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Het bestuur van Plaatselijk Belang gunde de dorpsonderscheiding De Sulveren Brims dit jaar aan Jan van der Bij.
Hij is onder meer actief geweest als verzorgende op de vrijwillige ambulance en voorzitter van de EHBO-vereniging.
Onder groot applaus speldde PBB-bestuurslid Ingrid Rittersma het ereteken op het revers van Jan.
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Ledenvergadering Plaatselijk Belang op 22 maart bood veel positief woonnieuws
De grote, gemeenschappelijke ruimte in Het Buitenhof aan de Keurloane was tijdens
de ledenvergadering van PBB op dinsdagavond 22 maart goed gevuld. De 40 bezoekers kregen een vol programma voorgeschoteld met daarin de nadruk op het wonen
in ons dorp.
Op 16 april 2019 hield PBB haar laatste
ledenvergadering. Toch kon het huishoudelijk deel vlot worden afgewerkt. De secretaris gaf aan dat in 2020 een verslag
over 2019 en 2020 in dorpsblad De Binnenste Buiten was aangeboden. Een kort
overzicht over 2021 is elders in dit blad te
vinden.
Ook het financiële gedeelte vormde geen
probleem. De kascommissie bestaande
uit Lydeke Zandbergen en Wiep Speulman gaf haar uitdrukkelijke goedkeuring.
De bestuurswisselingen die de laatste drie
jaar plaatsvonden waren zonder meer
akkoord.

Forum over wonen
Na de pauze boden vier sprekers informatie over de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van wonen in Buitenpost.
Bewoonster Van de Wolf van de Keurloane
vertelde over het wonen op die bijzondere plek. De vereniging van eigenaren regelt veel van de klussen om het gebouw.
Eigen werkzaamheid hoort erbij, maar
het fijne wonen vergoedt veel. Daarna
vertelde een vertegenwoordiger van de
Lytse Húskes over de doelstelling van de
‘tiny houses’. De begeleidende illustraties
verduidelijkten dat een tiny house een
volwaardige, energiezuinige en efficiënte
manier van wonen is.

De Sulveren Brims
Het bestuur had ditmaal besloten het
plaatselijke ereteken aan Jan van der Bij
te gunnen. Bestuurslid Ingrid Rittersma
vertelde over zijn vrijwilligerswerk als
verzorgende op de ambulance in de jaren
zeventig en tachtig. Nu is Jan al jarenlang
voorzitter van de EHBO-vereniging. Mede
door zijn ijver is de organisatie gegroeid
tot 232 leden. Recent heeft hij veel werk
verzet voor een dekkend netwerk van levensreddende AED’s in ons dorp. Jan liet
in zijn dankwoord blijken de toekenning
bijzonder te waarderen.

Tij lijkt gekeerd voor nieuwbouw
Auke Attema bracht de vergadering op
de hoogte van de vorderingen van de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB). Na
twee jaar ogenschijnlijk tegen de stroom
in geroeid te hebben, lijken de ontwikkelingen nu in een positieve stroomversnelling te komen. Op plan Lutkepost 1, tegen
de rotonde Lutkepost aan, opent deze
zomer de inschrijving voor een complex
van 20 appartementen. Lutkepost 2 wordt
nu serieus onderzocht. Tot 2030 lijken er
ruim 40 woningen mogelijk. Bijzonder is
dat de eigenaar van timmerfabriek Bui-

Eerste planschets van de geplande 32 vrijstaande, 2-onder-1-kap- en rijtjeswoningen op het voormalige kassencomplex, omringd door water. Onzekere factor in het proces is het vinden van aannemers die een redelijke prijs vragen. Als dit lukt kan in het najaar worden gestart met de aanleg
van de wegen, riolering en leidingen. Hopelijk volgt in 2023 de daadwerkelijke bouw. De woningen
worden zoveel mogelijk aan de eigen Buitenposter inwoners gegund. (foto: Hielke Boorsma)
tenpost heeft aangegeven tien huizen op
zijn terrein te willen. Aan de Keurloane zijn
32 huizen gepland. Binnenkort wordt gestart met de bouw van 16 woningen op de
Lits-locatie. Ook is er meer zicht op bebouwing op de Van den Brug-locatie. Voor de
IWB is het te vroeg om op de lauweren te
rusten, maar deze ontwikkelingen geven
moed.
Geert Veenstra van projectontwikkelaar
Klavier uit Twijzel lichtte een tipje van de
sluier op over de nieuwbouw aan de Keurloane. Op deze pagina kunt u een schets
vinden. Met nadruk gaf hij aan dat de IWB
een belangrijke rol heeft gespeeld bij het
mogelijk maken van het plan.

Een deel van de aanwezigen op de ledenvergadering in Het Buitenhof.

(foto: Hielke Boorsma).

Het is nog te vroeg om te juichen. Mochten alle nu aanwezige mogelijkheden worden benut dan is er goede kans dat in de
komende tien jaar een behoorlijk aantal

woningen in ons dorp gebouwd kunnen
worden. Of de wens van de Initiatiefgroep
Wonen om 200 nieuwe woningen in de
komende tien jaar er bij te krijgen gehaald
wordt? We blijven hopen.
Johan Kootstra

De planschets voor de 16 woningen aan de
Halbertsmastraat en de Troelstralaan. Gemeld
werd dat nog dit voorjaar de voorbereidingen
beginnen van de bouw van de woningen.
De kijkrichting is vanaf de Halbertsmastraat.
(illustratie: SWA)
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 28 maart - 25 april
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena
23 maart tot en met 16 juni
Tentoonstelling Nanko van Dijk
(schilderijen) en Dineke Taal
(keramiek). Plaats: Gemeentehuis, tijdens openingstijden.
Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 14.
WEEK 13
za 2 april
Maak kennis met tennis. Voor
jeugd tot en met 12 jaar. Plaats:
Parkhiem, Freulepad 1, vanaf
10.00 uur. Zie bericht op p. 21.
WEEK 14
di 5 april
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp. Plaats: De Schakel,
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,(incl. koffie/thee en koek).
wo 6 april
Holocaust-Hollywood, de
kinderen van Ilse Weber. Inez
Timmer & Tseard Nauta. Plaats:
Paviljoen MeM, 20.00 uur.
Toegang: € 15,-. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
do 7 april
Creatief café: Allerhande handwerken, neem gerust uw eigen
werk mee. En we zijn aan het
haken voor een kunstwerk voor
Kunst in de kerk. Kruiskerk.
Plaats: De Schakel, 13.3016.00 uur. Toegang: vrijwillige
bijdrage.
WEEK 15
ma 11 april
Jaarvergadering Energie

