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(foto’s: Hielke Boorsma)

Vrijdag 18 februari trok storm Eunice over ons land, de tweede van drie stormen in een paar dagen tijd. Dit natuurgeweld zorgde er onder andere voor dat een markante Hollandse lindeboom, geplant in 1955, op de Bakkershoek het
loodje legde. Zo mogelijk wordt een nieuwe linde geplaatst, afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen.
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Motie gemeenteraad doet geen recht aan
woningcorporatie SWA

UITNODIGING

voor de jaarlijkse ledenvergadering van
de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost
op dinsdag 22 maart 2022 in ‘De Buitenhof’ aan de Keurloane 2
aanvang: 19.30 uur
geven een korte toelichting op hun werk
voor de nabije toekomst. Uiteraard is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Binnenkort wordt meer over het forum
bekend gemaakt via de facebookpagina
Binnen Buitenpost en de website Binnen
Buitenpost.

Forum
Wonen in Buitenpost
in de komende jaren
22 maart 2022
De Buitenhof (Keurloane 2)

Nieuwe website Binnen Buitenpost

www.binnenbuitenpost.nl/
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Geveld door stormgeweld

De oude Binnen Buitenpost werd in
2003 gemaakt. De ondertussen behoorlijk gedateerde verschijning van de site
was it-specialist Tjeerd van der Veen een
doorn in het oog. Op zijn advies en door
zijn vrijwillige werk werd in het afgelopen
jaar een nieuwe site ontworpen.
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Dorpswebsite Binnen Buitenpost is sinds
27 februari weer helemaal bij de tijd. De
oude website maakte nog gebruik van
oude techniek en was daardoor op mobiele telefoon of tablet moeilijk te lezen.
Nieuwe technieken hebben haar uiterlijk
danig veranderd, en bovendien is de informatieve waarde toegenomen.
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Deel 2 - Forum ‘Wonen in Buitenpost in
de komende jaren’
Verschillende belangrijke spelers op het
gebied van wonen zijn uitgenodigd. Zij
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Sluiting huishoudelijk gedeelte en
pauze tot ongeveer 20.15 uur.
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Deel 1 - Huishoudelijk gedeelte
1. Welkomstwoord
2. Jaarverslag over 2019, 2020 en 2021
en verslag ledenvergadering 2019
3. Financieel verslag
4. Bevindingen kascommissie en
benoeming nieuwe leden
5. Bestuurszaken
6. Uitreiking dorpsonderscheiding
‘de Sulveren Brims’
7. Rondvraag
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De site is nu ingericht met 3 hoofdthema’s:
• over Buitenpost
• Binnenste Buitenpost
• Plaatselijk Belang Buitenpost.
Nieuws, informatie en historie zijn nu allemaal terug te vinden. Voor de niet-Facebookgebruikers is het Nieuws-onderdeel
interessant, want wat nu op de Facebookpagina Binnen Buitenpost verschijnt
wordt ook hier op de site geplaatst.
Ter gelegenheid van de nieuwe site is het
PBB-jubileumboek uit 1995 als digitale uitgave beschikbaar gemaakt. U kunt het op
de nieuwe website vinden: https://www.
binnenbuitenpost.nl/plaatselijk-belang/
Johan Kootstra

Op 31 januari 2022 deed de gemeenteraad van Achtkarspelen een opmerkelijke uitspraak. Gesteld werd dat er in de toekomst meer ruimte geboden moet worden aan
andere partijen op het gebied van sociale woningbouw dan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) en Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) volgen het wonen in deze gemeente nauwgezet. Zij zijn
verbaasd over deze opvatting.
De verstandhouding tussen gemeente
en de belangrijkste bouwer van sociale
huurwoningen in Achtkarspelen, SWA,
was tot dusverre altijd goed te noemen.
Die vriendschap lijkt een deuk te hebben
opgelopen. Dat de woningbouw in onze
gemeente achterblijft bij de behoefte is
een gegeven. Het ongenoegen daarover
ligt voor de hand. Vraag is of inderdaad
de SWA de kop van Jut in deze kwestie is.
Na haar oprichting op 26 oktober 1907 zette ze zich aan haar taak om de volkshuisvesting in onze gemeente te verbeteren.
Met name de soms erbarmelijke woonomstandigheden van het armere deel van
de bevolking moest worden aangepakt.
Door de jaren heen ontwikkelde de SWA
zich tot een kleine speler van groot formaat. Door een nuchtere, sobere aanpak
hoort ze bij de goedkoopste aanbieders
van kwalitatief goede huurwoningen. Ze
bleef klein en ging fusies uit de weg. Maar
bleef herkenbaar, benaderbaar en opvallend financieel gezond.
Dat bleef landelijk niet onopgemerkt. Door
de jaren heen heeft het bezoek gehad van
ministers en kamerleden die zich over die
combinatie verwonderden. De SWA verhuurt nu bijna 3000 woningen en is nog
steeds trouw aan haar jarenlange werkwijze. Maar de omstandigheden waarin ze
moet werken waren wel aan verandering
onderhevig. Het verschil tussen wat ze wíl
en kán doen werd daardoor groter.
Grond om te bouwen is in die ruime eeuw
van haar bestaan steeds schaarser en
duurder geworden. De verscheidenheid
aan klanten en hun wensen is groter. Er is
veel meer wet- en regelgeving. De in 2013
ingevoerde verhuurdersheffing beroofde

haar, als corporatie die wel haar geldzaken op orde had, van belangrijke middelen om te investeren. Duurzaamheid en
levensloopbestendigheid brengen nieuwe uitdagingen.
Opvallend was dat al deze feiten in de
raadsvergadering zo goed als onbenoemd
bleven. Wij vertellen het hier wel. En zonder de SWA te idealiseren willen we aangeven dat wij wel gezond vertrouwen
hebben in haar goede wil en handelen. In
de gesprekken die wij als PBB en IWB in
de afgelopen jaren met het management
van SWA voerden was de voortdurende
boodschap: “Geef ons goede grond en
wij willen bouwen”. In ons werk kwamen
wij contingenten, buitenstedelijke grond,
eindeloze onderzoeken en procedures,
gebrek aan visie en lange-termijnplanning
en, pijnlijk genoeg, laksheid bij sommige
betrokkenen tegen. Bij de SWA niet.
Los van de staat van dienst van de SWA
is het maar de vraag of er andere partijen
zijn die dezelfde opdracht willen uitvoeren
– lage huren, goede kwaliteit. Andere in
onze gemeente actieve corporaties zoeken al de uitgang. Was de motie een losse
flodder? Misschien had hier meer kennis
van de geschiedenis en meer inzicht in
deze complexe woonsituatie geholpen.
PBB en IWB
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Jack Bottleneck
in ’t Twaspan

Activiteiten 28 februari - 28 maart
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Fantastisch dat het weer allemaal kan en mag; live genieten van cultuur. Maskelyn trapt af met een optreden van Jack Bottleneck, dit
zonder coronabeperkingen voor artiest en publiek in ’t Twaspan in de
Kerkstraat.

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 9
di 1 maart
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp. Plaats: De Schakel,
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,(incl. koffie/thee en koek).
wo 2 maart
Excursie/Workshop tapas
maken. NVVH Vrouwennetwerk
Buitenpost e.o. Plaats: De Suskes, Dokkum.
do 3 maart
Creatief café: Verschillende
activiteiten waaronder; omslagdoeken haken voor een kraamkliniek in Ethiopië, gezamenlijk
kunstwerk maken voor Kunst
in de kerk. Kruiskerk. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
do 3 maart
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 5 maart
Repair Café. Plaats: It Koartling, 13.00-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage.
zo 6 maart
Harvest. De Friese Muzikanten
Jos Harteveld & Peter Krako
spelen het in 1972 uitgekomen
album Harvest van de Canadese singer-songwriter Neil
Young. Plaats: Paviljoen MeM,
15.00 en 19.30 uur.

Toegang: € 12,50. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl.
WEEK 10
do 10 maart
Lezing ds. Mark Boersma uit
Wapenveld over zijn werk
als legerpredikant. Kristelike
Plattelânsfroulju. Plaats: De
Schakel, 14.30 uur. Toegang:
gratis (wel koffiegeld).
vr 11 en za 12 maart
NLdoet. Zie bericht op p. 7.
za 12 maart
Voetbal: VV Buitenpost-SDC
Putten. Beide ploegen staan
dicht bij elkaar op de ranglijst.
Spannende wedstrijd dus!
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).
zo 13 maart
Muzikale middag met Sido
Martens, Annemarieke Coenders en Jan de Vries. Plaats:
Paviljoen MeM, 15.00 uur.
Toegang: € 12,50. Reserveren
via: www.paviljoenmem.nl.
WEEK 11
14 t/m 19 maart
Collecte Amnesty International.
Zie bericht op p. 17
14 t/m 16 maart
Verkiezing gemeenteraad
ma 14 maart
Workshop: Maak en monteer
filmpjes. Voor kinderen vanaf
10 jaar. Er worden tips gegeven over hoe je het beste kan
filmen en waar je bij het maken

allemaal rekening mee moet
houden. Plaats: Bibliotheek,
15.00-16.30 uur. Toegang: gratis. Aanmelden verplicht bij de
bieb of op de site. Vol=vol.
do 17 maart
Creatief café: Verschillende
activiteiten waaronder; omslagdoeken haken voor een kraamkliniek in Ethiopië, gezamenlijk
kunstwerk maken voor Kunst
in de kerk. Kruiskerk. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
za 19 maart
Kritetoaniel speelt Suite Hotel.
Zie bericht op deze pagina.
Plaats: The Point, 20.00 uur. Toegang: Leden en jongeren t/m 17
jaar 5 euro, niet-leden 12 euro.
zo 20 maart
Kritetoaniel speelt Suite Hotel.
Zie bij 19 maart.
zo 20 maart
Jack Bottleneck. Maskelyn. Zie
bericht op deze pagina. Plaats:
‘t Twaspan, 15.00 uur. Kosten:
€ 14,-.
WEEK 12
di 22 maart
Jaarlijkse ledenvergadering
PBB. Plaats: De Buitenhof,
Keurloane 2, 19.30 uur.
za 26 maart
Voetbal: VV Buitenpost-Noordscheschut. Een wedstrijd
tegen de rode lantaarndrager.
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).

De nummers die Jack ten gehore brengt zeggen veel over z’n leven
en je proeft aan alles dat hij de muziek leeft die hij speelt! Jack liep namelijk niet de weg van de massa, maar ging zijn eigen weg inclusief
zonden en dwalingen. Zinnen als ‘’Sometimes I ramble, I get drunk, I
gamble, ain’t nobody’s business if I do’’ klinken uit Bottlenecks mond
dan ook zeer gemeend. “Syn muzyk sil jim troch de siele hinne snije”.
zondagmiddag 20 maart 2022 – ’t Twaspan – entree € 14,Programma
• Te Plak – Gurbe Douwstra
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 – Janneke Wieringa
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

Kritetoaniel smyt de doaren
iepen fan Suite Hotel

Repair Café op 5 maart om 13.00 uur in it Koartling

Nei in ‘koart’ útstel fanwege de korona, gelokkich
no dochs de útfieringen fan Suite Hotel. Yn it wykein fan 19 en 20 maart sil it heve. Sneontejûn 19
maart, oanfang 20.00 oere, en sneintemiddei 20
maart, oanfang 15.00 oere, Suite Hotel op it toaniel yn The Point: 8 spilers - 3 ferhalen - 1 hotelkeamer.

Het lijkt er nu toch echt op dat
we ons oude ritme weer kunnen aanhouden. Dus vanaf nu:
steeds de eerste zaterdagmiddag van de maand: Repair Café
in it Koartling.

bij 60 euro voor zo’n complex apparaat. Maar of dat nu de meest
duurzame keuze is. Dit exemplaar, waarvan ik niet weet wat
hij gekost heeft, was helaas niet
te repareren.

Trije prachtige akten út Suite Hotel fan de Joadsk-Amerikaanske
skriuwer Neil Simon yn in Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra. De
spilers Remco de Poel, Frouke Holtrop, Dagmar Kingma, Dictus Benedictus, Anneke Nieuwenhuis, Jella Kingma, Wiesje Kloosterman en
Iebe Bouma litte jo genietsje fan trije bysûndere situaasjes dy’t harren
allegearre ôfspylje op ien en deselde keamer yn in lúks hotel.

Op 5 februari hebben we de
draad weer opgepakt. Er was
een gevarieerd aanbod. Met helaas een paar zaken die we niet
konden repareren. Een airfryer
werd helemaal uit elkaar gehaald. Best een gecompliceerd
apparaat is dat, waarbij van
hoge temperaturen sprake is. Op
internet zie je een enorm aanbod
in alle prijsklassen. Het begint al

Hetzelfde was het geval bij een
draadloze muziekspeler van een
goed bekend staand merk. Na
enig speurwerk op internet was
hij vrij makkelijk te openen. Wat
zagen we: de hele voedingsprint bleek doorgebrand. En op
datzelfde internet bleek dat veel
eigenaren met het zelfde euvel
te maken hebben gehad. Daar
werd ook geklaagd dat de fabri-

kant weigert onderdelen te leveren. Terwijl zo’n print met wat
goede wil, makkelijk te vervangen zou zijn.
Dit is nu waar de Repair Café organisatie voor strijdt: dit moet
anders! We moeten de fabrikanten dwingen duurzamer te worden. Dus moeten de artikelen
van een betere kwaliteit zijn en
te repareren. Een mooie taak in
EU verband. En de consument
kan zijn koopgedrag natuurlijk
aanpassen.
Er was uiteraard ook succes. Een
mooie stofzuiger was er mee opgehouden. Ook deze keer was
het een draadbreuk. Vooral de
apparaten met een oprolautomaat hebben hier last van. Dit
kunnen we prima repareren.
Dus weggooien, mooi niet! Altijd langskomen met je kapotte
apparaten. Of we kunnen het
maken, óf het was op zijn minst
leerzaam en gezellig.

