gastvrouwen en gastheren. Hieke, Ton,Meindert, Marianne, Bep,
Wilma en anderen staan op verschillende dagdelen klaar om bezoekers van It Koartling welkom

IT KOARTLING

te heten. Stuk voor stuk zijn het
enthousiaste en gemotiveerde
mensen, behulpzaam,gastvrij en
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
We komen echter nog mensen
tekort, met name op de avonden,
maar ook op andere momenten.
Daarom zoeken wij op korte termijn extra gastvrouwen en gastheren. Het is erg leuk en boeiend
werk, met een sterk sociaal karakter, waarin de menselijke interactie centraal staat.
Lijkt het jou iets? Aarzel dan nieten meld je bij het bestuur. Je
kunt ook een mailtje sturen naar
info@itkoartling.nl.

WE MOGEN WEER LOS!!
ONTWIKKEL JE TALENT! KOM ERBIJ!!
Teken- en schilderles in groepsverband
Het hele jaar door worden er in It Koartling op maandag
gemengde groepslessen gegeven voor volwassenen.
Deelnemers werken op eigen niveau met eigen materiaal.
Er kan gewerkt worden naar eigen idee, maar er worden
ook klassieke onderwerpen aangeboden. Klassikaal komen
onderwerpen als compositie, tonaliteit en kleurenleer aan bod.
De lessen duren 120 minuten en worden gegeven door een
professionele vakdocent.
Niveau: beginners, gevorderden, opfrissers
Dagen en tijden:
Maandagochtend 10:00-12:00 uur (Kunstclub 70+)
Maandagmiddag 14:00-16:00 uur (Kunstclub 70+)
Maandagavond 19:30-21:30 uur
Aanmelding of vragen:
via de contactpagina op de website
combsartprojects.com of telefonisch
06-16480635
Locatie:
SCW It Koartling,
Schoolstraat 29, 9285 NE Buitenpost

Zoals je elders op deze pagina
kunt lezen, zijn vrijwilligers van
harte welkom bij It Koartling.
Daarnaast zijn wij ook nog op
zoek naar tuinvrijwilligers!
Ben jij graag buiten bezig? Lijkt
het jou leuk om samen met
een clubje tuinvrijwilligers een
dagdeel per week de tuin van It

Koartling te onderhouden? Samen het onkruid wieden, de tuin
aanharken en de stoepen vegen?
En daarna onder het genot van
een bakje koffie of thee even genieten van het resultaat?

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

Enthousiast? Laat het ons weten.
Je kunt een berichtje sturen naar
info@itkoartling.nl.

It Koartling heeft een algemeen
karakter en stelt zich in dienst
van de totale plaatselijke gemeenschap. Om dit allemaal in
stand te kunnen houden, zijn we
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Lijkt dit jou leuk, dan nodigen wij
je van harte uit om contact met
ons op te nemen via:
info@itkoartling.nl.
Wij vertellen je er graag meer
over!

Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
Steunpunt Kollumerland / Achtkarspelen
Het spreekuur van SUSKA in Buitenpost is weer open en je kunt
zonder afspraak elke eerste en
derde maandag van de maand
langskomen van 14.00-15.30 uur
in It Koartling, Schoolstraat 31
(feestdagen uitgezonderd). Wij
houden ons aan de richtlijnen
van de Rijksoverheid inzake
Covid.
De regels omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en sociale zekerheid zijn
ingewikkeld. Wij adviseren over
de verschillende uitkeringen
zoals WW, Bijstand, WAO, WIA,
AOW en WAJONG. Maar ook
over schuldhulpverlening en belastingzaken, zoals inkomstenbelasting en toeslagen. Wij zijn
er voor mensen met een laag
inkomen.
Werkzaamheden die wij doen
zijn onder andere:
• Invullen van formulieren zoals
huur- en zorgtoeslag, belastingen en heffingskortingen.
• Aanvragen van een vrijstelling
van de WOZ-belasting en Waterschapsheffing.

• Aanvragen van een uitkering
of voorziening, bijv. bijstandsof WW-uitkering.
• Voorbereiden van een gesprek
met UWV en/of gemeente.
• Begeleiden bij een gesprek
met de UWV of andere instantie.
• Indienen van klachten en opstellen van bezwaar- en beroepsschriften.
• Schuldhulp.
Suska is een dienstverlenende
organisatie, waarbij alle medewerkers het werk als vrijwilliger
uitvoeren. Daarom zijn er geen
kosten aan onze diensten verbonden.
Contact
Heb je een vraag, opmerking of
wil je om een andere reden contact met ons? Wij zijn te bereiken
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 uur
terecht: 0519 - 250 949.