Coöperatie Buitenpost. Zie
uitnodiging op deze pagina.
di 12 april
Beginnerscursus stamboomonderzoek. Stichting Oud-Achtkarspelen. Leer hoe je via
zoeken op internet een begin
kunt maken met stamboomonderzoek. Plaats: Bibliotheek,
19.30-21.30 uur. Toegang: gratis.
Max. 8 deelnemers Opgeven
via m.bruining@chello.nl.
do 14 april
Dagbesteding De Klimroas in
cbs De Lichtbron. Lezing Kristelike Plattelânsfroulju. Plaats:
De Schakel, 14.30 uur. Toegang:
gratis (wel koffiegeld).
WEEK 16
ma 18 april
De Wâldpyk en it Aai. Zie bericht op p. 23.
ma 18 april
Feestelijke opening van het
Waldpykpaad! Een route voor
de echte Wâldpiken die buiten
de paden willen wandelen
over de schouwpaden van het
Egyptebos. Plaats: Verzamelen
bij Paviljoen MeM, 14.00 uur.
di 19 april
Viering 75-jarig bestaan NVVH
Vrouwennetwerk Buitenpost.
e.o. Alleen voor leden.
wo 20 april
Maar eerst ving ik een monster! Voorstelling voor kinderen
van 2 tot 6 jaar. Met muziek,
dans en veel fantasie maken
peuters en kleuters allemaal

Uitnodiging
Voor de jaarvergadering van de Energie Coöperatie Buitenpost
op 11 april in It Koartling, Schoolstraat 31

nieuwe verzinsels in het
verhaal. Plaats: Bibliotheek,
10.00-10.30 uur. Toegang: gratis.
Aanmelden bij de balie in de
bieb of via de website: ontdekdebieb.nl. Vol = Vol
do 21 april
Creatief café: Allerhande handwerken, neem gerust uw eigen
werk mee. En we zijn aan het
haken voor een kunstwerk voor
Kunst in de kerk. Kruiskerk.
Plaats: De Schakel, 13.3016.00 uur. Toegang: vrijwillige
bijdrage.
za 23 april
Gitaarconcert Wâldsang. Plaats:
de Wâldsang (De Ring 1A),
17.00 uur. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 11.
zo 24 april
Internationale Dag van de Paardenbloem 2022. Plaats: Paviljoen MeM, 10.30 uur. Toegang:
gratis. Zie bericht op p. 21.
zo 24 april
Try-out: Emily, onbekend voor
de wereld. Een muziekvoorstelling over de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (18301886). Plaats: Paviljoen MeM,
15.00 uur. Toegang: € 10,-.
Reserveren via: www.paviljoenmem.nl.
zo 24 april
Toneelvoorstelling Echt Wier
Jan en Marijke. Maskelyn. In
foarstelling mei ferhalen en
anekdotes oer deistige saken.
Plaats: The Point, 15.00 uur.
Toegang: € 18,50.

Koningsdag
Twee jaren op rij is er in ons dorp
geen Koningsdag gevierd. Maar
nu is de Koningsdagcommissie
vol energie bezig met de organisatie van een ouderwetse Koningsdag. Het enig voorbehoud
is nog de verlening van de vergunning.

Specifiek voor deelnemers Postcoderoosproject,
maar iedereen is welkom
19.00 uur: Opening
1. Jaarverslag: opbrengst zonnepanelen dak Veenstra
2. Financieel verslag
3. Vragen
Algemene Ledenvergadering alle leden ECB
19.45 uur: Opening
1. Notulen jaarvergadering 2019
2. Jaarverslag 2019-2020-2021
3. Financieel verslag 2019-2020-2021
4. Verslag Kascommissie, benoeming nieuwe leden
kascommissie
5. Bestuur: aftreden Auke Attema; Sean Thomson stelt zich kandidaat als algemeen bestuurslid. Andere kandidaten kunnen zich
uiterlijk tot op de ledenvergadering als kandidaat aanmelden.
6. Vaststelling Huishoudelijk reglement
7. Gebiedsfonds Sinnegreide
8. Ideeën voor aktie in 2022

Maar als dit lukt dan staat dit in
ieder geval op het programma:
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JM Teaterwurk:
Echt Wier
As je lang by elkoar binne, dan falt der wolris in stilte. In stilte dy’t
hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is. Mar as
de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar
prate, dan dogge je dat, dan geane je der foarsitten. Dan komme de
ferhalen, miskiens els wol de geheimen, noch noait earder ferteld.
Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek bliken dat hoe lang je ek by
elkoar binne net alles sein en ferteld is.
Echt Wier is in foarstelling mei ferhalen en anekdotes oer deistige saken, oer trou en iensumheid, oer opromje en bewarje, oer sliepe en
wekker lizze, oer buien en útstruijen, oer doe, oer no, oer aanst.
Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen
en spylje scènes, dy’t dan wer komysk en dan wer earnstich binne.
zondagmiddag 24 april 2022 – The Point – entree € 18,50,-

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

Na 2 jaar weer het toneel op
met Suite Hotel
Na een te lange periode van ‘op de handen zitten,
kon op 19 en 20 maart weer op de planken van
The Point worden gestaan. Voor het eerst in 2
jaar zorgde de Fryske Krite weer voor een avond
toneel met de voorstelling Suite Hotel van Neil
Simon in een Friese vertaling van Gurbe Dijkstra.
Voorafgaand aan de voorstelling werd in de zaal
in stilte gedacht aan die vreselijke oorlog van zo
dichtbij, dit onder de klanken van het Oekraïense
volkslied. Traditiegetrouw werd dit gevolgd door
het Friese Klink dan en daverje. De spelersgroep bleek het spelen
nog niet verleerd! De acteurs en actrices hebben het afgelopen half
jaar gewerkt in drie verschillende bubbels onder leiding van de regisseurs Henk Roskammer en Lodewijk Riedhorst. Bijgestaan door Gerrit Paauw, Jonas Reitsma (techniek) en Wilma van der Sluis (grime)
werd het voor spelers én publiek weer het feest dat iedereen zo lang
had gemist. Op 24 maart jongstleden bestond het Buitenposter toneel
100 jaar. Wegens alle coronaperikelen de afgelopen twee jaar kan het
jubileum nog niet worden gevierd. In november 2022 hopen we op
een meer dan passende manier dit heuglijke feit te vieren.