Gerard Bonga (links) en Thys Faber (rechts) van het Repair Café overleggen hoe
ze dit apparaat weer aan de praat kunnen krijgen. (foto: André van der Laaken)

We zien u graag op 5 maart tussen 13.00 en 16.00 uur in it Koartling.
André van der Laaken

Yn akte 1 sjogge wy it stel Marvin & Milly én in jong frommiske. Marvin en Milly binne nei de sted kaam foar in famyljefeest. Marvin is
syn frou foarútgong en hat al in nacht yn it hotel sliept. At hy de oare
moarns wekker wurdt fynt hy in jong frommiske yn syn bêd. It famke
is folslein fan ’e wrâld, net wekker te krijen, en frou Milly is op kommendewei. Marvin hat in soad út te lizzen...
Yn akte 2 komt it publyk yn ’e kunde mei Grace, Djoke en Simon.
Aktrise Djoke is mei har assistinte Grace ek delstrutsen yn it hotel. Sy
binne yn ôfwachting fan de komst fan Simon. Simon en Djoke wienen
in echtpear mar Simon fûn in oare relaasje en sit al jierren op in Gryks
eilân. De reden fan syn kommen nei it hotel blykt mear te wêzen dan
efkes dachsizze...
Yn de 3e en lêste akte yn alwer deselde hotelkeamer sjogge wy it echtpear Ruurd en Nynke wrakseljen mei harren dochter én breid Minke
dy’t har opsluten hat yn de baaikeamer en net fan doel is dizze rûmte
te ferlitten om mei har oansteande de trouambter op te sykjen. Grutte fraach is oft dizze oansteande,
Bonne, har wol op de goeie kant
fan de doar kriget...
De regy fan dizze trije hotelsênes
is yn hannen fan Henk Roskammer en Lodewyk Riedhorst.
Mei koarten neiere ynformaasje
hûs-oan-hûs yn Bûtenpost.
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Van de redactie

DE KWESTIE

Terwijl ik dit schrijf is het onstuimig weer. Storm Dudley
is aan komen waaien. Op
zulke momenten moet ik altijd even extra denken aan de
bezorgers van dit krantje. Elke
maand gaan ze door weer en
wind door het dorp om de
krant bij de lezers te bezorgen.
Dat soort werk is niet voor iedereen weggelegd. Ik, Wilma,
heb nooit een krantenwijk gehad als tiener. Niks voor mij,
om onder elke soort weersomstandigheid naar buiten te
moeten om de krant te moeten leveren. Ik ben echt een
mooi weer mens. En ik houd
van stukjes schrijven, daarom
zit ik natuurlijk in de redactie.
Ik ben dan ook extra dankbaar
voor de mensen die het bezorgen wél doen. En ik hoor ze
eigenlijk ook nooit mopperen.
Natuurlijk hebben ze er het
liefst goed weer bij, maar niks
is zo veranderlijk als het weer
in dit kikkerlandje.
Dat het weer verandert blijft
niet onopgemerkt. Storm
Dudley is alweer de derde
storm van het jaar. En waar is
de winter eigenlijk gebleven?
Het heeft maar heel kort gevroren, maar echt winter hebben we dit jaar niet gehad. De
bloemetjes komen al dapper
te voorschijn en er verschijnen alweer knoppen aan de
bomen. Waar er vorig jaar in
februari nog op natuurijs geschaatst kon worden, is dat ijs
dit jaar nergens te bekennen.
Ik mag dan wel een mooi weer
mens zijn, deze veranderingen houden me wel bezig. In
ieder geval hoop ik voor onze
bezorgers, dat ze geluk hebben met het weer als ze deze
editie bezorgen en dat ze niet
van hun fiets waaien. Als u dit
stukje leest is het dus goed
gekomen, want dan heeft u de
krant gewoon ontvangen!

Op de voorpagina vindt u de aankondiging van de nieuwe dorpswebsite: www.binnenbuitenpost.nl. Heeft u hem al bekeken?

Wilma

WEES LOYAAL

KOOP LOKAAL

Spits gezegde
Liefde is...
niet op zoek gaan
naar andermans
fouten

Bent u tevreden met de nieuwe website?
• Ja
• Nee
• Geen mening
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 20 maart:
• 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:
Wat vindt u ervan dat in de Centrumvisie Kerkstraat en Nijenstein
(plein) grotendeels autovrij gemaakt worden.

56%

44%

129
reacties
goed
idee

niet doen

Een greep uit de toelichtingen:
Kerkstraat wel, Nijenstein niet; Kerkstraat niet, Nijenstein wel; denk aan
mensen die slechter ter been zijn;
meer terrassen; zo wordt het minder gevaarlijk voor voetgangers en
fietsers; gezelliger; veel klanten zullen
weg blijven als niet voor de deur
geparkeerd kan worden; doe wat aan
lege winkels; graag meer laadpalen
bijv. bij Kuipersweg; meer winkels;
geen toegevoegde waarde.

AL GELEZEN?
Ouders die hun pasgeboren
kindje bij de gemeente Achtkarspelen inschrijven kunnen een
waardebon krijgen voor wasbare
luiers. Hiermee wil de gemeente
het gebruik van wasbare luiers
stimuleren, omdat deze minder
belastend zijn voor het milieu.
Het gebruik van deze luiers levert tot drie keer minder CO2-uitstoot op en aanzienlijk minder
afval. Het is voor de ouders ook
een financieel voordeel, volgens
wethouder Margreet Jonker bespaar je al gauw zo’n 500,00 euro
aan luiers per kind. Ook krijgen
ouders van pasgeboren kinderen via de gemeente het taalkado van de provincie Fryslân, een
doos met diverse Friese cadeautjes om het gebruik van de Friese
taal te stimuleren.
Achtkarspelen is de eerste Friese
gemeente die haar inburgeraars
samen met Afûk en het ROC
Friesland College een workshop
Frysk aanbiedt. Dit jaar geven
docenten van het Friesland College drie workshops voor inburgeraars die al redelijk Nederlands kunnen. Inburgeraars die
na afloop gemotiveerd zijn om
het Frysk te leren worden aangemoedigd verder te gaan. Na
afloop van de workshop kan een
jaar lang gratis gebruik gemaakt
worden van de digitale lesmethode Edufrysk. Hiermee kunnen

verzameld door Bennie Nauta
nieuwkomers zelfstandig verder
leren. Ook kan een reguliere cursus bij Afûk worden gevolgd.
Paul Olijve keert als voorzitter terug bij v.v. Buitenpost. De 62-jarige Buitenposter pakt per direct
zijn werkzaamheden weer op
waar hij tweeënhalf jaar geleden
mee was gestopt. In 2019 legde
hij zijn functie neer omdat hij het
plezier als vrijwilliger door externe omstandigheden kwijt was
geraakt.
Het begint nu weer bij hem te
kriebelen, zijn liefde voor de club
is altijd gebleven. Hij heeft verschillende plannen voor de club.
Zo staat de aanleg van kunstgras
op het trainingsveld op zijn verlanglijstje.
De gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel willen zoveel
mogelijk inwoners naar de stembus krijgen. Daarvoor wordt zelfs
een heuse stemtruck ingezet. Het
is een oldtimer vrachtwagen, ingericht als mobiel stembureau.
Woensdag 16 maart kunnen
inwoners in alle dorpen stemmen. Dit jaar komt daar de extra
mogelijkheid bij in de vorm van
de stemtruck. Stemmen gaat op
dezelfde manier als in een stembureau. De stembus rijdt op de
stemdag naar locaties waar veel
scholieren en andere inwoners
komen. Zie: www.stemtruck.nl.
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Van de bestuurstafel

PBB

Februari 2022
Het voorjaar is in aantocht en al weer duidelijk zichtbaar, het is langer licht en de honderden bollen die wij als Plaatselijk Belang in de
grond gestopt hebben steken hun kopjes al nieuwsgierig boven de
grond. Waar Tilly in ‘van de bestuurstafel’ van januari nog de wens
uitsprak om te genieten van de ijsbaan hebben wij het moeten
doen met de prachtige beelden van de olympisch spelen. Dat onze
sporters daar zo succesvol waren zorgde voor nog meer vertier.
Toch nodigt het voorjaarsweer ook aan tot het maken van nieuwe
plannen. Daar zijn wij als bestuur dan ook volop mee bezig.
Allereerst de Centrumvisie, een onderwerp dat alle dorpsbewoners raakt. In de gemeenteraad van 3 maart zal besloten worden of
er genoeg geld vrij gemaakt kan worden voor het plan dat er ligt.
Wij hebben al vele positieve reacties gehad naar aanleiding van
het plan dat in de vorige Binnenste Buiten gepresenteerd werd.
Natuurlijk kosten deze plannen geld. Er zal opnieuw bestraat gaan
worden, er komt meer groen en ook de bewegwijzering zal worden
aangepast. Wij duimen voor een positief besluit en hopen van harte dat het project van start kan gaan.
Ook zal er weer een etalageruit worden gevuld. Heeft u gezien dat
er hard gewerkt wordt in het pand waar vroeger Hobby Haagen
zat? Er vestigt zich nu een jonge ondernemer die keukens gaat verkopen. Hij heeft een mooie zichtlocatie daar en wij wensen hem
alle succes toe.
In het bestuur richten wij ons op de jaarvergadering. Dat fenomeen
heeft vanwege de corona twee jaar niet door kunnen gaan maar
nu mag het gelukkig weer. Als u op dinsdagavond 22 maart geen
andere plannen heeft dan ontvangen wij u graag in De Buitenhof
aan de Keurloane. Het onderwerp Wonen zal een belangrijk deel
van de avond vullen.
Op 22 maart zijn de verkiezingen achter de rug en zal er in de weken daarna een nieuw gemeentebestuur worden geïnstalleerd. Als
PBB kunnen wij dan ook de gesprekken met de politieke partijen
weer oppakken. Het is interessant om van elkaar te horen waar de
verschillende speerpunten liggen en hoe wij elkaar kunnen versterken.
In de maand maart zijn er dus veel ontwikkelingen te verwachten,
wij houden u op de hoogte in onze volgende Binnenste Buiten.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Een vriendelijke groet van
Loes van Denderen.
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Zaterdag 5 maart 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’.
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Enitor Primo is de toonaangevende
Nederlandse extrudeur van op maat
gemaakte kunststofprofielen.
Elk profiel dat ons bedrijf verlaat
is het resultaat van een prettige
gedegen samenwerking.

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

Hm, wat moest ik dit jaar beslist niet vergeten?
Oh ja, lid worden. Maar waarvan ook al weer?
(Plaatselijk Belang natuurlijk!)
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Hoe corona in het leven kan ingrijpen

Nelleke Kemps-Stam

Zonder doelen kom je nergens

‘Nederland gaat weer open’. Zo begon minister Kuipers de persconferentie op 15 februari. Hij waarschuwt ook: “Corona is niet weg,
verre van”. Corona is geen gewone griep geworden. Wel zijn we
beter bestand tegen het virus dankzij vaccinaties en immuniteit.
Het beeld in de samenleving laat het tegenovergestelde zien. Nog
nooit zijn er zoveel besmettingen geteld. Anderen worstelen nog
steeds met de gevolgen van corona. Het levert diverse verhalen op.
De deltavariant van het COVID19 virus was bepaald geen
griepje. Het leidde bij sommigen
tot Long COVID. Of Post-COVID,
zoals Theo Wouda het noemt.
Theo is lid van Switte4Energy.
Deze stichting zamelt geld in
voor medicijnonderzoek tegen
stofwisselingsziekten. Met het
fietsteam bereikte hij sinds 2012
meerdere malen de top van de
Mont Ventoux. Hij vertelt hoe
het virus hem velde.
Ik zal op de top komen
“Op 16 februari 2021 kreeg ik het
bericht dat ondertussen bijna
half Nederland al heeft gehad:
De uitslag van de test is positief.
De klachten zijn voornamelijk
vermoeidheid en hoesten. Het
had dus veel erger gekund. Na
een goede week leek het wel
weer te gaan. Ondertussen begonnen er ook klachten te blijven en bij te komen zoals weinig energie, kortademig, slechte
concentratie, slecht tegen drukte
kunnen, vergeetachtigheid, enzovoort. Via de longarts werd
ik welkom geheten bij de grote
club Post-COVID patiënten.

ik binnenkort weer volledig te
werken. Niet op hetzelfde niveau
als voorheen, maar een tandje
minder. Gelukkig begrijpen mijn
werkgever en de Arbo-arts mijn
situatie en geven mij hier veel
vrijheid in. De coronarevalidatie
blijft in ieder geval nog doorlopen tot 3 mei 2022. Daarna probeer ik de draad weer op te pakken in de sportschool.
Ondertussen heb ik mij zelf ook
een doel gesteld. Want zonder
doelen kom je nergens. Op zaterdag 11 juni 2022 wil ik de Mont
Ventoux per fiets gaan beklimmen. Naast mijn coronarevalidatie helpt Pieter mij hier ook bij.
En of ik nu die berg in één keer
op ga fietsen of vijftig keer moet
afstappen om boven te komen:
ik zal op de top komen.”
Geen woorden
Gerrit en Tineke Koster worden
vlak na elkaar met corona in
het ziekenhuis opgenomen. Op
10 februari 2021 overlijdt Gerrit.
Hun kinderen moeten de uitvaart
en de begrafenis zonder aanwezigheid van Tineke regelen.
Wat dit gezin meemaakte, is met
geen pen te beschrijven.
Eind november breekt de nieuwe
variant van corona uit. Omikron
manifesteert zich als een mildere vorm, maar gooit nog wel
roet in het eten van mensen die
wat te vieren hebben. Op 16 december 2021 valt er meteen iets
op bij het huis van Anne en Hiltje Bronsema. De heg aan de Irenestraat is versierd met slingers
en ballonnen. Een bord op het
hek vermeldt dat de bewoners
50 jaar getrouwd zijn.