Ook zin om te schilderen?
Kom bij onze gezellige groep,
er zijn weer plekken vrij!
We schilderen “vrij”, maar
hebben ook geregeld een
gastdocent, die ons weer
nieuwe dingen leert.
Neem gerust en vrijblijvend
contact op met
Jetty Heringa - 06 4491 8932

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

NATUUR

De Binnenste Buitenpost - januari 2022

23

PUUR NATUUR

Kraaiachtigen houden van mensen

Gertie Papenburg

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

Kraaiachtigen worden vaak weggezet als brutaal en lawaaiig. Nou
ja, hoor wie het zegt... denk ik dan maar. Alsof de mens altijd zo
bescheiden handelt en zijn wereld stil houdt. Kraaiachtigen zijn
vaak juist heel behoedzaam. Wel weten ze hun kansen te pakken,
en die liggen voor veel kraaiachtigen in de menselijke omgeving. Ze
houden van mensen, maar die liefde is veelal niet wederkerig. Ten
onrechte! Het zijn krachtige en prachtige vogels. We lopen ‘onze’
kraaiachtigen kort bij langs: vijf soorten die onze omgeving verrijken, en een uitheemse toegift.

Bokshandschoenen

er dagelijks enkele aanwezig tussen eenden, waterhoentjes en
een enkele meeuw. Ik zag ze half
januari zelfs in dat decor baltsen
en paren!

Wie zijn dit? Lees het in de laatste
alinea. Aquarel van J. F. Naumann
(1780-1857).
Roeken zijn in Buitenpost maar
schaars aanwezig. Ik heb slechts
weet van een wel heel kleine
kolonie van drie broedende paren in de bomen aan de oostkant
van de Mariakerk. De meesten
van ons kennen ze het best van
de ‘schermbossen’ bij benzinestations aan snelwegen als de
A7. Daar zijn ze al weer lekker
actief. Neem na het tanken eens
de tijd om te kijken hoe ze takken
uit de boomkronen breken en
verwerken in hun nesten.
Over de kauwen die rond de
Mariakerk leven heb ik al eens
uitgebreid geschreven. Op een
voederplaats voor mijn huis zijn

Vlaamse gaaien bewonen onze
bossen, maar buitenwijken met
genoeg bomen vinden ze ook
een heel fijn biotoop. Dat vinden
ze bij ons onder andere in het
middendeel van de Bernhardlaan en omgeving. Ze bezoeken
’s winters voedertafels. Mijn
kleinzoon vond afgelopen zomer
zo’n mooi blauw-zwart-wit geblokt gaaienveertje in de tuin. Hij
beschouwde dat terecht als een
kostbaar kleinood. Het siert nu
het kistje met de as van beppe.
Zwarte kraaien houden juist niet
van bossen, ze nestelen vooral in
groene buitenwijken van dorpen
en steden. Zo ook in Buitenpost.
Overdag schuimen ze de omgeving af. Ze zijn natuurlijke ‘zwerfinators’: ze ruimen graag eetbaar
zwerfafval op.
Dan mijn bijna-favoriet: de
ekster. Wat een succesnummer!
Alles aan die vogel klopt. Om
te beginnen zijn design. En dan
zijn alert-heid! In mijn tuin strooi
ik vanaf nieuwjaar gedroogde
meelwormen tussen de inmiddels halfvergane herfstbladeren.
Al de eerste dag waren eksters
present bij het ochtendschemeren. Ze zijn behoorlijk talrijk
in ons dorp. Nu de bomen nog
kaal zijn, kun je door het hele
dorp heen hun nesten goed
zien. Als eksters, die langdurig

Het typische beeld van een eksternest, hier in een plataan aan het Wollegras.
Ernaast hetzelfde nest met bouwende ekster. (foto’s: Sylvia Jacobi-Riepema)

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

TUIN(BE)LEVEN

Wie heeft nooit zo’n mooi blauw-zwart-wit geblokt gaaienveertje gevonden?
Hier zijn ze fraai in beeld. (foto: Ap Bruinenberg)
monogaam zijn, voor de eerste
keer hun grote bolvormige nest
met zijingang bouwen, doen ze
daar vanaf half januari ongeveer
veertig dagen over. Mannetje en
vrouwtje bouwen elk aan een
kant, zodat ze elkaar niet in de
weg zitten. Vaak hergebruiken ze
het nest in de jaren daarna. Wel
moeten ze de schade die er door
weer en wind aan ontstaan is,
herstellen. Ondertussen schetteren ze er regelmatig op los, maar
als ze eieren en jongen hebben,
houden ze zich opmerkelijk stil.
Tromgeroffel... de apotheose!
Op 1 augustus 2012 worden mijn
vrouw en ik wakker in een vakantiehuis aan een bosrand bij
Rjukan, Noorwegen, waar we
’s avonds aangekomen waren. Ik
maak de ontbijttafel klaar op de
veranda. We zullen net toetasten
als er vanuit de bosrand zes rozeachtig oranje met donkerbruine
vogels neerstrijken op de tafel.
Ze begroeten ons vriendelijk met
tsjak-achtige geluiden. Gré en ik
zijn volkomen overdonderd door
de vanzelfsprekendheid waarmee ze hun plaats innemen. Ze