• Dinsdagavond 26 april –
Bingo avond
• Woensdag 27 april –
Koningsdag met onder andere
vrijmarkt, kindercircus en
matinee.
Zet het alvast in je agenda!

9. 20.45 uur: Voorlichting warmtepomp door Harmen Jansen van
Thermo Noord en mogelijkheid tot vragen.
10. Rondvraag
11. Sluiting en gezellige nazit aan de bar
Wilt u informatie over warmtepompen maar bent u nog geen lid?
Kom langs en doe mee! Voor éénmalig € 10,- wordt u ook lid van
de Energie Coöperatie Buitenpost.

Het spelersteam van “Suite Hotel”. V.l.n.r. Frouke Holtrop, Remco de Poel,
Dagmar Kingma, Anneke Nieuwenhuis, Jella Kingma, Dictus Benedictus, Iebe
Bouma en Wiesje Kloosterman. (foto: Hielke Boorsma)
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DE KWESTIE

Van de redactie
Helpt u mee?
Het blijkt heel lastig om de redactie aan te vullen met nieuw
bloed. De Binnenste Buitenpost bestaat bijna 25 jaar en is
voor veel mensen een welkom
medium in ons dorp. Daarom
blijft het belangrijk om steeds
weer nieuwe mensen te interesseren voor het werk dat de
krant mogelijk maakt. Nieuwe mensen die weer nieuwe
groepen aanspreken en bedienen. Schrijvers, opmakers,
verspreiders, advertentieverkopers. Maar ook zijn er mensen nodig met contacten in de
Buitenposter gemeenschap
die aan kunnen geven waarover bericht kan worden. Er
is voor zo’n maandelijkse uitgave veel te doen. Regelmatig
zetten we dan ook een vacature en oproepen in de krant om
mensen te stimuleren zich aan
te sluiten bij de redactie. Helaas moeten wij constateren
dat dit weinig oplevert. Doen
we dat niet goed? Moeten we
duidelijker zijn, specifieker in
wat we zoeken?
Natuurlijk sta je als redactielid
met je benen recht in de Buitenposter gemeenschap. Wat
wordt er van een redactielid
verwacht? Elke twee weken
komt de redactie bij elkaar om
de krant te bespreken. Deze
bijeenkomsten duren gemiddeld anderhalf uur. Dus de
basisinzet vergt 3 uur in de
vier weken met uitzondering
van de vakantietijd want dan
verschijnt er geen krant. In
die bijeenkomsten bepalen
we wat er in de krant komt en
worden eventuele taken verdeeld. Onze veelschrijver is de
secretaris van het PBB Johan
Kootstra maar ook Wilma en
Frits dragen flink hun steentje bij. Daarnaast hebben we
onze trouwe medewerkers,
die elke keer weer enthousiast hun bijdrage aan de
inhoud leveren. Annemieke
maakt de krant op. Daar is ze
een kei in dankzij haar ervaring bij Noordhoff in Groningen. De krant komt elke keer
weer klaar, maar het blijft een
kwetsbaar geheel dus hulp is
geboden. Door u? Wij zouden
het zeer op prijs stellen.

Spits gezegde
Kunt u uw vijand
niet verslaan, sluit
dan vrede met hem.

De digitale versie van de krant komt op de website op de dag van
verschijnen.Vindt u dat
• Te vroeg
• Te laat
• Precies goed
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 15 april:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuitenpost

100%
3
reacties
tevreden

AL GELEZEN?
De gemeenteraad schaart zich
achter het idee voor een kinderburgemeester in Achtkarspelen. Uit een inventarisatie bij de
basisonderwijskoepels Roobol,
Noventa en NoorderBasis blijkt
er animo voor te bestaan. De
kinderburgemeester wordt benoemd voor de duur van een
schooljaar (groep 8). De verkiezingen vinden plaats in groep 7.
Alle basisscholen in Achtkarspelen worden binnenkort gevraagd
of ze mee willen doen aan de
verkiezing. De finale verkiezingsbijeenkomst staat voor 13 juli op
het programma en een dag later
is de installatie. Het doel van het
benoemen van een kinderburgemeester is om kinderen in de
basisschoolleeftijd van tien tot
twaalf jaar (groep 7 en 8) op een
leuke manier te betrekken bij de
lokale politiek. De kinderburgemeester is aanwezig bij diverse
evenementen, zoals Koningsdag, 4 en 5 mei en in de intocht
van Sinterklaas in het dorp waar
hij/zij woont.
De gemeente Achtkarspelen is
gestart met de voorbereidingen
van de verkoop van een grote
kavel in Lutkepost. De officiële
verkoopprocedure bij inschrijving start in juni. De kavel van
4500 m2 biedt ruimte aan een appartementengebouw met 22 ruime appartementen. Volgens wethouder Spoelstra geven nieuwe
afspraken met de provincie de
gemeente Achtkarspelen de
ruimte om meer binnenstedelijk
te bouwen. De vraag naar meer
woningen is groot en aan die
vraag wil de gemeente graag

Vorige maand luidde de vraag:
Bent u tevreden met de nieuwe
website?
Er kwamen slechts drie reacties
binnen. Allen waren tevreden
met de nieuwe website: overzichtelijk en netjes.

verzameld door Bennie Nauta
voldoen. Ook zorgt het realiseren van nieuwe woningen voor
doorstroming op de woningmarkt.
De gemeente Achtkarspelen
maakt drieduizend euro per
jaar vrij voor de aanschaf van
maandverband en tampons voor
vrouwen die dat moeilijk kunnen
betalen. De artikelen worden verstrekt via de Voedselbank, Raderwerk en de middelbare scholen.
Langs het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken werd op
18 februari een gedenkplaatje onthuld, ter nagedachtenis
aan dorpsgenote Akkie van der
Ploeg. Op 17 december kwam
zij door verdrinking om het leven. Het gedenkplaatje is bevestigd op de nieuw gerealiseerde
5,5 km vangrail. De vangrail is
een van de maatregelen die genomen zijn om in de toekomst
ongevallen te voorkomen. Om de
veiligheid te verhogen zijn naast
de aangelegde vangrail als geleiderail markeringen, 60 km-poorten en de cijfers ‘60’aangebracht.
Voor weggebruikers is het daarmee nog duidelijker dat 60 km/
uur de maximale snelheid is.
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Van de bestuurstafel