Theo Wouda.
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(eigen foto)

De klachten zijn allemaal slecht
te combineren met mijn werk,
privé omgeving en racefietsen.
Je moet continue in de gaten
houden wat je gaat doen. Je kunt
je energie maar één keer inzetten. Dat betekent dus ook dat je
soms ‘nee’ moet zeggen tegen je
familie en vrienden, maar ook op
je werk. Dat betekent acceptatie
van anderen, maar ook acceptatie van jezelf. Misschien nog wel
het meest lastige van het traject.
Op 3 mei heb ik mij via de huisarts aangemeld voor coronarevalidatie. Onder begeleiding
van fysiotherapeut Pieter Pilat
van Fysio Switte zijn we langzaam begonnen met het opbouwen van mijn conditie, mijn
kracht en fysieke gestel. En uiteindelijk ook het mentale deel.
Want als je je fysiek beter gaat
voelen, gaat het mentaal ook
weer wat beter. Inmiddels ben
ik nu zo’n negen maanden twee
keer per week bezig. Het gaat
steeds beter. Af en toe een terugslag, maar ook daar weet ik
steeds beter mee om te gaan en
ik houd stug vol. Inmiddels hoop

Geheel anders
“49 jaar getrouwd???, dus op
naar goud!!! Ja maar dat duurt
nog wel even. We hebben nog
een heel jaar voor de boeg. Maar
zoals een dag, een week, een
maand, gaat een jaar ook snel
voorbij. Je begint samen te overleggen over de invulling van het
50-jarig huwelijksjubileum. Maar
dan komt er opnieuw een lockdown. Een periode waarin alles
gesloten is waar je een huwelijksjubileum kunt vieren. En wat
dan? Er blijft weinig anders over
dan het met de kinderen in de

Het gouden paar.

huiselijke kring te vieren, maar
zelfs daaraan zitten beperkingen.
Ondanks alles is het toch nog
een gezellige dag geworden. De
postbode en andere bezorgers
hebben ons rijkelijk van felicitaties voorzien. Zelfs bloemisten
en de bakker wisten ons te vinden. In de avond was er ineens
het geluid van koperinstrumenten van een muziekvereniging
uit de omgeving met gevarieerde klanken. Het was geheel anders, maar toch een leuke dag.”
Kinderen worden nauwelijks
ziek van corona. Om anderen
niet te besmetten, worden basisscholen voor langere perioden gesloten. De omikronvariant
zorgt voor een onverwacht explosieve uitbraak op basisscholen. Dat leidt tot lege klaslokalen
en gezinnen die in quarantaine
moeten. Interimdirecteur Eelke
Horinga van C.B.S. De Fontein
blikt terug op twee jaar corona.
Dichte scholen
“Voel ik iets in mijn keel? Toch
maar even een zelftest. Het is inmiddels bijna een dagelijks ritueel voor veel leerkrachten van de
basisschool. Goed omgaan met
alle aspecten van de maatregelen rond corona lijkt het werk in
het basisonderwijs te beheersen.
Het uitdelen van zelftesten is bijna even vanzelfsprekend als het
uitdelen van een toetsblad. Leerkrachten die gewend zijn om vol
voor ‘hun’ groep te gaan, worden verplicht om bij verschijnselen van verkoudheid thuis te
blijven. Of zitten thuis omdat een
van de gezinsleden in quarantaine moet. De versoepelingen leveren weer onzekerheid op. Wat
doet dat met mijn werkplek, kan
ik daar veilig werken?
Naast de achterstanden die ontstaan in de schoolvakken heeft
de leerkracht ook de aandacht
voor wat dit alles met het kind
doet. Kinderen die in de klas
zitten en zich afvragen: ‘Nu ik
wel op school ben maar mijn
broertje corona heeft, kan ik nu
andere kinderen besmetten? Is
het dan mijn schuld als zij ziek
worden?’ De leerkracht moet ook
die kant van de leerlingen in de
gaten houden. Met de kinderen
praten, steunen en bemoedigen.
De afgelopen periode heeft veel
gevraagd van de leerkracht. Het
moment dat een zelftest positief
kleurt en je weet dat er geen vervanging is. Een klas naar huis
gestuurd moet worden of een
duo toch maar een aantal extra

(eigen foto)

Weer een klas in quarantaine.

(foto: Sylvia Jacobi)

dagen gaat werken om de kinderen naar school te laten gaan en
dat vond ik heel saai.’
We moesten op school ook de
teleurgestelde leerlingen opvangen die opnieuw een verjaardagsfeestje in het water zagen
vallen. ‘Ik was in november jarig
en opa en oma kwamen bij de
deur het cadeautje afgeven.’ Vertelt de een. ‘Mijn kinderfeestje ga
ik nog vieren als het straks weer

rantaines. We vroegen 98 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van
alle basisscholen naar hun mening over corona. “Omdat je nu
kunt zien hoe kinderen zich voelen”, zoals een meisje opmerkt.
Je hoeft niet te raden wat ze als
grootouders zullen antwoorden
op de vraag van hun kleinkinderen: “Hoe was het leven toen u
kind was?”.

Hoe voel jĳ je door corona?
Ik ben er zat van
Ik verveel me meer
Ik heb meer stress
Ik voel me eenzaam
Ik voel me verdrietig
Ik maak vaker ruzie
Ik ben wel eens bang
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Meisjes

Wat heb je gemist door corona?
Mĳn opa en/of oma
Sport/muziek/hobby
Mĳn vrienden/vriendinnen
Schoolreisje
Mĳn verjaardagsfeestje
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Uitslag van de enquête onder 98 leerlingen van groep 7 en 8 van de drie
basisscholen. (grafiek: Annemieke Altena)
mag’ vult hij nog aan. ‘Gelukkig
kwamen de andere opa en oma
wel. Dat was wel leuk.’
Twee jaar corona heeft de kinderen veel gedaan. Tegelijk laten
ze een enorme veerkracht zien
en kijken ze naar de positieve
dingen die wel kunnen en die
we wel hebben meegemaakt.
De leerkrachten kijken uit naar
de periode waarin niet de halve
groep thuis zit. Waarin ouders
weer volop kunnen meeleven
met wat er op school gebeurt en
ook weer meer bij het schoolleven betrokken kunnen worden.”
Door corona kan niks
Kinderen en pakes en beppes
werden nogal eens tegen elkaar
‘uitgespeeld’. De vertrouwde
omgeving van school veranderde ook door lockdowns en qua-

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

Looptijd: maart / april 2022

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 februari t/m 05 maart 2022

Speciaal voor ….

Voordeelpakker

Oven Kippendij CHEESE

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

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.

Koopje van Jan

KARBONADES

ONIONBOL
Altijd vers gemaakt

Iedere 4e gratis!
Per stuk

Per stuk

€1.59

€5.99
Onze Topper!

MEAL DEAL

BROCCOLI

Varkens , Kip of met Kaas

SCHOTEL

250 gram

Kant en klaar, lekker ite.

500 gram

€3.50

20 % KORTING

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

GRILLWORST

Kies maar lekker!

Diverse soorten

TAS VOORDEEL!
*500 gram Gehakt
*4 Kipschnitzels
*4 Boerenschnitzels
*4 Gegrilde Kip
Drumsticks Drumsticks

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

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

Naam:

Samen voor

€5.95

€15,00

Postzegel
niet nodig

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

VRIJWILLIGERS
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Femke Roosma

Liesbeth Ribbink

‘De wereld een beetje beter maken’, dat is waaruit Femke leeft

Politiek en sociale betrokkenheid is Femke met de paplepel ingegoten. Haar opa en vader zaten voor de Partij van de Arbeid in de
gemeenteraad van Achtkarspelen. Ook waren ze betrokken bij de
Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Op de middelbare school
bekeek ze een lijstje met opleidingen. De opleiding Politicologie was nieuw voor haar, maar sprak haar erg aan. Ze ging naar
een voorlichting van de Universiteit van Amsterdam. Dat voelde
goed. Dus vertrok ze op haar 18e voor de studie politicologie naar
Amsterdam. Daar woont ze nog steeds.
Het Noorden
Femke is geboren en getogen in
Buitenpost. Haar ouders waren
eigenaar van steenhouwerij De
Vries aan de Jeltingalaan. Inmiddels zijn ze met pensioen. Femke
bezoekt hen nog regelmatig, met
haar man en kind. Omdat haar
man ook uit het Noorden komt,
kunnen ze familiebezoek zo mooi
combineren.
Opleiding
Na haar middelbare school ging
Femke politicologie studeren in
Amsterdam. Daar was de opleiding die ze wilde en het voelde
goed. Daarom vielen de opleidingen in Nijmegen en Leiden
af. En omdat een vriend van haar

ook naar Amsterdam ging, was
de keuze gemakkelijk gemaakt.
Na haar studie in Amsterdam
deed ze onderzoek naar het sociale beleid van de verzorgingsstaat. Dit onderzoek deed ze aan
de Universiteit van Tilburg.
Politiek
Ondertussen rolde ze in de politiek en sloot zich aan bij GroenLinks (GL). Daar is ze nu fractievoorzitter van in Amsterdam.
Samen met de PvdA, D66 en
SP vormt GL een coalitie in de
hoofdstad. De politiek kan soms
best pittig zijn. Vergaderingen
duren lang, soms zo’n anderhalve dag. Maar ook de onder-

werpen die besproken worden,
zijn soms heftig. Zo was er vorig
jaar een demonstratie van Black
Lives Matter op de Dam in Amsterdam, waar lang over gesproken is. Femke zit straks twaalf
jaar in de politiek en kijkt terug
op een mooie loopbaan. De punten waar zij zich vooral voor inzet
zijn ongelijkheid, armoede en
werkloosheid.
Ze heeft zich er hard voor gemaakt dat de laagdrempelige
opvang voor daklozen het hele
jaar open is. Eerst was de opvang alleen open in de winter als
het vroor. “Maar in de winter als
het regent kan het ook koud zijn”,
stelt Femke. Uiteindelijk bleef
de opvang de hele winter open.
En later werd er geregeld dat
de laagdrempelige opvang voor
daklozen het hele jaar open kon.
Ook heeft ze zich ervoor ingezet
dat de eigen bijdragen voor de
WMO zijn afgeschaft. “Mensen
kiezen er niet zelf voor om gehandicapt te zijn, en hebben het
al moeilijk genoeg”, zegt Femke.
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dan stopt Femke.
Ze heeft een kind gekregen, en
wil daar tijd voor hebben. Want
als de politiek roept schuift alles
aan de kant. Ze neemt eerst even
pauze van de politiek, en ziet wel
wat ze er verder mee doet. Maar
ze blijft wel betrokken.

Femke Roosma met man en kind op het strand van Ameland.

(eigen foto)

Docent
Na haar onderzoek bij de Universiteit van Tilburg is ze daar ook
aan het werk gegaan. Vijftig procent van haar tijd besteed ze aan
onderzoek, op het gebied van
armoede en sociale uitsluiting in
de verzorgingsstaat.
Daarnaast geeft ze ook nog les
in sociale bewegingen. Dus hoe

Oud-Buitenposter Femke Roosma is tot de komende verkiezingen fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam, en daarnaast is zij
onderzoeker en docent aan de Universiteit van Tilburg. (eigen foto)
protestbewegingen, zoals bijvoorbeeld Black Live Matters
en de anti-coronabeweging, in
elkaar zitten. Er wordt gekeken
naar hoe ze ontstaan, wat de
ideologie is, hoe ze motiveren,
wat de impact is, wat voor soorten protest er zijn. Ook wordt er
naar voorbeelden uit de geschiedenis gekeken, bijvoorbeeld de
vrouwenbeweging. Femke vindt
het leuk om op wetenschappelijk
niveau en in de praktijk bezig te
zijn met deze onderwerpen.
Dorp en stad
Omdat ze ging studeren is ze in
de stad Amsterdam terecht gekomen. Maar dat was wel even
wennen. Als ze dan weer in Buitenpost kwam, vond ze dat heerlijk rustig om weer even bij te komen. Nu is ze meer gewend aan
de stad. Wel ziet ze verschillen.
Toen ze in Buitenpost woonde
merkte ze dat de kerk een grote

rol speelde in de samenleving,
een soort verzuiling. In Amsterdam merkt ze daar niks van. Van
de ongelijkheid ervaart ze juist in
de stad meer. Er zijn mensen die
op straat leven en de armoede is
zichtbaar. In Buitenpost is er ook
wel ongelijkheid, maar er zijn
geen mensen die zichtbaar op
straat slapen en er is geen grote
zichtbare armoede.
Vrije tijd
De afgelopen jaren was er geen
ruimte voor een hobby. Door de
drukte in de politiek en bij de universiteit was de tijd die over was
nodig om te ontspannen. “Eropuit, Netflix en boeken was de
ontspanning”, geeft Femke aan.
Nu ze, sinds een jaar, een kindje
heeft gaan ze er vaker op uit. Met
een abonnement bij Artis moet
dat zeker lukken. En natuurlijk
naar de trotse opa en oma in het
noorden van het land.