Ekster voert jong.

pikken aan de etenswaren, maar
vinden het even vanzelfsprekend dat wij óns deel nemen.
Ze kijken ons aan: dat hebben
jullie goed bij elkaar gezocht!
We schenken onze thee in, maar
de vogels gaan gewoon hun
gang. 100% niet-schuw, maar
ook: eerder saamhorig dan brutaal. Dan ‘kakelen’ ze nog wat en
vliegen weg. We zoeken uit wie
we te gast hadden... Taigagaaien, nagenoeg de enige standvogel nabij de hoogvlakten van
Noorwegen. Net als de Vlaamse
gaaien verbergen ze hun wintervoorraad, maar dan tussen de
spleten van boomschors, zodat
die niet onder de sneeuw bedekt
raakt. Ze worden door de lokale
bewoners hoog gewaardeerd en
gevoerd in de winter. Nooit hebben mijn vrouw en ik ons méér
op gelijke voet één gevoeld met
wilde vogels dan op dat overweldigende moment.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl
06 2362 7840

(foto: Sylvia Jacobi Riepema)

Op de tuinbouwschool in Frederiksoord hoorde het herkennen van
bomen en struiken in de winterperiode standaard bij de opleiding. Aan
het begin van een winterperiode
kregen de studenten een lange lijst
met bomen en struiken die geleerd
moesten worden. In het Latijn uiteraard. Juist omdat het er zoveel
waren en omdat knoppen in eerste
instantie op elkaar lijken leerden
we ezelsbruggetjes om de knoppen
te kunnen onthouden.
In januari en februari zijn de knoppen van bomen op hun mooist.
Sommige knoppen kleven, sommige zijn zwart of juist pluizig. Andere
knoppen glimmen zelfs en ruiken
heel sterk.
Voor mij steekt één knop er altijd
bovenuit, dat is de knop van de Linde (Tilleacordata).

De knoppen zien eruit als een soort
bokshandschoentje.
Roodachtig
van kleur met de schubben van de
knop mooi over elkaar heen. Bij het
zachte weer zie je de knoppen bijna
per week dikker en groter worden.
Mooi om te zien, maar nog veel
mooier om verder te ontdekken.
Als je de knop opensnijdt dan zie
je dat het zomerpakket al keurig
klaarstaat om straks in april uit te
kunnen lopen, of beter gezegd om
open te gaan en zich te ontvouwen.
Eigenlijk kan ik niet anders dan in
verwondering naar deze prachtige
knoppen, bokshandschoenen, kijken. Hoe hard de bokshandschoenen ook klinken, juist de lindeboom
is een boom met veel zachtheid in
zich. Niet alleen het hout is zacht
en geliefd bij houtsnijders, maar
ook in de mythologie wordt er vaak
verwezen naar de rijke vruchtbaarheid van de boom, de bloesem die
zoveel insecten weet te lokken, de
geur die zo zoet is en de hartvormige bladeren die refereren aan een
liefdeshart. Maar ook de bijzondere
vertaling van de lindeboom door
Schubert in Der Winterreise met
Der Lindenbaum. “Aan de bron voor
de poort. Daar staat een lindenboom. Ik droomde in zijn schaduw.
Zo vele zoete dromen”. Zoveel zoete
dromen en dat op een heel gewoon
reisje door de winter. Wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen is dat het
zo mooi is om in verwondering naar
knoppen te kijken en misschien gewoon even weg te dromen naar het
voorjaar en de zomer die spoedig
weer zal komen. Knoppen zijn de
belofte voor de zomer.

Nu ook echografie bij
Allert Pol fysiotherapie
Echografie is bekend bij zwangerschap, maar
kan ook heel goed worden toegepast om
spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en
bloedvaten weer te geven. Voor het onderzoek
zijn geen speciale voorbereidingen nodig, het is
geheel pijnloos en en duurt tussen de 10 en 20
minuten. Echodiagnostiek gericht op het
bewegingsapparaat kunnen wij zowel
diagnostisch of tijdens de behandeling als
evaluatiemiddel inzetten.

Shockwave therapie
kan een oplossing zijn!
Herken jij deze klachten?






Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
Chronische schouderklachten
Pijn net onder de knieschijf
Chronische pijn aan de achillespees
Chronische elleboogpijn (tenniselleboog)

Kinderfysiotherapie i.o.

Flexibele fysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut i.o. behandelt kinderen



met achterstand in hun bewegingsontwikkeling.
De fysiotherapeut werkt samen met de kinderen
en eventueel ouders en leerkrachten, om ze weer
beter te laten bewegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld





Geen wachtlijsten, meteen geholpen!
Contracten met alle Zorgverzekeraars
Behandeling ‘s avonds en in het weekend mogelijk
Geen verwijzing nodig van huisarts of specialist

op school weer meespelen of sporten.
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