PBB

Maart 2022
Het houdt iedereen bezig. De oorlog met rampzalige gevolgen. Bijzonder dat zovelen zich inzetten voor de opvang van de enorme
stroom vluchtelingen. Hoe vaak hebben we dat al gezien vanuit
het Oosten. Nu is Oekraïne aangevallen. Een soeverein land. Dat
geeft spanning en onrust in de hele wereld. De wereldleiders zoeken naar oplossingen maar het blijft een duivels dilemma.
Na een ingelaste bestuursvergadering hebben de bestuursleden
allerlei ideeën laten passeren over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, naast de al aanwezige vluchtelingen uit andere
landen. Theo Bakker zal met Henk Veldhuis van de gemeente alle
voorstellen en mogelijkheden bespreken. Belangrijk is om de plannen gemeente-breed’ te trekken met vertegenwoordigers van kerken, verenigingen, ondernemers en het PBB.
Wat ons ook heeft beziggehouden zijn de inmiddels achter ons
liggende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Na
de sluiting van de stembussen bleek de opkomst in Achtkarspelen
53% te zijn. Landelijk was dat nog veel lager. Met het recht om te
stemmen is het zo jammer je stem verloren te laten gaan, ook al
heb je geen vertrouwen meer in de politieke waarde binnen onze
samenleving. Het PBB-bestuur wenst alle betrokken partijen wijsheid tot het succesvol formeren van een nieuwe raad. Een hele
opgave.
Genoeg gesomberd. Het Centrumplan Buitenpost is op 3 maart
door de voltallige raad goedgekeurd. Wel na een uitwisseling van
zorgen over de begroting van 2,2 miljoen met de belofte dit bedrag
niet te overschrijden. Een schorsing van de vergadering bracht uitkomst. Die tijd werd gebruikt om de vragen die nog open stonden, alsnog adequaat te beantwoorden met dank aan wethouder
Harjan Bruining. De werkgroep is enorm blij met deze uitkomst en
stroopt nu de mouwen op tot verdere ontwikkeling en invulling
van het centrumplan.
Op de agenda staat nu de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op 22 maart (al geweest wanneer u dit leest), die wordt gehouden
in de vergaderruimte aan de Keurloane. Alles is zorgvuldig voorbereid. Voor de pauze de gebruikelijke afhandeling van bestuurszaken en de uitreiking van de Sulveren Brims aan een bijzondere
vrijwilliger en na de pauze krijgen diverse sprekers het woord met
als hoofdthema: Wonen in Buitenpost. Op de voorpagina kunt u er
meer over lezen.
Het kan nog wel even duren maar het plan is er om in de zomer
vier nieuwe welkomstborden te plaatsen aan het begin van ons
dorp. De nieuwe borden worden voorzien van nieuwe teksten en
foto’s. Aan de voorkant: Fleurig en Steengoed en aan de achterkant
een foto van de Âlde Witte (de Mariakerk), het Jeltingahuis, het
ooievaarsnest en natuurlijk de molen.
De paastijd is in zicht. Samen met de komst van het voorjaar wens
ik u mooie zonnige dagen toe.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,
Freonlike groetnis,
Tilly Kuipers Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

De weg en de oever langs
Blauwforlaet 2 tot en met 24 is in
zo slechte staat dat de gemeente de weg en bermen aan beide
kanten van de brug uit voorzorg
heeft moeten afsluiten. Fietsers
en voetgangers kunnen gebruik
blijven maken van de weg, maar
vissen langs de oevers is niet
toegestaan.
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Nu bij ons verkrijgbaar het boek De grootste bankoverval aller tijden
Het waargebeurde verhaal van een groep heldhaftige verzetsvrienden.
Gezien op tv!
Ook voor pasen hebben we nog volop kaartjes en andere cadeauartikelen.

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Vrijwilligers Digi-Taalhuis

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR
ENTHOUSIASTE
TAAL- EN
COMPUTERLIEFHEBBERS
Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Vind jij het leuk om:
samen te werken
iemand iets te leren
heb je affiniteit met
de Nederlandse taal?

MEER WETEN?
ontdekdebieb.nl/
vacatures of bel
088-16 56 123

Word dan vrijwilliger in het
Digi-Taalhuis in Buitenpost
of Surhuisterveen.

Zaterdag 2 april 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’.

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.
Mevr. Jolanda Dam
Telefoonnummer: 06 1233 8648
Bgg kunt u contact opnemen met
Akke de Haan 06 1060 9916
Voor meer informatie ga naar de website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl
Het bestuur

Wereldwinkel Buitenpost:
viert haar 30-jarig bestaan!
In de week van 1 t/m 8 april
30% korting op alle kunstnijverheid,
sjaals,tassen en sieraden.
Verder nog een kassabonnen actie met 3 prijzen.

BUITENPOSTERS
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Andries Bremer denkt nog niet aan pensioen