NLdoet op 11 en 12 maart
Suska is een dienstverlenende organisatie, waarbij alle medewerkers het werk als vrijwilliger uitvoeren.
Het spreekuur van SUSKA in Buitenpost is weer open en je kunt
zonder afspraak elke 1e en 3e
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, WAJONG, Belastingzaken
en Schuldhulpverlening.
Wij zijn er voor mensen met een
laag inkomen/vermogen.
Er zijn geen kosten aan onze
diensten verbonden.
Werkzaamheden die wij doen
zijn onder andere:
• invullen van formulieren zoals
huur- en zorgtoeslag, belastin-

gen en heffingskortingen.
• het aanvragen van een vrijstelling van de WOZ-belasting en
Waterschapsheffing.
• het aanvragen van een uitkering of voorziening, bijv. bijstands- of ww-uitkering.
• het voorbereiden van een gesprek met UWV en/of gemeente.
• begeleiding bij een gesprek
met de UWV of andere instantie.
• het indienen van klachten en
opstellen van bezwaar- en beroepsschriften.
• schuldhulp.
Contact
Je kunt ons bereiken via de mail:
info@suska.frl of
via het contactformulier op de
website: www.suska.frl
Geef je de voorkeur aan telefonisch contact dan kun je op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur
terecht op het nummer:
0519 - 250949.

Het Oranje Fonds organiseert
op 11 en 12 maart 2022, samen
met duizenden sociaal-maatschappelijke organisaties in het
land, weer NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje het verschil te
maken en ertoe te doen!
Meedoen
Vrijwilligers zijn het kloppend
hart van vele sociale initiatieven.
Het Oranje Fonds laat daarom
met NLdoet zien hoe belangrijk
actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet
ervaren hoe leuk vrijwilligers-

werk kan zijn. Voor organisaties
is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Voor Buitenpost zijn de volgende
projecten aangemeld:
Vrijdag 11 maart
• Moestuin lenteklaar maken,
Schoolstraat, 10.00-12.30 uur.
Zaterdag 12 maart
• Klusdag Scoutinggroep De
Brimzen,
Mejontsmaveld,
10.00-15.00 uur.
• Handen uit de mouwen op
De Kruidhof, 9.00-15.30 uur.

NLdoet kon vorig jaar doorgaan, ondanks corona.

• Verzorgen buitenboel
sportpark, Jeltingalaan,
10.00-15.00 uur.
• Klusdag k.v. Flamingo’s,
Jeltingalaan, 9.00-12.00 uur.
Aanmelden kan op de site:
nldoet.nl

(foto’s: Hielke Boorsma)

Vanaf maandag
28 februari
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

Laatste wintercollectie:
Alles 10 euro per stuk!

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

Gratis halen en brengen!

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361

mail:
rikst.fl@gmail.com
tel.:
0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81
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Michiel Poelstra: jongste Krav Maga-trainer van Fryslân
Waarschijnlijk kennen de meeste mensen uit Buitenpost Michiel
Poelstra (20 jaar) van de Lidl. Die vriendelijke jongeman achter de
kassa. Of als trainer bij Safe en Fit.
Uitdaging en avontuur
“Tot mijn dertiende zat ik op
korfbal. Daar was het heel gezellig. Maar ik wilde wat anders.
Daarom ging ik op fitness. Via de
sportschool kwam ik in aanraking met Krav Maga.”
Krav Maga paste bij Michiel. Als
kind was hij vaak onrustig en
zocht hij uitdaging en avontuur.
Hij trok zijn eigen plan, bouwde
hutten en was soms erg ondeugend. Trainen hielp hem om die
onrust in goede banen te leiden.
Inmiddels is Michiel een van de
jongste Krav Maga-trainers van
de wereld. Met een professionele opleiding.
Professionele opleiding
Michiel: “Ik wilde al op jonge
leeftijd bij de politie. Door Klaas
Hoekstra [eigenaar Safe en Fit en
Krav Maga trainer, red.] werd ik
gestimuleerd om via het CIOS
daarvoor een vooropleiding te
doen.” Op het CIOS volgde hij
de opleiding voor SCUB (Sport
Coördinator Uniform Beroepen).
“Dat is een opleiding waarmee
je sporttrainer voor geüniformeerde beroepen kunt worden.
Bijvoorbeeld bij defensie of bij
de politie. Je leert sporttechnieken en ook hoe je les moet geven
en je lessen moet voorbereiden.”
Uitdaging
Tijdens de

opleiding

werd

Michiel fysiek uitgedaagd. Bijvoorbeeld door zware trainingskampen in de Ardennen.
Vergelijkbaar met een militair
trainingskamp. Michiel daarover: “Daar heb ik mezelf leren
kennen. Je moet onder moeilijke omstandigheden letterlijk je
weg zien te vinden. Het was ook
genieten. De mooie natuur, de
stilte. Ik zou zo wel terug willen.
Met een tentje, een brandertje en
dan genieten van de rust en een
stromend beekje.”
Jongste trainer
Michiel is de jongste trainer bij
Safe en Fit. Om les te mogen
geven in Krav Maga volgde hij
lessen bij Krav Maga Worldwide.
Corona gooide de laatste twee
jaar wel roet in het eten. Michiel
is blij dat er nu weer gewoon les
kan worden gegeven. Hij geeft
les aan volwassenen die vaak
veel ouder zijn dan hij. Daar heeft
Michiel geen last van. “Integendeel. Bij de volwassenen heb ik
voordeel van mijn enthousiasme
en energie. Inmiddels heb ik ook
zoveel ervaring dat ik flexibel les
kan geven. Iedere les is anders.”
Kinderen: hard werken
Michiel geeft ook les aan kinderen. Dat is anders. Michiel: “We
willen de kinderen goed op weg
helpen naar de examens. Daarom is iedere les goed voorbereid
volgens een vaste planning. De

kinderen zijn ook heel eerlijk. Als
ze geen zin hebben laten ze dat
wel merken. Dan is het voor mij
echt hard werken om ze wel mee
te laten doen. En ervoor te zorgen dat iedereen een leuke les
heeft.”
Zekerder voelen
Sinds vorig jaar is Michiel personal trainer, vanuit zijn eigen
bedrijf. Hij merkt dat hij veel baat
heeft bij zijn opleiding aan het
CIOS. Ieder traject begint met
een persoonlijk gesprek waarin
wordt besproken wat de doelen
zijn. Vaak gaat dat om zekerder
en veiliger voelen. Dat kan met
het leren van zelfverdedigingstechnieken. Door te trainen voor
een betere conditie en meer
kracht. En het gaat ook om zelfvertrouwen. Michiel: “Mensen
kunnen het zich misschien niet
voorstellen. Ik sta immers zelfverzekerd voor de groep. Maar
voordat ik begon met Krav Maga
was ik vaak onzeker. Als iemand
onaardig deed, wist ik niet hoe ik
daar mee om moest gaan. Door
de trainingen en mijn opleiding
weet ik dat nu wel. Onaardig gedrag van anderen laat ik gewoon
van me af glijden. Het zegt namelijk meer iets over de ander
dan over mij.”
Persoonlijke aandacht
Een uurtje trainen bij Michiel
als personal trainer is best prijzig, kun je dan niet beter met de
groep trainen? Michiel: “Sommige mensen vinden het toch
fijner om eerst persoonlijk les te
krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze
dan beter en sneller de technieken leren. Of omdat ze zich in de
groep niet zeker voelen. Iedere
les wordt door mij op maat gemaakt. Iedere training is anders,
ik zorg voor veel variatie. Zo
krijgt iedereen de les die bij hem
of haar past.”

ten die ik moest doen heb ik met
een ruime voldoende gehaald.
Helaas ben ik nog niet aangenomen bij de opleiding. In Drachten
is de opleiding telkens vol. En in
de Randstad willen ze vooral studenten die kunnen zorgen voor
meer diversiteit bij de politie.
Daar kom ik er dus niet tussen.
Maar ik blijf het proberen, het
moet een keer lukken.”
Aafke Postma

Meer informatie over de trainingen van Michiel is te vinden op
zijn website:
https://mp-personaltraining.nl/

Wat is Krav Maga?
Krav Maga is een zelfverdedigingssport die is ontwikkeld
door de Hongaars-Israelische
Imi Liechtenfeld. Het wordt
gebruikt om het Israëlische leger te trainen.
Bij Safe en Fit richt de training zich op zelfverdediging,
zelfvertrouwen en verbeteren
van de fysieke conditie.
Er wordt geoefend met realistische bedreigende situaties
zoals aanvallen met wapens
en ontvoeringen.

Droom: bij de politie
En die droom om bij de politie
te gaan. Heb je die nog steeds of
richt je je helemaal op je eigen
bedrijf? “Ik vind het geweldig
om les te geven. Dat wil ik ook
blijven doen. Maar ik wil zeker
nog steeds bij de politie. Alle tes-

Kunst in de Kerk 2022: kunstenaars gezocht
Tijdens de feestweek van het
dorp Buitenpost, van vrijdag 29
juli tot en met woensdag 3 augustus 2022, zal de expositie
Kunst in de Kerk weer gehouden
worden. Deze vindt plaats in de
Kruiskerk aan de Voorstraat.

Voor deze expositie is de organisatiecommissie op zoek naar
(amateur-)kunstenaars die willen
exposeren met hun werk. Bent u,

of kent u, iemand die dit zou willen, dan kunt u zich aanmelden
via het e-mailadres:
kunstindekerkbuitenpost@hotmail.com
Opgave kan tot en met 30 april
2022. De kosten voor deelname
bedragen € 12,50 per kunstenaar.

Kunst in de Kerk 2021

Het thema van deze expositie
is water en vuur. Iedere kunstenaar vragen we, naast een serie
kunstwerken, minimaal één werk
aan te leveren dat met het thema
te maken heeft.
De organisatiecommissie,
Kunst in de Kerk - Buitenpost

de Bibliotheek

Noord Fryslân

Vanaf dinsdag 1 maart is de
bibliotheek weer op dinsdagochtend geopend van 9.30-12.30
uur. Verder maandag tot en met
vrijdag van 13.00-17.30 uur en
zaterdag van 10.00-13.00 uur.
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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

December 1926 – ‘7-daagsche non-stoprit’ kwam door Buitenpost
Deze foto werd in december 1926 gemaakt bij garage Dijkema aan de
Voorstraat. Dit ter gelegenheid van de ‘7 daagsche Non-Stoprit’ van
een T-Ford door heel Nederland. De reis was bedoeld om de degelijkheid en betrouwbaarheid van het type auto te laten zien. Helemaal
links de smederij van Gerrit Noordhof. Later werd op het kavel het
gele huis met smederij gebouwd dat binnenkort onder de slopershamer zal verdwijnen.

25 jaar geleden – 75-jarig jubileum De Fryske Krite
Dit jaar hebben wij als dorp een eeuweling in ons midden. Toneelvereniging De Fryske Krite werd in maart
1922 opgericht. In februari en maart 1997 werden ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum toneeluitvoeringen en een feestavond georganiseerd. Toen werden ook het bestuur en de ereleden op de foto gezet.
Achter van links naar rechts: voorzitter Roel Groenbroek, erelid Auke van der Witte, Gryt Pel, penningmeester Rink van Hijum, secretaris Yteke Roosma en Lieuwe Paauw. Zittend: Nieske Pol (links) en erelid Dukke
Roosma (rechts).

Gevaar op de Bakkershoek, begin 1972
Plaatselijk Belang schiet niet vaak uit z’n slof, maar begin 1972 was
het raak. Het grote aantal verkeersongevallen in de directe omgeving
bracht het bestuur er toe echt actie te voeren. Met name de Bakkershoek als ongeluksplek bij uitstek was daarin het doelwit. Op hoge
toon werd bij gemeente en Rijkswaterstaat stoplichten geëist. Rijkswaterstaat zag de noodzaak niet. Na diverse protesten en daaropvolgende overleggen kalmeerde de zaak. De oogst van alle ophef was
zuinig: een verkeersspiegel en een zebrapad. De krantenfoto laat de
Bakkershoek eind 1971 zien.

Schaatsen op de Bûtenpostmer Feart
Op 12 januari overleed fietsen- en autohandelaar Dedde Wiersma op
89-jarige leeftijd. Als echte Buitenposter had hij veel interesse in het
verleden van ons dorp. Dedde leverde ook verschillende malen foto’s
en verhalen aan voor dorpsblad De Binnenste Buiten. Dit is er een
van. De foto werd kort voor de oorlog op de Bûtenpostmer Feart gemaakt. Samen met vader Marten, moeder Antje en zus Gryt (helemaal
rechts) staat hij op de ijzers achter de voormalige zuivelfabriek, nu
timmerfabriek Buitenpost, op Lutkepost.

Peuterspeelzaal aan de Kuipersweg
Op 25 januari 1971 werd de Stichting Peuterspeelzaal Buitenpost opgericht. Het doel was ‘het in groepsverband bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen onder deskundige leiding’. Toen was het
peuterwerk omstreden. Door sommigen werd het gezien als iets voor
‘luie moeders’, anderen vonden het de plicht van de moeder om thuis
voor het kind te zorgen en niet buitenshuis te werken. Ruim vijftig jaar
later is de kijk op zaken behoorlijk veranderd. De eerste vijf jaren bevond de peuterspeelzaal zich in het Nutsgebouw aan de Kuipersweg.
In die periode was dit ’s ochtends een vertrouwd beeld.
De foto is afkomstig uit het archief van Roel Groenbroek.

Trijntje Boorsma –
‘it bûterfrouwtsje’
In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw was het nog gewoon
dat er ‘sútelders’ (bezorgers) aan
de deur kwamen. Soms waren dit
mensen die maar een of enkele
producten verkochten. In Buitenpost was dit bijvoorbeeld ‘Teake
thee’, die inderdaad thee verkocht. Als voormalig TBC-patiënt
was zijn handeltje een aanvulling
op zijn karige uitkering. Dit gold
ook voor Trijntje Boorsma, of
‘Trientsje bûter’ [boter]. Met een
klein karretje verkocht ze bij vaste klanten pakjes margarine en
koffiemelk. Ik kan mij herinneren
dat ze na een gedane verkoop
altijd kleine hartjes snoepgoed
‘voor de kinderen’ gaf.