Nelleke Kemps-Stam

Dan moet je Andries even vragen

Met ware doodsverachting klimt hij het dak op. Of waagt hij zich in
de kruipruimte onder je huis. Wie is die man? Is het Super Mario?
Nee, het is Andries Bremer, de loodgieter. Zijn vrouw vindt dat het
maar eens afgelopen moet zijn met die gevaarlijke klussen. Maar
de telefoon staat niet stil. Zoek je een loodgieter? ‘Moatst Andries
efkes freegje’! Met Andries gaan we terug in de tijd, toen Buitenposters nog onder hun bijnaam bekend stonden.
Na de wachttijden in de zorg, zullen we de komende jaren in toenemende mate te krijgen met wachttijden voor loodgieters, elektriciens en andere vakmensen. Zo is het tekort aan loodgieters de afgelopen vijf jaar verdubbeld, van achthonderd toen tot zestienhonderd
nu. Dat zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.
(bron: NU.nl)
Familiebedrijf
Andries is een echte Buitenposter. “Ik ben geboren aan de
Kerkstraat in de koperslagerij op
de plek waar Tinus van der Wal
(Tinus Klokje) een juwelierswinkel had. Nu is het de winkel Rikst
Fashion & Lifestyle. Daarnaast
stond de loods van het transportbedrijf Legro Expres van Folkert
van der Meulen. Na drie maand
gingen we naar de Rijksstraatweg 103, wat nu Voorstraat 18
is.” Andries haalt een foto tevoorschijn waarop zijn vader Jacob
met hem en zijn oudere broertje
Wobbe in de bakfiets het Oude
Kantoor voorbijrijdt. “Mijn vader
had samen met Wietse Postma
(Wietse Peterolie) een bakfiets.
Die haalden wij als jongens wel
eens op. Ik bracht hem een keer
terug. Omdat je zestien moest
zijn om een bakfiets te mogen
besturen, liep ik ernaast. In de
Kerkstraat sprong ik erop totdat
politieman Gijsen mij betrapte:
“Bremer, spring er aan de andere kant maar weer af”.
Het gezin Bremer telt zeven
kinderen: Klaas, Jan, Pietje,
Tjimkje, Wobbe, Andries en
Marten. “Het was leuk wonen op
de Voorstraat en er was altijd wat

te beleven. Naast ons woonde
schoenmaker Zwart. Zijn zoon
had een Oldtimer. Na schooltijd lag ik als jongen veel aan de
A-Ford te sleutelen. Zo ontstond
het oldtimer-virus. Daarna kwamen slagerij Zijlstra, de zaak van
Gerrit Kamstra en het huis van
Otten. Kamstra had een spoorlijntje van de weg naar de schuur,
waarmee hij gasflessen vervoerde. Als het niet in gebruik was,
speelden wij daarmee. We zaten
in de weekends op de stoeprand kentekens op te schrijven
van Denen, Zweden en Duitsers.
Die gingen via de Afsluitdijk naar
de bollenvelden en kwamen met
een krans voorop de motorkap
weer terug.”

later centrale verwarming en gas.
Mijn vader kocht
de textielzaak van
Ruurd van de Berg.
Een paar jaar later het pand van
drukkerij
Bonne
IJlstra (het latere
Spa). Dat werd in
1978 gesloopt en
herbouwd.
Toen
werd het bij Installatiebedrijf Baderie
Badkamer toegevoegd.”
De vijf Bremerbroers
kwamen
allemaal in het inDe brandweeroldtimer.
stallatiebedrijf terecht. “Omdat ik
graag met auto’s sleutelde, vond
lintje en werd Lid in de orde
mijn vader dat ik maar automonvan Oranje-Nassau. “Had van
teur moest worden. Maar het
mij niet gehoeven hoor”, zegt
was zo druk in het eigen bedrijf,
Andries bescheiden. “Maar een
dat ik maar installateur ben gebrand blussen doe je niet alleen,
bleven.”
dat doe je samen. Als kind reed
In 2016 stopt het familiebedrijf
ik al achter de brandweer aan.
J. Bremer & Zn B.V. “Ik was nog
De politie hield iedereen wel
geen 65”, zegt Andries. “Ik had
op afstand”, zegt Andries met
ook wel buschauffeur willen
heimwee. “Vroeger stonden de
worden, maar ik ben het werk
bedrijven allemaal binnen de
blijven doen en daar heb ik geen
bebouwde kom. Als je niet wist
spijt van gehad.”

(foto: binnenstebuitenpost)
je onder de vloer door. We hadden altijd een stofzuiger bij ons
om de boel weer op te ruimen.
En je leerde de mensen kennen.
De een was kort voor de kop en
een ander zei: “Kinst hjir ek wol
waarm iten”. Maar dat doen we
niet. Opleidingsverschil gaat
vaak samen met mentaliteitsverschil”, zegt Andries tactisch.
Pensioen is een woord dat hij
niet kent. Kan hij wel stil zitten?

“Als kind reed ik al achter de brandweer aan”
Het bedrijf is in 1862 begonnen
als koperslagerij. “Mijn vader
maakte koperen voorwerpen en
repareerde keteltjes waarvan
een tuit was afgebroken. Het latere bedrijf J. Bremer & Zn. was
gespecialiseerd in zink- en dakwerk. In de jaren vijftig kwam
daar waterleiding bij en weer

Bij de brandweer
Al vanaf begin negentiende
eeuw zijn de Bremers van vader op zoon bij het korps van
de vrijwillige brandweer in Buitenpost. “Mijn vader is 35 jaar
bij de brandweer geweest en ik
33. Ik had nog wel langer willen
blijven, maar dat mocht niet. Je
moest eruit als je 55 werd. Nu
heet dat leeftijdsdiscriminatie
en mag dat niet meer. Je wordt
nu elk jaar gekeurd. Ik zeg maar
zo: als je ’s nachts niet meer snel
je bed uit kunt komen, moet je
ophouden. Mijn zoon is nu lid,
evenals Wobbe zijn zoon en de
schoonzoon van Klaas.”
Andries was ook betrokken bij
het ophalen van de verloren gewaande bluswagen uit 1933, een
Studebaker President. “We konden hem terughalen bij de onderhoudsgarage van Dommelsch
Bier in Brabant. We hebben hem
opgehaald met een aanhangwagen (autoambulance). De Studebaker was een beetje te zwaar.
We probeerden het toch, hij liep
heel mooi achter de Ford Sierra,
totdat we bij de Friese grens
kwamen. Op parkeerterrein Follega vond een algehele politiecontrole plaats. 2400 kg achter
de Ford Sierra, dat kon natuurlijk
niet. Ik zei: ‘De wagen is 28 jaar
uit Friesland weggeweest en nu
mag hij Friesland niet in?’ De politie vond het ook wel een bijzonder transport. Als we een zwaarder voertuig konden regelen,
mochten we weer verder. Wij
gingen terug naar Lemmer om te
bellen.” Zo kwam de Studebaker
achter een brandweerauto weer
thuis waar hij hoorde. En kreeg
Andries een nieuwe hobby: de
restauratie van de Studebaker!

Met heit in de bakfiets op de Stationsstraat.

(eigen foto)

Bij zijn afscheid van de brandweer in 2008 kreeg Andries een

De pompbediende met de voeten in het water.

(foto: Brandweer Buitenpost)

wat je wilde worden, hoefde je
maar door het dorp te lopen. Je
kon overal om het hoekje kijken.
Wij gingen kijken bij het paarden
beslaan. Nu staan overal hekken
omheen.”
Ambacht
Andries begon zijn loopbaan
op de LTS. “Ambachtsschool is
een veel mooiere naam”, vindt
Andries. “Die ambachtsschool
had nooit weg gemoeten. Maar
ja, iedereen in Nederland moest
maar doorleren. Allemaal achter
de computer in plaats van met
de handen werken. Dat tekort is
nu merkbaar.”
Er is dus nu ook een tekort aan
loodgieters. Buitenpost heeft
inmiddels wel weer een installatiebedrijf dat geen gebrek aan
werk heeft. Desondanks wordt
Andries nog vaak gebeld, ook al
is hij bijna 70. “Als het me te veel
wordt, doe ik het niet meer”, zegt
hij.
Jongens en meiden die wel met
hun handen willen werken, kunnen vandaag de dag goed geld
verdienen. “We zitten nu in de
zeven vette jaren”, zegt Andries.
Met de zonnepanelen en waterpompen is er veel meer onderhoud bijgekomen. Wij moesten
in bestaande huizen centrale verwarming aanleggen. Dan moest

Gedecoreerd door burgemeester Van
der Zwan. (foto: RTV NOF)
“Nee”, antwoordt hij kortaf. “Ik
help mijn kinderen en de buren
als dat nodig is. Ik zal altijd wel
een klein klusje blijven doen zo
hier en daar.”

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 maart t/m 02 april 2022

Speciaal voor u

Lente-haasje
Varkenshaasje gevuld
met brie & ananas en
omwikkeld met spek.

100 gram

€1.99

Lekker Gemak!

Vleeswarenvoordeel

100 gram

Achterham
+ 150 gram
Beenhamsalade
Samen

€ 4.99

MEAL DEAL

Gevulde
Stokbroodjes

Babi Pangang
met Bami

Even warm maken in de
oven en smullen maar!

Kant en klaar, lekker ite.

2 voor

500 gram

€6.95

Proefactie
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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.

VoordeelPakker!

Uw Slagers
Kipburger
Iedere 4e gratis!
Per stuk

€1.59

Koopje van Jan

500 gram
Half om Half
Gehakt +
4 Burgers

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

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

Samen

€8.95

Postzegel
niet nodig

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

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

Naam:

€5.95

Loss
maalt e
ijd
€

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Verslag werkzaamheden PBB over 2021
Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur van Plaatselijk
Belang (PBB) elk jaar verantwoording af over het verrichte werk.
Niet iedereen heeft misschien de kans gehad om onze laatste
ledenvergadering van 22 maart 2022 aanwezig te zijn. Daarom presenteren we hier het verslag over het jaar 2021.
Begin 2021 werd de dorpsplattegrond aan de Kuipersweg vernieuwd.

Het nieuwe infobord aan de
Kuipersweg.
In het voorjaar van 2021 waren
er klachten over het niet kunnen
gebruiken van de ventweg bij de
begraafplaats. Dit werd met de
gemeente besproken en door
verleggen van het trottoir opgelost.
In maart dachten we met de gemeente mee over de invulling
van de zuidtoegang van ons
dorp. De nieuwe inrichting moet
de verkeersveiligheid verbeteren. Ook droegen we bij aan de
gemeentelijke Omgevingsvisie
en plannen voor toekomst en recreatie. Tevens had PBB zitting in
de Centrumgroep die de nieuwe

inrichting van het centrum voorbereidde.
In augustus 2021 werd het nieuwe zwembad De Kûpe geopend.
PBB vond dat de vrijwilligers
niet de dank kregen die ze verdienden. Daarom werden alle
betrokkenen uitgenodigd voor
een buffet met dankwoord in It
Koartling. In september werkten
wij mee aan de Open Monumentendag in ons dorp. In november
organiseerden wij het planten
van duizenden bloembollen. In
dezelfde maand was onze spoorverbinding even een heet hangijzer. De suggestie was gewekt
dat onze sneltreinstops door een
non-stop
sneltreinverbinding
tussen Leeuwarden op de tocht
zouden kunnen komen te staan.
Ondertussen heeft de Provinsje
Fryslân beloofd dat daar geen
verandering in komt.
Voor de door PBB gesponsorde
Tweede Buitenposter Winterlichtroute in de koude decembermaand bleken opnieuw veel
mensen warm te lopen. Een
nieuwe traditie lijkt geboren.
Langlopende zaken
Het verkeer blijft een van de be-

langrijkste terugkerende zaken
op de agenda van het bestuur.
In de afgelopen drie jaren bespraken we onder meer de Oude
Dijk, de Groenkamp, de Kuipersweg en het kruispunt Kuipersweg-Bernhardlaan.
Een ander blijvend probleem
is het plaatselijk zwerfvuil. Met
een subsidie organiseert PBB vijf
keer per jaar een opruimactie in
ons dorp. Ook wordt Raderwerk
hieruit betaald om drie keer per
week afvalbakken in het centrum
te legen. Als de subsidie in 2023
verdwijnt zal PBB actie moeten
voeren om ons dorp toch schoon
te houden.
De media
De vormgeving van ons dorpsblad De Binnenste Buiten kreeg
in 2020 een make-over. Financieel draait de krant goed met
een stabiel adverteerdersbestand. De oplage steeg in 2021
naar 2800 exemplaren. Naast
onze dorpskrant wordt Facebook
(pagina dorpbuitenpost) meer en
meer gebruikt om informatie te
geven. In de loop van 2021 werd
website Binnen Buitenpost door
Tjeerd van der Veen opnieuw opgebouwd.
Het bestuurswerk
Het bestuur heeft veel vergaderd.
De aanloop naar het geplande
jubileumfeest, maar ook het grote aantal lopende zaken maakte
dat nodig. Corona dwong vaak
tot overleg via Teams.
Op dinsdag 16 april 2019 werd
onze jaarlijkse ledenvergadering
gehouden in het Kennis- en Innovatiecentrum aan de Kuipersweg. Het thema was het steenmarterprobleem waarvoor een
deskundige was uitgenodigd.
Het aantal aanwezigen viel jammer genoeg tegen. PBB houdt
een wakend oog op het probleem. Dorpsfotograaf Hielke
Boorsma ontving de Sulveren
Brims 2019. De ledenvergaderingen in 2020 en 2021 schoten er
door de omstandigheden bij in.