Boerderij Brandenburg, begin jaren zeventig
Deze foto werd begin jaren zeventig door Harry Nienhuis gemaakt.
De situatie lijkt vergeleken met nu weinig anders. Dat klopt niet helemaal. Eind jaren zeventig bouwde Roel Brandenburg een ligboxstal
achter de pleats en kwamen er nog voedersilo’s bij. En nog een verschil. Het ooievaarsnest was toen al jaren onbewoond. DDT had in de
jaren vijftig en zestig een slachting onder de steltlopers veroorzaakt.
Het verbod op het bestrijdingsmiddel in 1973 maakte mede een terugkeer in 2004 mogelijk. De foto komt uit het archief van Harry Nienhuis.
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Switte Fysio en Leefstijl: voor gezondheid én plezier!
Nu de lockdown achter ons ligt
mag er bij Switte Fysio en Leefstijl weer lekker gesport worden.
En dat is maar goed ook, want
hoewel iedereen wel weet dat
voldoende bewegen belangrijk
is voor een goede fysieke en
mentale gezondheid, werd er
tijdens de coronacrisis steeds
minder bewogen. Persoonlijke
begeleiding én gezelligheid blijken voor velen van groot belang
te zijn om in beweging te blijven.
En dat is wat bij Switte juist hoog
in het vaandel staat. Naast de
intensieve begeleiding op het

gebied van trainen, bewegen en
voeding door de leefstijltrainers
en fysiotherapeuten, neemt ook
de koffietafel een belangrijke
plaats in in het centrum. Soms
zelfs met een traktatie omdat er
iemand jarig is of iets wil vieren.

Jong of oud, getraind of ongetraind, dik of dun, iedereen is

welkom bij Switte en voor iedereen zijn er mogelijkheden om te
komen tot een gezonde leefstijl.
En zijn er klachten? Dan schakelt
de trainer heel snel met een van
de fysiotherapeuten voor advies.
En uiteraard staan de fysiotherapeuten ook klaar voor iedereen
met een klacht of blessure.
Kijk voor meer informatie op
www.switte.nl, bel 0511-540038
voor Switte Leefstijl voor het
plannen van een gratis proefweek of bel 0511-542000 voor
Switte Fysiotherapie.

Kringloopwinkel Raderwerk heeft ons dorp wat te bieden
Het is niet wat het lijkt, het is veel meer
Project Raderwerk aan de Marconistraat opende op 29 augustus 2001 haar deuren. In de ruim twintig jaren die volgden is het
werk van de organisatie behoorlijk gegroeid. Nu helpt Raderwerk
150 mensen op weg naar werk en zinvolle dagbesteding. Ons dorp
mag haar voordeel daarmee doen.
De heropening in 2001 was de
voortzetting van een project van
de stichting Oanset. Deze was
enkele jaren daarvoor begonnen met een kringloopwinkel. De
stichting Werkpro uit Groningen
zette het werk voort en verbreedde het. De winkel is het startpunt
van veel activiteit.

kan straks zijn echte werk weer
oppakken. De winkel wordt fraai
ingericht door medewerkers die
er hun baan van willen maken.
Zoveel mogelijk benutten we
het talent en de mogelijkheden
van iedereen. Het is ons doel om
iedereen een kans te geven iets
van zichzelf te ontwikkelen”.

onze medewerkers hun eigen
plek hebben, maar dat er tegelijk
open verbinding is met de omgeving. Voeling met klanten is
belangrijk”. Dat is niet overal zo
in het bedrijf. Gescheiden van de
winkel is het ontvangstgedeelte
van spullen met een afgesloten
ruimte met een speciaal doel.
“Hier kan prikkelarm worden gewerkt. Sommige van onze cliënten hebben dat nodig. Maar het
kan een eerste stap zijn naar geleidelijke grotere belasting”.
De spullen die binnen worden
gebracht moeten worden gesorteerd. Zoveel mogelijk worden
defecte of kapotte spullen gerepareerd. Alles wat niet meer hersteld kan worden krijgen als het
kan een andere goede bestemming. Sylvia: “We sorteren de
metalen, deze hebben vaak nog
waarde. Mensen uit het dorp
mogen hier hun oud metaal inleveren. Wij zorgen ervoor dat het
op een goede plek komt”.

Projectleider Sylvia Dillema bij het restaurantgedeelte van de winkel.
(foto: Johan Kootstra)
“Wie werkt voelt zich beter”
Raderwerk biedt goede, gebruikte spullen voor een redelijke prijs. En al lang maken niet
alleen mensen met een smalle beurs daar gebruik van. Het
steunt daarmee de gedachte dat
we af moeten van de wegwerpmaatschappij en veel meer moeten hergebruiken. Het is ook een
ideaal vertrekpunt om mensen
op weg te helpen naar betaald
en onbetaald werk. Het motto
daarbij is: “Wie werkt voelt zich
beter”, met niet alleen veel nut
voor de persoon zelf maar ook
voor de maatschappij.
Sylvia Dillema is projectleider
binnen Werkpro en begeleidt
voor en achter de schermen alles binnen de winkel. Ze legt uit:
“Alles wat we doen past binnen
het doel om het nuttig te laten
zijn. De man achter de kassa is
afkomstig uit Syrië en is apotheker. Hij doet zo taalervaring op en

Verschillende soorten werk
Door de winkel verspreid wordt
hard maar vrolijk gewerkt. “Hier
zijn ze bezig met het maken
van wenskaarten die weer in de
winkel worden verkocht”, wijst
Sylvia een tafel, “we willen dat

In de grote werkruimte van de
voormalige Ford De Zeeuw
zijn verschillende, afzonderlijke
werkhoeken ingericht. Zo is er
een fietsenreparatieplaats, houtbewerking, elektronica, metaalbewerking en een een plek voor
stoffen en kleding. “Mensen
mogen hier ook gerust komen
voor kleine werkzaamheden.
Voor weinig geld doen we kleine
fietsreparaties, zetten bijvoorbeeld een knoop of rits aan een
kledingstuk, lassen iets of zagen
hout op maat. We willen dienstbaar zijn aan onze omgeving. En

Het leslokaal voor de eigen opleidingen in het bedrijf.

(foto: Johan Kootstra)

al die bezigheden hebben ook
allemaal een functie binnen ons
werk”.
Dat werk gaat verder dan alleen
het opdoen van werkervaring.

Iedereen welkom
Bij de ingang van de winkel is
een restaurant ingericht. Hier
kan koffie worden gedronken
maar kan ook wat anders worden genuttigd. “Het appelgebak

De creatieve werkplaats waar wenskaarten en andere spullen voor de winkel
worden gemaakt. (foto: Johan Kootstra)
Midden in het gebouw is een
leslokaal voor 20 personen ingericht. “Daar bieden we taalles
en onderwijs in praktische vaardigheden. We werken daarvoor
samen met het Friesland College
en andere partijen”.
Samenwerking essentieel
Samenwerking is een van de
sleutelwoorden voor de organisatie. Het contact met gemeentes, hulpverleners, organisaties
op het gebied van arbeidsbemiddeling en begeleiding is essentieel. Sylvia: “Iedere persoon
is bijzonder en heeft een eigen
aanpak nodig. Daar willen we
oog voor hebben door op maat
hulp te bieden”.

van onze bakker is wereldberoemd”, lacht Dillema, “maar we
verkopen ook soep. In onze vestiging in Kollum doen we het project ‘uitgestelde soep’, hier soep
kopen en daarmee iemand die
het nodig heeft met een portie
helpen. We zijn kort geleden met
een project pluktuin begonnen.
We gaan op het eigen terrein
fruitbomen planten en groente
kweken. Voor eigen gebruik en
voor anderen. Dan zijn we weer
breder in ons werk.”
Met nadruk stelt ze: “Iedereen is
welkom hier. We zijn graag een
onderdeel van het dorp. En heeft
u ideeën en wensen, laat het ons
weten”.
Johan Kootstra

WONEN
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Er gebeurt veel op woningbouwgebied
Anderhalf jaar geleden vroegen wij via een enquête naar de woonwensen van Buitenposters. Het kaartje bij de enquête liet zien waar
in onze ogen bouwmogelijkheden zijn. Dankzij de reacties van veel
Buitenposters konden we onze missie invulling geven. Zo veel
plekjes in ons dorp, waar in onze ogen en die van de Buitenposters gebouwd kan worden. We hebben veel ‘lobbywerk’ verricht.
Zo hebben we onder andere gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in onze gemeente en hebben we via statenleden invloed
uitgeoefend op het provinciale beleid.
Eind 2020 heeft de gemeenteraad de woonvisie Achtkarspelen vastgesteld en in april 2021
heeft de Provincie haar woonbeleid, de ‘Utfieringsaginda Wenje’
vastgesteld.

ten en locaties.
Locatie Lits
De
Stichting
Woningbouw
Achtkarspelen
(SWA)
wil
16 twee-onder-een-kap woningen bouwen op de Lits-locatie, het terrein tussen de Halbertsmastraat en de Troelstralaan. Het bestemmingsplan is
goedgekeurd, de vergunningen
verleend en de grond is aan de
SWA geleverd. De bouw zal naar
verwachting dit najaar starten.

De Provincie heeft gemeenten
meer zeggenschap gegeven.
Hiermee zijn een aantal belemmeringen weggenomen, met
name de zeer krappe woningbouwprogrammering,
welke
gebaseerd was op krimp. In juni
2021 heeft het college van B&W
de woningbouwprogrammering
vastgesteld en kwam er ruimte
om plannen te maken.

Keurloane
Bebouwing van het kassencomplex: het voorontwerp is bijna
gereed, er ligt een provinciaal
volkshuisvestelijk akkoord en de
inspraakprocedure start binnenkort. We verwachten dat in de
Binnenste Buiten van maart of
april de plannen kunnen worden
gepresenteerd.

Het afgelopen half jaar leek het
stil te zijn, maar schijn bedriegt.
Achter de schermen is door vele
partijen en betrokkenen hard gewerkt. Hierbij was het gezegde
‘een broedende kip moet je niet
storen’ van toepassing. Een aantal ‘eieren’ komen nu uit; oftewel,
er is nieuws te melden over de
voortgang van meerdere projec-

Lutkepost fase 1
Binnenkort start de Gemeente
met het ‘op de markt’ brengen

Keurloane
Sportpark
De Swadde

raa

tr.

r.
ast

str

t

em
blo

W
oll

u it

Va
ng

w i er

el

ek
Wi

De

De

ns

urs

de Diken

ied

m

no

te

Bû

R

Lutkepost 2

De genoemde bouwlocaties.
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Lutkepost fase 2
Ook is er nieuws te melden over
plangebied ‘Lutkepost-fase 2’,
het gebied tussen de Bûtenpostmer Feart en Acht oan de Diken.
In december is er bodemonderzoek gedaan naar de pingo, de
exacte locatie en grootte van de
pingo en de bijzondere archeologische vondsten die eerder in dit
gebied zijn gedaan. Deze vooronderzoeken zijn bijna gereed
en worden begin maart gepubliceerd. De verwachting is dat de
gemeenteraad in april een besluit kan nemen over de volgende fase: het beschikbaar stellen
van budget voor de plan-voorbereidingsfase om te komen tot
een voorontwerp.
Van den Brug locatie
Over de voortgang van de Van
den Brug locatie (Voorstraat 63)
is op dit moment weinig nieuws
te melden. Begin november
heeft het college van B&W besloten om de mogelijkheid van
appartementen aan de voorzijde
en een woonzorglocatie aan de
achterzijde van het terrein verder uit te werken. De planontwikkeling loopt en volgens de
gemeentelijke planning start binnenkort de planologische procedure (ontwerp bestemmingsplan
of omgevingsplan).

Onderzoek naar de pingoruïne bij Lutkepost.
En nu verder...
Zijn we dan klaar met onze missie? Nee, nog lang niet. Uit de
enquête (zie de Binnenste Buiten van september 2020) en gesprekken met onder andere de
SWA blijkt tot 2030 een woningbehoefte van minimaal 200 woningen te bestaan. Dit is omgere-

(foto: Auke Attema)

kend een jaarlijks bouwvolume
van 25 woningen, ingaande
2023. Een jaarlijks bouwvolume
in Buitenpost van 25 woningen
lijkt veel, maar betreft een toevoeging van bijna één procent
per jaar. Dit percentage ligt echter duidelijk onder het gewenste
landelijke bouwpercentage van
1,25 procent.
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van het nog onbebouwde terrein bij de rotonde Lutkepost.
We hebben nog geen detailinformatie. Wel kunnen we melden
dat het bestemmingsplan ‘Lutkepost-fase 1’ ruimte biedt voor de
bouw van 22 appartementen.
We zijn uiteraard nieuwsgierig
naar de uitwerking van de plannen.