In november werden duizenden bollen geplant. Hier steekt het bestuur van
PBB de handen uit de mouwen bij de ambulancepost. (foto: Hielke Boorsma)

Voorjaar 2019 begonnen we met
het het uitnodigen van politieke

De zorgen over het mogelijk verdwijnen van een of beide sneltreinstop werden
door Theo Bakker geuit voor RTV NOF. PBB voerde actie daartegen.
(foto: Hielke Boorsma)
partijen. Doel was de partijen
in te lichten over de langdurige
leegstand in het winkelcentrum
en het groeiend tekort aan geschikte woonruimte. Het vaste
bezoek van burgemeester en
wethouders in december 2021
verviel helaas.
Het plan om tijdens het jubileum in 2020 door te groeien naar
1000 leden lukte door de omstandigheden niet. Wel kwamen
er 100 nieuwe leden bij en werd
het ledenbestand opgeschoond.
De Federatie Plaatselijk Belangen Achtkarspelen blijft belangrijk als samenwerkingsverband.
Minimaal twee keer per jaar
wordt vergaderd.
Bestuurssamenstelling
In juni 2020 stopte Marianne
Rigter als voorzitter. Loes van
Denderen en Tilly Kuipers namen het van haar over. Van september 2020 tot februari 2021
was Ans van der Tempel kort
lid. In februari 2021 nam Gerben Stellingwerf zitting in het
bestuur en in september van
dat jaar vulde Ingrid Rittersma
een lege plek. Penningmeester
André van der Laaken stopte in
2021 maar houdt de Binnenste
Buitenpost-financiën nog enige
tijd onder zijn hoede. Vanaf januari 2022 is Marian Rigter tijdelijk

weer toegetreden als PBB-penningmeester.
Financiën PBB
Financieel staan wij er gelukkig
goed voor. De kascontroles hebben plaatsgevonden en alles is in
orde bevonden. Door het niet
doorgaan van de jubileumactiviteiten en de corona-omstandigheden ontstond een behoorlijke
reserve. Tegelijk zitten er een
aantal plannen in de molen die
de komende jaren een behoorlijk
beroep zullen doen op het spaargeld.
Beheer Leefbaarheidsfonds
Nog steeds wordt goed gebruik
gemaakt van het Leefbaarheidsfonds. In 2020 en 2021 stagneerde de vraag wel enigszins door
het stoppen van tal van activiteiten in ons dorp. Subsidies werden bijvoorbeeld verstrekt aan
de feestweekcommissie, CH Buitenpost,
Winterlichtroutecommissie en de biljartclub.
Heeft u vragen of belang bij
de financiële stukken die bij het
jaarverslag horen? Schrijf een
mailtje naar:
pbbuitenpost@gmail.com
en ze worden u toegestuurd. U
kunt ook uw vragen stellen of
opmerkingen geven.
Johan Kootstra

Honderd jaar tussen eerste en laatste ledenvergadering Plaatselijk Belang
De oprichtingsvergadering van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
was op 7 juni 1920. De vereniging bestond nog niet en dus waren er ook
geen leden. In augustus 1920 werd, door Koninklijke beschikking, de
Vereniging erkend. Daarna was de fut er even uit. De eerste Algemene
Ledenvergadering werd pas op 28 maart 1922 in hotel De Roskam
aan de Voorstraat gehouden. Op een kleine week na vond een eeuw
later, op 22 maart 2022, onze laatste ledenvergadering plaats.
Buitenpost had in 1922 zo’n 1800
inwoners. Eén op de honderd
was lid, maar 18 leden waren
aanwezig. Voorzitter (en burgemeester) Pier Eringa moest als
eerste zijn excuses aanbieden.
Want “sedert de oprichting is
door de Vereeniging zoo goed
als niets gedaan”. Maar, werd beloofd, daar zou meteen verandering in komen.
De lijst met hoognodige werkzaamheden was lang. Watervoorziening was een groot probleem. Een leesbibliotheek was
gewenst, en ook een nieuwe
begraafplaats en een goede reinigingsdienst. Tal van verkeer-

sproblemen moesten worden
opgelost. En Buitenpost bood
goede kansen om zich economisch te ontwikkelen. Want,
melden de notulen: “Feit is dat
Buitenpost het mooist is gelegen
van alle dorpen in Friesland”. Het
bestuur stroopte met enthousiasme haar mouwen op.
Voordat ze los kon branden
moest nog een ogenschijnlijk
simpele klus geklaard: meer
leden. Toch bedroog de schijn,
want deze uitdaging is altijd gebleven en ligt er nu nog steeds
voor het bestuur. Het blijkt: niet
iedereen is gemakkelijk ervan te
overtuigen dat door samenwer-

king meer uit ons dorp en voor
haar inwoners te halen valt.
Het werk van PBB is behoorlijk
veranderd. Veel van de zaken die
toen actueel waren zijn nu achterhaald. Drinkwater is bijvoorbeeld, gelukkig, geen probleem
meer. Wat wel gelijk is gebleven
is haar streven: “Het onledig
houden met alles wat kan leiden
tot de bloei van Buitenpost”. Misschien nu wel iets minder idealistisch omschreven. De oproep
om lid te worden doen we ook
opnieuw. Dat kan door een mail
te sturen naar:
pbbuitenpost@gmail.com
U krijgt dan ons jubileumboek
met nog veel meer geschiedenis
cadeau.
Hotel De Roskam aan de Voorstraat, begin jaren twintig van de vorige eeuw. Gelegen op het centrale kruispunt van
ons dorp was het eeuwenlang een begrip in de wijde omtrek. In de 18e en 19e eeuw was het tussenstop voor de
koetsverbinding tussen Leeuwarden en Groningen. Het was het middelpunt van de jaarlijkse veemarkten die in het
voorjaar en de eerste woensdag van augustus veel mensen uit de omgeving trok. Een lokaliteit met zo’n grote binding
met het dorp was de logische plek voor de eerste Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Buitenpost.