Lutkepost 1

(kaart: Annemieke Altena)

Woningthermometer
Als IWB zijn we ingenomen met
de voortgang van bovenstaande
projecten. Daarbij te bedenken
dat de woningbouw in Buitenpost anderhalf jaar geleden compleet op slot zat, met als dieptepunt dat er in de jaren 2015 t/m
2019 meer woningen zijn afgebroken dan er zijn bijgekomen.
In 2020 werden er 14 woningen
(waarvan 13 aan de Voorstraat
nr. 37 en 39) aan de Buitenposter woningvoorraad toegevoegd.
In 2021 zijn 18 woningen gebouwd en opgeleverd (waarvan
15 woningen aan de Halbertsmastraat). De verwachting is dat
er dit jaar 28 woningen worden
gebouwd (waarvan 16 woningen
op de Lits-locatie) en er 1 woning
wordt afgebroken.

aantal woningen
op 1 januari

totaal aantal
woningen
2600
2580
2560

2022 (2551)

2540

2021 (2533)
2015 (2523)

2520

2020 (2519)

2500

Woningthermometer 2022.
(infographic: Annemieke Altena)

VERKEER(D)?
De afgelopen maanden zijn er terugkerende parkeerproblemen bij het
zwembad (of moet ik zeggen It Swimbad?). Op de parallelweg tegenover
De Kûpe, langs de begraafplaats, geldt
een parkeerverbod voor bezoekers
van het zwembad, aangegeven met
bord E1 (Parkeren verboden).
Dit bord zorgt samen met E2 (Stilstaan
verboden) regelmatig voor verwarring. Er zijn twee dingen die spelen
bij deze borden. Ten eerste gelden ze
uitsluitend aan de kant van de weg
waaraan ze staan – behalve als ze in

We hopen dat de woningmarkt
in Buitenpost op een natuurlijke
wijze weer in beweging komt.
Met mogelijkheden voor starters, doorstromers, ouderen en
vestigers. Maar vooral dat er
plek is voor onze jongeren. De
initiatieven van een groep jongeren om Lytse Hûskes te realiseren ondersteunen we van harte.
We blijven actief om te bevorderen dat de in kaart gebrachte
locaties benut worden voor woningbouw. Pas als dat gelukt is,
wordt voldaan aan de gemeentelijke woonvisie voor Buitenpost.
Eigen inwoners vasthouden en
aantrekkelijk voor forensen.
Met andere woorden: Wach bliuwe en oanhâlde as storein.
Auke Attema

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost

E1

een wit bord staan afgedrukt met het
woord ‘Zone’ erop, dan gelden ze voor
een heel gebied en dus beide kanten
van de weg. Mag ik ergens niet Parkeren, dan mag ik er wel Stilstaan.
Het tweede wat bij deze borden speelt
is het verschil tussen ‘Stilstaan’ en
‘Parkeren’. ‘Stilstaan’ betekent binnen de verkeerswetgeving: laden en
lossen van goederen of onmiddellijk
in- en uitstappen van passagiers. ‘Parkeren’ is elke andere vorm van vrijwillig stilstaan.

E2

Als ik op de parallelweg bij De Kûpe
ga staan en ik laat mijn kinderen in- of
uitstappen en rij direct weer verder
is er niets aan de hand. Sterker nog:
als ik mijn kofferbak vol heb met snorkels en die ga ik één voor één naar De
Kûpe brengen, dan is er niets aan de
hand. Ga ik echter stilstaan om een
telefoontje te plegen, dan ben ik in
overtreding. Net als wanneer ik in mijn
auto blijf zitten wachten op iemand die
net gezwommen heeft of als ik mijn
passagier naar de ingang van De Kûpe
begeleid.

Radiatorfolie

ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• Isolerend en reﬂecteert 90% van de
stralingswarmte van de warmtebron
• Dikte: 2 mm
• Afm.: 2.50 m x 50 cm (lxb)

5.49

• Afm.: 5 m x 60 cm (lxb)

9.99

Art.nr. 11047057/11047058

VANAF

5.49

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 offerte op maat.

Ga naar badkamerxxl.nl
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DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Niger

Alle rijen van links naar rechts:

Onderste rij: Kees Henstra, Lammert van der Tuin, Marja Hut, Syb de Haan,
Folkert Ringnalda, Jacqueline Schippers en Keimpe Weistra.
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: André Bos, Paul Bergsma, Sietse van der Veen, Nienke Klaver,
Henk Dijkstra, meester Ben Schipper, Irma Haagsma, Luuk van der Meer.
Eerste rij van boven: Tineke Harmens, Trijntje Poortinga , Jan Herrema, Ypie
Grijpstra, Geerte Schippers, Eric Kruyt, Sietze Hoogsteen, Albert Olijve.
Tweede rij van boven: Jikkemien Nijboer, Hanneke de Vries, Pieter Jagersma,
juffrouw Bergsma, Johan Kootstra, Ankie Turkstra, Fred Renes.

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.

De Fakkel, klas 6, 1974. Het was voor Ben Schipper het eerste jaar als hoofd
van de lagere school aan de Gysbert Japicksstraat.

WOORDZOEKER
Wilma Tabak

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in
de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7)
vóór zaterdag 19 maart.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in
het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het januarinummer was:
Stationsstraat 21.
Er waren 8 goede inzendingen. Daaruit is Bonnie Dalstra
als prijswinnaar getrokken.
Van harte gefeliciteerd!
De prijs, twee koffie met iets
lekkers, wordt ter beschikking
gesteld door de
Binnen-Markt, Kerkstraat 19.

Niger woonde in Abessinië (Ethiopië). Hij werkte als jongeman op
een agrarisch bedrijf. Hij vertoefde
veelal in de wildernis. Op een dag
hoorde hij een huilend geluid. Hij
liep er op af en zag tot zijn schrik een
leeuw op de grond liggen. Het werd
hem duidelijk waarom die leeuw
klagelijk jankte. In de voetzool van
de linker voorpoot stak een scherp
voorwerp naar buiten. Het leek
een uit de kluiten gewassen doorn.
Niger had wel door dat de leeuw
zich niet kon verplaatsen. Hij werd
dus iets minder bang en bekeek
het uitsteeksel van dichterbij. Met
de hand proberen de omvangrijke
splinter te verwijderen, durfde hij
niet. Hij zou een soort hefboomachtig gereedschap moeten zien te vinden om de veroorzaker van de wond
en de pijn los te wrikken. Niger had
ook in de gaten dat de leeuw erge
dorst en honger had. Een platte
houten bak om water in te doen,
was op het boerenbedrijf aanwezig.
De drinkbak werd aangesleept en
gevuld met water. Een lange stok
deed dienst als schuifmiddel. Het
dier begon direct te slurpen. Niger
had intussen ook bedacht de medicijnmeester in te schakelen. De
bedrijfsbeheerder, die begreep dat
er iets bijzonders aan de hand was,
bleek bereid voor voedsel te zorgen. De medicijnmeester vond een
en ander buitengewoon boeiend en
wilde zijn kennis van verwondingen
best op de proef stellen. Hij bekeek
het euvel van de leeuw met zorg
en zag kans met de uitvinding van
Niger het scherpe obstakel uit de
poot van de leeuw te trekken. De
koning der dieren brulde het uit van
de pijn tijdens de operatie. De medicijnmeester wist iets wat op zalf
leek op de gapende wond aan te
brengen. Niger verzorgde de leeuw
verder en na een aantal weken trad
de genezing in. Op een morgen dat
Niger water kwam brengen, was de
leeuw verdwenen.
Dit alles gebeurde tijdens de
Romeinse overheersing. Niger
werd zomaar gevangen genomen
en op een schip gezet. Daar hoorde hij dat de reis naar Rome ging.
Hij had geen idee waar dat was en
wat er met hem zou gaan gebeuren.
Hij werd in de gevangenis gegooid
en kreeg amper eten en drinken.
De toenmalige keizer van het Romeinse Rijk, Julius Caesar, had de
krankzinnige gewoonte om diverse lieden in de arena van Rome te
‘trakteren’ op het mensonterende
spel om hongerige leeuwen los
te laten op weerloze mensen. Dat
overkwam ook Niger. Een grote
leeuw kwam brullend op hem af
om plotseling te stoppen. De leeuw
begon tot ieders verbazing Niger te
likken en liet daarbij een dankbaar
gegrom horen, zo leek het wel. Ook
Niger kwam na zijn doodsangsten
weer enigszins bij zijn positieven.
Hij bekeek de leeuw aandachtig,
keek vervolgens onder de linker
voorpoot en zag een groot litteken.
Op dat moment begreep hij dat de
leeuw hem al eerder had herkend
als zijn redder. Julius Caesar was
zodanig onder de indruk van deze
wonderbaarlijke gebeurtenis, dat
hij Niger de vrijheid gaf.

Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeenteraad
en wat de standpunten van de politieke
partijen zijn.
Kunt u wel wat hulp gebruiken?
Vul dan de stemhulp in op:
www.mijnstem.nl/achtkarspelen
of scan de QR-code

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
Mienskip
Na de warme maaltijd laat ik
onze pup uit van 5 maand. Ik doe
altijd het rondje Paradyske, hond
Elmo is dit wel gewend. Het
waait hard (storm Corrie). We
zijn ter hoogte van de camperplaats als er een fietser aankomt,
die schrikt van mij en Elmo...
Het gaat net goed, de jongeman
trapt hard op z’n rem, ’t piept ervan. Puppy Elmo schrikt, en trekt
aan zijn uitlaatriem. Deze schiet
uit mijn hand en Elmo rent hard
weg, met de uitlaatriem achter
zich aan. De jongen biedt zijn excuses aan, fietst weer door en ik
achter Elmo aan.

Maar hoe ik ook roep en kijk, ik
kan ’m nergens meer vinden.
Ik besluit om de hulp van mijn
man in te schakelen. We pakken
beiden de fiets en gaan elk een
kant op met een grote zaklamp.
Ondertussen kom ik een wandelaar tegen. Ik vraag of ze ’n
hondje heeft gezien onderweg.

Helaas niet. Maar, zegt ze, ik kan
het wel even in de groepsapp
van de Jeltingalaan zetten, dan
kan iedereen naar hem uitkijken. Ook voetballen haar kinderen op dat moment, dus die
appt ze ook even, om uit te kijken naar een hond. Goed idee, ik
zet meteen ook een berichtje in
de groepsapp van de W.H. van
Heemstraweg.
Werkelijk waar, het is hartverwarmend. Binnen korte tijd zijn
er heel veel mensen op de been
om mee te zoeken. Sommigen
met de auto, fiets, zaklampen.
Het is druk achter het voetbalveld. Industrieterrein wordt afgezocht, de puppy moet gevonden
worden. Op een gegeven moment zie ik de brandweer! Geen
idee hoe dit geregeld is, maar
dan breek ik! Zoveel mensen op
de been, voor ons, we kennen
bijna niemand, wonen hier nog
niet zo lang, maar ze zoeken al
die uren mee! Uiteindelijk besluit
mijn man lopend de route nog
’n keer te doen. Dan ziet hij een
rood uitlaatriempje in de berm
liggen. En daar staat onze Elmo,
met de pootjes in de sloot, hij zit
vast door het uitlaatriempje en
kan geen kant op. Wat krasjes op
zijn oren, en steenkoud. Manlief
wordt thuisgebracht door een

We komen uit Groningen, daar
noem je dit Noaberschap... nou
Buitenpost, buitengewoon Noabers!! Oftewel: goeie buren!
’s Morgens nog door ’t bos van
Egypte gelopen en daar lag nevenstaand steentje met tekst.
Hoe waar werd dit ’s avonds.
Rosieta Venema
Inrichting Voorstraat 29

bewoner van het Paradyske.
We bedanken iedereen die meegezocht heeft, belangeloos. Ze
beloven om het in hun straatgroepsapp te zetten. Ook de
brandweer. Iedereen keert weer
huiswaarts.
Ik vind het zo overweldigend,
werkelijk waar, hoe de mensen
in je buurt om je heen staan, en
wat voor je doen. We willen ze
allemaal hartelijk danken, weten
alleen niet wie het zijn.
Dit verhaal verdient een plekje
in de krant, niet om ons, maar
om de samenleving. Dat er nog
mensen zijn die naar je omzien,
en willen helpen. Terwijl het
stormt en regent.

Tip voor de gemeente. Wat zou
het mooi zijn als op de plek van
het pand Voorstraat 29 nu eens
niet gekozen wordt voor nóg
meer parkeergelegenheid maar
dat er een kleine groenzone
komt met ruimte voor bomen.
Parkeergelegenheid is er inmiddels meer dan genoeg in en
nabij het centrum. Bij de Poiesz
zelf, achter de Kruiskerk, grote pleinen tegenover Kapenga,
naast de Lidl en voor Coop. De
warmere zomers maken het tot
plekken waar je zo snel mogelijk
vandaan wilt.
Ik wens de gemeente wat meer
lef en gevoel voor urgentie toe in
het tegengaan van de verstening
van ons dorp.

VUILNISBAKKENPRAAT

Zwerfbak voor
zwerfvuil
Zoals u inmiddels weet ben ik als
zwerfbak terechtgekomen bij de
Dierenweide in Buitenpost. Tussen
girafschapen met hun witte wol en
lange nek. Maar ook konijnen zijn
hier en eenden en natuurlijk kippies. Kippies ken ik voornamelijk
van de botten die regelmatig in mij
gegooid worden maar konijn heb
ik nog nooit gegeten. Op deze foto
staat mijnheer Douwe in mijn buik
te kijken op zoek naar zwerfvuil.
Blikjes, kleine flesjes en dat soort
zooi. Mijnheer Douwe is niet alleen
geïnteresseerd in zwerfvuil maar
hij is ook voorzitter van de Dierenweide. Van baas Sipke begreep ik
dat dat een belangrijke taak is maar
helemaal begrijpen doe ik het nog
niet. Vóór wie zit je dan en moet je
juist niet ergens voor staan?

Evert Meilink

Nijntje-diploma’s bij GV Maas
Afgelopen jaar is High Five
sportstimulering in samenwerking met Bruinsma Sport & Spel,
gestart met het project ‘nijntje
bewegen’.
De kinderen bij GV Maas zijn
de eerste kinderen die dankzij
het project hun beweegdiploma
hebben behaald!
Afgelopen weken heeft een
groot aantal kinderen het Nijntjebeweegprogramma gevolgd bij
GV Maas. Hierbij kwamen alle
basisonderdelen van bewegen
aan bod via leuke oefeningen en
spelletjes. Ze konden naar harte-

lust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.
Op 31 januari was het afsluitende beweegfeestje. Heel veel
blije snoetjes waren er te zien.
De kinderen kregen hun nijntje
Beweegdiploma uitgereikt door
wethouder Jouke Spoelstra.
Het Nijntje Beweegprogramma
is er voor kinderen van 2 tot en
met 6 jaar en is onderdeel van
het
peuter/kleutergymnastiek
van GV Maas. Dit is elke maandag van 14.30 uur tot 15.30 uur.

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

De holle
(Het hoofd)
Siswizen by de rûs mei it wurd holle.
Gjin wûnder, dy moat oeral by brûkt wurde.
It like slim, mar hy skuort de holle der wer by
Het leek niet best, maar hij vat weer moed
Jan hie corona, mar hy kin de holle wer tille
Jan had corona, maar hij is weer beter
Se rinne hieltyd mei de hollen tsjin inoar oan
Ze botsen steeds weer vanwege hun koppigheid

Het leek Douwe wel een leuk idee
als mensen plastic statiegeldflessen in mij gooiden. De Dierenweide
zit altijd om geld verlegen en alle
kleine beetjes helpen en daar weet
ik toevallig alles van. Jarenlang zijn
kleine beetjes er bij mij ingegooid
om toch telkens weer helemaal vol
en soms propvol aan de weg gezet
te worden. Ik heb jarenlang mijn
buikje vol kunnen eten met kleine
beetjes.
Opgeven kan via: info@gvmaas.nl

Collecte Amnesty International
Van 14 tot en met 19 maart collecteert Amnesty International.
Amnesty is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor
iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd
en overal te kunnen zeggen wat
ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan
van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte
voor Amnesty van onschatbare
waarde.
Waarom een collecte?
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen
gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. De organisatie

oefent druk uit op machthebbers die de rechten van mensen
schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen
worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast,
marteling stopt, en daders worden berecht.

Ik ha in holle as in gatsjepanne (vergiet)
Ik ben erg vergeetachtig

Verdrietig maar dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is
gebleven, nemen wij met mooie
herinneringen afscheid van

Theo van Asperen

Meer informatie over Amnesty
International is te vinden op
www.amnesty.nl.

Dêr sit my al wat fan yn ‘e holle
Daar meen ik mij iets van te herinneren
Dan docht my de holle net mear sear
Dan ben ik al overleden

Het is wel een een beetje modderig
op de Dierenweide. En dat is voor
mij dan ook best een probleem.
Mijn wielen hebben er problemen
mee en dat voelt niet fijn en het is
ook nog vreselijk koud. Maar ja ik
ben er niet voor om hier te gaan zitten klagen. Mijn taak is om vuilnis te
verzamelen en dat is een ‘schone’
taak. Daar ga ik voor. En als u statiegeldflessen heeft dan mag u die
gerust in mijn buikje stoppen.

Wilt u ook wel eens een
stukje schrijven voor de Binnenste Buiten
over Buitenpost of haar inwoners?
Dat stellen we erg op prijs.
Lever tekst en eventuele afbeeldingen dan apart aan:
bibupost@gmail.com

* 30 november 1940
† 3 februari 2022
Mary van Asperen-Atkins
Janey & Michiel
Megan en Jakob
Caitlin en Thomas
Liam
Mary & Jan
Nancy & Irfan
Finlay

WANDELVAKANTIES
Cinque Terre
Italië

Rügen
Duitsland

€ 749,p.p.

€ 579,p.p.

Datum: 1 mei - 9 dagen

Eifel
Duitsland

Harz
Duitsland

€ 665,p.p.

✔schilderachtig gebied ✔eenvoudige paden
✔prachtig centraal hotel ✔heerlijke stranden
Inclusief: reis per comfort
class touringcar, reisleiding, 8 overnachtingen
o.b.v. HP, 3 dagen wandelingen o.l.v. een gids (6
km), treinreizen, bezoek
Pisa en Lucca

SENIORENREIZEN

€ 745,p.p.

✔all inclusive reis

✔volledig verzorgd

Inclusief: reis per comfort
class touringcar, lunchpakket, 4 overnachtingen
o.b.v. HP, 3 dagen wandelingen o.l.v. een gids (7-10
km)

Inclusief: reis per touringcar met lift, reisleiding,
5 overnachtingen o.b.v.
all-inclusive, gids Trier,
entree Bitburg brouwerij
incl. 2 drankjes, boot- en
treinrit Saarland

Inclusief: reis per touringcar met lift, reisleiding, 5
overnachtingen o.b.v. VP,
gids Goslar, entree Harzkristall, entree miniatuurpark, entree Emsflower,
boottocht Okerstausee

Datum: 28 april, 28 aug.
en 10 sept. - 5 dagen

Datum: 16 mei en 19 sept. Datum: 13 juni en 23 aug.
- 6 dagen
- 6 dagen

DAGTOCHTEN
ANNE FRANK
23 maart 2022
€ 89,- p.p.

Inclusief: reis per touringcar,
2x koffie/thee met gebak, Anne
Frank wandeling o.l.v. een gids,
entree Anne Frank Huis, diner

FLORIADE
22 april, 2 en
20 mei 2022
€ 95,- p.p.

Inclusief: reis per touringcar,
koffie/thee met gebak, entree
Floriade, rit met de kabelbaan
(enkele reis), diner

HANZESTEDEN
7 juni 2022
€ 79,- p.p.

Inclusief: reis per touringcar,
stadswandeling Doesburg,
Doesburgsche lunch,
rondleiding mosterdfabriek,
boottocht Zutphen

We mogen eindelijk weer reizen!
Gaat u met ons mee op één van onze
mooie dagtochten of meerdaagse reizen?

Bekijk al onze reizen op

www.veenstrareizen.nl

of vraag onze nieuwe brochure aan op
onze website of via
0511-541809

ZORGELOOS OP REIS
✔Géén aanbetaling

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

✔Kosteloos annuleren

Meerdaagse reizen: 6 weken voor vertrek
Dagtochten: 10 dagen voor vertrek

Een vertrouwd gevoel

APK, reparatie en
onderhoud voor alle
merken
Onze missie is u een
vertrouwd gevoel geven. Dat
doen wij voor alle merken
personenauto's,
bedrijfswagens en campers.
APK-keuringen
Grote en kleine reparaties
Airco-service
Storingsdiagnose
Schadereparaties
Ster- en glasschade
Revisie motoren en
versnellingsbakken
Verkoop en onderhoud van
nieuwe en gebruikte auto's met
behoud van fabrieksgarantie
Mobiliteitsgarantie
E-onderhoud

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.00 - 17.30 uur
9.00 - 15.30 uur
Gesloten

Contact
Autobedrijf Thies Wiersma
Newtonstraat 2
9285 XX Buitenpost
0511 - 233 033
06 - 423 487 58
info@thieswiersma.nl
www.thieswiersma.nl

Volg ons nu ook op Facebook!

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

Vacature:
bestuurslid Gebouwbeheer

Even de deur uit voor een kop
koffie, een spelletje of een luisterend oor? Andere mensen leren
kennen? Anderen iets leren of
juist van anderen leren? Knutselen of handwerken? Voorlezen of
verhalen vertellen? Samen iets
moois maken? Bakken of koken
en daarna gezellig samen opeten?

Het kan allemaal in de Hûskeamer! Een fijne, warme plek,
waar (bijna) alles kan, maar niets
moet. Vóór elkaar en mét elkaar.
Kom eens gezellig langs tijdens
een bijeenkomst van de Hûskeamer. Vragen en aanmelding
kan via het contactformulier op
de website van It Koartling.

Het bestuur van It Koartling zoekt
versterking. It Koartling heeft de
beschikking over een mooi gebouw met een fraai terrein eromheen.
Als bestuurslid Gebouwbeheer
heb je ervaring met het onderhoud van gebouwen en terreinen, zie je wat er nodig is om
het gebouw ook in de toekomst
in goede staat te houden en
ben je eerste aanspreekpunt bij
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden door externe
partijen.

Spreekt deze bestuursfunctie je
aan of wil je er wat meer over
weten? Met vragen kun je terecht
bij onze voorzitter John Orie via
e-mail: voorzitter@itkoartling.nl
of je kunt een bericht sturen via
het contactformulier op de website van It Koartling.

It Koartling te koop? Het zal toch niet...
In 2020 kwam de gemeente Achtkarspelen met nieuwe bezuinigingen om haar financiën rond te krijgen. Besloten werd dat ook
het welzijnswerk anders moest. Nu dreigt It Koartling, net als de
andere dorpshuizen en instellingen voor sociaal-cultureel werk in
de gemeente, daar het slachtoffer van te worden. Het bestuur is
verontwaardigd over de voortdurende onduidelijkheid en weinig
constructieve houding van de gemeente.
Sinds vorig jaar is It Koartling
onderdeel van de Federatie
Dorpshuizen en Jeugdhonken
in de gemeente Achtkarspelen.
Deze federatie werd opgericht
als reactie op de gemeentelijke
plannen. Want de dorpshuizen
voelen zich niet serieus genomen door wethouder en ambtelijke staf.
In de afgelopen twee jaar werd
wel gesproken om ‘in gezamenlijkheid’ nieuw beleid te maken.
De praktijk wijst echter uit dat
de welzijnspartners alleen maar
kunnen reageren op al door
de gemeente genomen besluiten. Kort geleden werd door de
federatie een brief op hoge poten
verstuurd naar de gemeente. De
maat is vol, zo laten de besturen
van de dorpshuizen weten, “we
zijn nu meer dan een jaar onderweg en we komen geen steek
verder. Er zijn verschillende beloftes gedaan, maar die worden
niet waargemaakt.”
Inzet is de nieuwe financieringsopzet van het sociaal-cultureel werk in de gemeente. De gemeente wil dat deze moet gaan
dienen voor ‘versterking van de
sociale basis’. De dorpshuizen
hebben meerdere malen aangegeven daaraan mee te willen
werken. En het klinkt alsof er
iets nieuws moet komen. Maar
juist het versterken van de sociale basis was voor hen altijd al
de dagelijkse praktijk. Toch wordt

tot op heden niet inhoudelijk gesproken met degenen die daar
nu vorm aan geven.
Het lijkt erop dat de gemeente en
de daaraan gekoppelde ambtelijke ondersteuning een heel eigen agenda willen doordrukken
zonder daadwerkelijk gebruik te
maken van de vrijwilligers die
dit werk al jarenlang doen. Daarnaast kunnen de besturen zich
niet aan de indruk onttrekken dat
zekerheid over het voortbestaan
van de dorpshuizen bijna niet
onderwerp van gesprek is. “Daar
wordt door de wethouder niet
of nauwelijks aan gewerkt. Er is
geen plan en er is geen agenda.”
Volgens de besturen dendert
de gemeente maar door zonder
goed overleg.
Dit is geheel in tegenspraak met
wat de besturen zijn overeengekomen in mei 2021 met het college van burgemeester en wethouders. Er is toen afgesproken ten

TE KOOP

opzichte van 2021 maximaal 90%
van de subsidie ter beschikking
te stellen én een gezamenlijke inspanning te leveren om het nieuwe beleid te ontwikkelen. In de
brief doen de dorpshuizen een
beroep op zowel het college als
de raad om een toekomstbestendig beleid voor de dorpshuizen
te ontwikkelen. Voor It Koartling
is de grootste post de behuizing
en het onderhoud, de verwar-

ming en de afschrijving ervan.
Tot nu toe is de gemeente alleen
bereid de onroerendezaakbelasting te compenseren. Terwijl de
kosten van het pand daar een
veelvoud van zijn.
It Koartling is een voorziening
voor iedereen. Alle dorpsbewoners kunnen daar terecht
voor hun activiteiten. Iedereen
is welkom! It Koartling wil een
bindende rol spelen voor Buitenpost. Dat is de kracht van It
Koartling. Het is een verarming
als It Koartling dit niet meer kan
doen. Hoe erg zou het zijn als dat
verkocht moest worden omdat
de gemeente haar belang niet
wil onderschrijven. Niet door
dat doelbewust te willen maar
eenvoudig omdat de exploitatie
onmogelijk wordt gemaakt. Het
mag niet zo zijn!
Het bestuur van it Koartling

COLUMN
Kees Kooman

Afgeschreven oermens
’Hoe goed is die nog?’ De vraag van
een journalist betrof niet een tweedehandsauto, maar de mens Sven
Kramer. Als oude rot in het vak, live
and kicking aanwezig bij de Olympische Winterspelen van Sarajevo
(1984!) kan ik behoorlijk goed meepraten over de houdbaarheid van
sportieve roem. Hoeveel Nederlanders zullen zich nog de prestaties herinneren van Hilbert van der
Duim en Yep Kramer?
Ik herinner me van Sarajevo alleen
nog de verslaggever (van NRC) die
het voor elkaar had gekregen een
werktafel op het middenterrein te
bemachtigen om er tijdens sneeuwjachten langzaam maar zeker te
veranderen in een sneeuwpop. Het
leek inmiddels wel of de schaatsers
de taak van de dweilmachine hadden overgenomen, zo slecht verging het oranje. We konden op dat
moment nog niet bevroeden, welke
beroemde nazaat Yep Kramer in de
aanbieding had.
Het zou weleens te maken kunnen
hebben met die geflopte Spelen
van weleer dat ik een enorme hekel kreeg aan winters en alle sport
die ermee te maken heeft. Ik schrok
me dood toen Piet Paulusma drie
Elfstedentochten voorspelde, zo
verschrikkelijk koud zou het deze
(bijna afgelopen) winter worden.
Graag voor de volgende keer weer
zo’n voorspelling Piet, uiteraard met
dezelfde uitkomst!
Maar één keer in de vier jaar kijk ik
wel naar wintersport, en wel tijdens
de Olympische Spelen. Met uitzondering van veel ‘modern’ spektakel
zoals vier of vijf dubbele salto’s
vanaf onmogelijke maar inderdaad:
spectaculaire installaties. Dat is circus, en wat mij betreft het summum
van ‘erg’: niets erger dan circus.
Geen bal aan.
Vaderlandslievend wil ik mezelf niet
noemen. Als overtuigd republikein
schaam ik me iedere keer weer
wanneer de vlag wordt uitgehangen voor een of ander verwend
koningskind. Waar komt dan toch
die plaatsvervangende trots vandaan om, al is het dan maar één
keer in de vier jaar, twee weken
lang? Zelfs de tien kilometer bij het
schaatsen kan ik verdragen, door
een Amerikaanse tv-verslaggever
weleens vergeleken met kijken
naar het groeien van gras. Zo opwindend.
Eerlijk is eerlijk: hoe bijzonder (niet
opwindend schrijven, want dan
krijg ik Woke en MeToo achter me
aan) was het om te zien, hoe vier
Nederlandse meisjes gezamenlijk
goud veroverden bij shorttrack,
winterpret die ik onder normale omstandigheden aan me voorbij laat
gaan?
Ik heb bewondering voor de jeugdige overmoed die nodig is om
sowieso te willen kiezen voor een
leven in teken van topprestaties.
Het boegeroep van fatsoensrakkers
die vinden dat je niet laat genoeg
kunt beginnen aan olympische dromen (om aldus tere kinderzieltjes
te ontzien) beantwoord ik op mijn
beurt met luid boegeroep.
Maar: niets is vergankelijker dan
de waan van de dag met sport als
gangmaker. Daar in Beijing presteerde Sven Kramer, de zoon van
Yep, voor het laatst op de flanken
van de Olympus. Hoe goed is die
nog? Afgeschreven oermens. Hoe
durf je.

Maart roert zijn staart!

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

Elke woensdag in maart:
de temperatuur is de KORTING in %
Kijk op social media welke producten!

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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ENQUÊTE
Vul onze enquête in en maak kans op een appeltaart!
In verband met de coronacrisis heeft het cursuswerk in It Koartling al bijna twee
jaar stilgelegen, maar vanaf september dit jaar hoopt It Koartling weer een nieuw
cursusseizoen op te starten.
Wij willen echter eerst eens polsen wat de wensen zijn vanuit de inwoners. In het
verleden hebben bijvoorbeeld de volgende cursussen plaatsgevonden: keramiek,
Spaans voor beginners, filosofie, kunstgeschiedenis, fotografie. Zou je graag willen
zien dat een cursus weer terugkomt? Of heb je een idee voor een nieuwe cursus?
Stuur dan een berichtje naar cursuswerk@itkoartling.nl
De enquête kunt u ook op onze Facebook pagina invullen. Wel zo makkelijk voor u.
Groeten,
Bestuur It Koartling

Voor welke functie/activiteit heb je belangstelling? *
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Húskeamer
 Ochtendcafé
 Ouderenwelzijnswerk
 Gezamenlijk koken
 Spreekuur Suska
 Cursussen en workshops
 Kinder- en jeugdactiviteiten
 Repair Café
 Beter Bewegen
 Schaken
 Keunstkrite
 Huren popbunker
 Huren ruimte (vergaderruimte/kantoorruimte/feestelijke activiteiten)
 Anders:
...........................................................................................................................

Vrijwilligerswerk
* Vereist

Hoe ken jij It Koartling?
Ik ben een: *
 Man
 Vrouw
 Zeg ik liever niet
 Anders:
...........................................................................................................................................
Wat is je leeftijd? *
 0 - 12 jaar
 13 - 18 jaar
 19 - 25 jaar
 26 - 40 jaar
 41 - 64 jaar
 65 jaar of ouder
Hoe ken je It Koartling? *
School
Social Media
Binnenste Buitenpost
Website
Vrienden / kennissen
Anders:
...........................................................................................................................................








Hoe vaak neem je deel aan een activiteit in It Koartling? *
Nooit
Maximaal 5 keer per jaar
Iedere maand
Iedere week
Anders:
...........................................................................................................................................







Belangstelling activiteiten

It Koartling kent meerdere functies/activiteiten.
Geef per functie/activiteit aan in hoeverre je deze kent.
Welke functie/activiteit ken je? *
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Húskeamer
 Ochtendcafé
 Ouderenwelzijnswerk
 Gezamenlijk koken
 Spreekuur Suska
 Cursussen en workshops
 Kinder- en jeugdactiviteiten
 Repair Café
 Beter Bewegen
 Schaken
 Keunstkrite
 Huren popbunker
 Huren ruimte (vergaderruimte/kantoorruimte/feestelijke activiteiten)

Voor het organiseren van de activiteiten maakt It Koartling gebruik van vrijwilligers.
Zou je willen helpen bij het organiseren of begeleiden van activiteiten? *
 Ja, overdag
 Ja, ’s avonds
 Ja, in de weekenden
 Nee

Toekomstige activiteiten It Koartling

Door voortdurende bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie is het
voortbestaan van It Koartling onzeker. Het bestuur kijkt naar mogelijke
andere activiteiten of functies.
Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten in It Koartling? Denk aan
bijv. de jeugd, buurtverenigingen, samenwerkingsverbanden,
verhuur werkplek, enz.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Zou jij eventueel lid of donateur willen worden en jaarlijks contributie willen betalen ten
behoeve van de exploitatie van It Koartling? *
 Ja
 Nee
Indien je de vorige vraag met ‘ja’ hebt beantwoord,
welk jaarlijks bedrag per huishouden?
.............................................................................................

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
Onder de inzenders verloten wij drie appeltaarten.
Vul hier je e-mailadres in om hierop kans te maken.
E-MAILADRES: ........................................................................
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt,
geef ze hieronder aan.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Invullen is mogelijk tot 21 maart 2022.
De papieren versie mag je inleveren in de brievenbus bij It Koartling, Schoolstraat 31,
maar je kunt ook een foto van je ingevulde enquête sturen naar: info@itkoartling.nl

Liever digitaal invullen?
Scan de QR-code en ga
rechtstreeks naar de enquête.

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 - februari 2022

23

PUUR NATUUR

Tussen de coulissen

Gertie Papenburg

Leven in de Noardlike Fryske Wâlden (1)

TUIN(BE)LEVEN

Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden:
Smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn ’t rûn,
Blier laitsjend boulân, tierige greiden,
Sjongende fûgels, sânich de grûn.

Zelftest

Dit is de eerste strofe van het overbekende loflied De Wâldsang
van Harmen Sytstra (1817-1862). Hoewel er enorm veel veranderd
is sinds de 19e eeuw, onderschrijven de meeste tegenwoordige
bewoners van Noardlike Fryske Wâlden de strekking nog volledig.
Ook ik als import-Fries, opgegroeid in de Gelderse Achterhoek. En
toch schuurt er iets...
Al bijna veertig jaar kom ik op
voor de belangen van de Friese
natuur, in allerlei rollen. Als
natuurvertegenwoordiger in de
ruilverkavelingscommissie Kollumerland in de jaren negentig
werd ik regelmatig aangesproken met de vraag “En wat vindt
‘natuur’ hiervan?” Dan moest ik
toch wel even ‘gnize’: de natuur
in persoon...

het Wad wat natuur betreft wordt
gezien als decor voor mensen,
terwijl men onvoldoende beseft
dat het Natura2000-gebied in essentie het leefgebied van vogels
en andere organismen is.

Kijkes yn ’t miedlân rinne te weidzjen (uit strofe 2 van ‘ de Wâldsang’).
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
gevoeliger geworden voor het
egocentrische mensenperspectief dat te vaak wordt doorgezet
naar egoïsme.

De laatste tijd ben ik samen met
anderen veel in de weer met
het versterkingsproject van de
Friese Waddendijken. De nationale overheid nodigt via het zogenaamde PAGW-programma
(Programmatische Aanpak Grote Wateren) experts uit om met
ideeën te komen om in dit project ‘ecologische koppelkansen’
aan te dragen. Mogelijkheden te
over, maar het blijkt een behoorlijk frustrerende oefening. Ik zal
niet uitweiden, maar de frustratie komt er kort en goed op neer
dat op allerlei bestuursniveaus

Nu terug naar de Wâlden. Ook
hier is het ‘decor-denken’ alom
aanwezig, we spreken niet toevallig over ‘coulissenlandschap’.
De Wâldsang heeft ook dat menselijke perspectief. De ‘geal’
(nachtegaal) zingt er voor óns.
Zeker, we leven in een prachtig
decor. En ja, er zijn ook allerlei
mensen die zich echt wel inzetten
voor het ecologisch functioneren
van dat landschap. De vereniging de Noardlike Fryske Wâlden
bijvoorbeeld, die z’n kantoor in
ons dorp heeft, zet zich daar terdege voor in.
De bovenloop van de Lauwers bij
Surhuisterveen, aan de kop van de
Fryske dyk. Waarom staan die elzen
ín het water? (foto: Gertie Papenburg)

Terug gesnoeide elzensingel langs
de Swadde, richting Veenklooster.
De grote eiken zijn zogenaamde
‘staanders’. (foto: Gertie Papenburg)

Een voorbeeld. Het Wetterskip
wil met goede redenen een onderhoudspad aan de zeezijde
van de dijk. Lokale bestuurders
kwamen, zoals altijd, onmiddellijk met het idee: dan combineren
we dat met een fietspad, kunnen
de mensen van de zee genieten.
Geen greintje besef dat op verschillende plaatsen die fietsers
een enorme verstoring vormen
voor vogels, die in het strakke
getijdenritme van het wad die
dijk nodig hebben om te ‘overtijen’. Dirigeer dan op bepaalde trajectdelen die fietsers naar het al
aanwezige fietspad aan de landzijde, is dan ons voorstel. Een
en al weerstand! Kijk, fietsers
en terrasuitbaters stemmen bij
verkiezingen, vogels niet. Ik ben
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Jan Willem Zwart schrijft
iedere maand over de tuin.
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daarvoor zijn inspiratiebron.

Sanne Grijpstra

Maar ik weet ook dat er nog veel
te weinig besef is van wat er allemaal tússen die coulissen lééft.
Daar gaan we in de komende
afleveringen naar kijken: typerende vogels, planten, zoogdie-

Sfeervol coulissenlandschap.

ren, insecten, en dan vooral ook
naar de ecologische samenhang
en systemen. Vrij als een vogel?
Nou, voor veel vogels zijn de
marges heel smal in de struggle
for life.
Het is mijn bedoeling verdiepende stukken te schrijven, waarin
het mooie zeker ook aan de orde
komt, maar waarin vooral de
waarde naar voren komt. En zoals de dichter Lucebert schreef:
alles van waarde is weerloos. Nu
is de context van deze dichtregel
in zijn gedicht nog niet zo simpel,
en daar zal het in de afleveringen
ook over gaan. De volgende keer
ga ik de vraag onder de bijgaande foto van de Lauwers beantwoorden, en dan ga ik ook in op
de jaarlijks terugkerende vraag
van sommigen: waarom wordt
er toch zo veel gekapt?
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl
06 2362 7840

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Snif snif, moet ik dan toch weer een
zelftest doen? Nee, het is voorjaar.
Mijn neus reageert op de eerste
bloeiende planten en bomen. Niet
echt handig voor een natuurman.
Veel mensen hebben in het voorjaar last van hooikoorts. Het is met
name een reactie op de grote hoeveelheid stuifmeel die in de lucht
zit. Met droog weer is de verspreidingsgraad hoog en zul je er direct
op reageren. Het is vooral veel,
heel veel stuifmeel dat de bomen in
het voorjaar produceren. Dat doen
deze bomen omdat er in het voorjaar veel minder insecten zijn die
voor de bestuiving kunnen zorgen.
De wind moet het dan maar doen
en dan heb je veel stuifmeel nodig.

In ons landschap, dat van de Noardlike Fryske Wâlden, staan de houtwallen vol met elzen en berken en
wilgen. Bij uitstek bomen die voor
heel veel stuifmeel zorgen. De wilg
verspreid het stuifmeel het liefste
via insecten, maar elzen en berken,
de berkenfamilie, zijn voor mensen
met hooikoorts erg vervelend.
De wilg is een verhaal apart. De
enorme groeikracht werd in het
verleden altijd gebruikt voor het
kweken van wilgentenen. Geriefhout dat werd gebruikt voor het
maken van manden of fuiken of
zelfs voor meubilair. Zo groeiden
er meer en meer knotwilgen in de
cultuurlandschappen, bomen die
nu nog steeds wel in het landschap
in en om Buitenpost staan. Vaak zijn
deze knotwilgen erg bewerkelijk en
ze worden daarom vaak ook één
keer per zo veel jaar geknot. Jammer eigenlijk omdat dan in een keer
alle stuifmeel weg is in het voorjaar.
Stuifmeel is voor bijen juist in het
voorjaar een belangrijk eiwitproduct om de kolonie op te starten.
Sommige wilde kolonies zullen
daarom sterven als er rigoureus geknot wordt en er geen stuifmeel is.
Snif snif, moet ik dan weer een zelftest doen? Het is hooikoorts en het
hoort bij het voorjaar en als de temperatuur weer iets in de dubbele
cijfers komt dan beginnen er meer
en meer insecten weer tot leven te
komen. In een februari-zonnetje zie
je aan het eind van de dag de eendagsvliegen soms weer vliegen en
de eerste hommel wordt langzaam
wakker en zoekt naar stuifmeel
en nectar. Heel soms is de eerste
citroenvlinder al te zien. Daar verheug ik me op!
Met relatief kleine ingrepen in je
eigen tuin kan ervoor gezorgd worden dat er altijd leven in de tuin is.
Leven van de samenhang in de natuur. Noem het verwondering.