MODESHOW
vrijdag 8 april
’s middags 15.00 uur
’s avonds 19.30 uur
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Locatie: Paviljoen MEM, Egypte 16a,
Buitenpost
mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

Kaarten à € 5,Verkrijgbaar in de winkel vanaf 1 april.

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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INSPIRATIE

Tjeerd van der Veen

Anneke Paauw

zorgde voor een totaal vernieuwde website van Buitenpost

Ik begin met een bekentenis: ik heb de site Binnen Buitenpost.nl
heel zelden bezocht, maar na het interview met Tjeerd van der
Veen wil ik het uiteraard bekijken. Helaas, na meerdere pogingen
slaagt het pas. Eerst komt steeds de Binnenmarkt tevoorschijn,
daarna een afbeelding van de kerktoren, dan de Facebookpagina
en uiteindelijk dan toch de site die ik zocht. Het is dus belangrijk
om heel nauwkeurig te typen: www.binnenbuitenpost.nl (zonder
spatie)
Verantwoordelijk voor de vernieuwde site is Tjeerd van der
Veen. Tjeerd woont met zijn gezin sinds een paar jaar in Buitenpost, aan de Kuipersweg. En
zoals dat meestal gaat, oriënteert

ook Tjeerd zich een beetje op
zijn naaste omgeving. Als vorm
van inburgering is de buurtbarbecue natuurlijk altijd een prima
activiteit. Daar wordt gezellig gekeuveld en ook Buitenpost en de

Deel van de openingspagina van de nieuwe website.
Kuipersweg in vroegere tijden
komen ter sprake. Hem wordt
geadviseerd eens op de site te
kijken naar foto’s van weleer. Om
iets meer over je nieuwe woonomgeving te weten te komen, is
de site natuurlijk een prachtige
informatiebron. Maar als je dagelijks met websites werkt, kijk
je natuurlijk kritisch. Dat geldt
ook voor Tjeerd, hij neemt contact op met Johan Kootstra en
biedt zijn hulp aan. In mei 2021
start deze samenwerking en in
februari was het zo ver, de nieuwe site ging online!

Tjeerd van der Veen.

(eigen foto)

Wat is er zoal veranderd? De site
is compleet gemoderniseerd, hij
is opnieuw opgebouwd volgens
de huidige web standaarden en
regelgeving. Daarnaast is een
systeem ingevoerd, wat het on-

derhoud toegankelijker maakt.
De indeling is herzien. Kortom
voor ons als lezers is de site
vooral gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker. En last but notleast ook geschikt voor mobiele
apparaten.
Behalve deze inzet voor Buitenpost is Tjeerd ook actief voor de
verkeersveiligheid in zijn straat,
de Kuipersweg. De afgelopen
jaren zijn er meer jonge gezinnen komen wonen en dus ook
jonge kinderen. Het verkeer is
Tjeerd een doorn in het oog vanwege de snelheid en hij start een
enquête onder de bewoners. De
uitwerking hiervan is op 4 november 2021 aangeboden aan
de gemeente. Als mogelijke oplossingen zijn besproken: extra
verkeersremmers en een laser-

actie, waarbij de kinderen uit de
straat worden betrokken. Begin
maart vindt een vervolggesprek
plaats.
Mocht u denken dat hij veel vrije
tijd heeft, dat is niet het geval,
want aan het huis op de hoek
Kuipersweg-Beatrixstraat wordt
nog steeds geklust. Samen met
zijn vader is het een project van
enkele jaren om er hun droomhuis van te maken.
Maar Tjeerd vindt het belangrijk
om ook een bijdrage te leveren
aan het dorpsleven en daar zijn
wij hem natuurlijk heel erkentelijk voor.
Ik wens u allen veel plezier en
vooral gemak met de nieuwe
site: www.binnenbuitenpost.nl

Nieuwe website Binnen Buitenpost geeft brede blik op ons dorp
De dorpswebsite Binnen Buitenpost bestaat bijna 20 jaar. Vorig
jaar was het daarom de hoogste tijd om deze weer eens een grote
beurt te geven. Dit resulteerde in een nieuw uiterlijk, een nieuwe
indeling en vooral betere leesbaarheid op de nieuwe media. De
moeite waard om de site eens, of vaker, een bezoekje te brengen!
De oude Binnen Buitenpost werd
in 2003 gemaakt, en was daardoor behoorlijk gedateerd. Omdat er nog gebruik gemaakt werd
van verouderde technieken was
het bijvoorbeeld moeilijk deze op
een mobiele telefoon of tablet te
lezen. Dorpsgenoot en it-specialist Tjeerd van der Veen was dit
een doorn in het oog. Op zijn
advies en met vele uren vrijwilligerswerk werd in het afgelopen
jaar een nieuwe site ontworpen.
Veel informatie
Doelstelling van de nieuwe site
is om op een moderne manier
zoveel mogelijk informatie over

ons dorp te bieden. Alles moet
overzichtelijk en gemakkelijk zijn
te vinden. Een belangrijke verandering is dat er nu meer ruimte is
voor nieuws uit ons dorp. De indeling in onderwerpen werd ook
aangepast. De site is nu ingericht
met drie hoofdthema’s: over Buitenpost, Binnenste Buitenpost
en Plaatselijk Belang Buitenpost.
Over Buitenpost
‘Over Buitenpost’ biedt een rijke
verscheidenheid aan onderwerpen die met ons dorp te maken
hebben. Voor de niet-Facebookgebruikers is met name het
onderdeel Actueel interessant.

Want wat nu als bericht op Facebookpagina Binnen Buitenpost
verschijnt, wordt voortaan ook
hier geplaatst. Ook zijn hier de
laatst verschenen uitgaves van
dorpsblad De Binnenste Buiten
te lezen en eventueel te bewaren.
Het onderdeel ‘Tegenwoordig’
belicht landschap en natuur, vertelt over onze bezienswaardigheden en laat ons dorp in een
verzameling foto’s zien. Voor de
eigen oud-inwoner misschien
bekende kost, voor de nieuwkomers en buiten-Buitenposters
ongetwijfeld wetenswaardig.
De sectie ‘Vroeger’ werpt een
blik op het verleden van ons
dorp. Niet alles van de oude
website kon meegenomen worden naar de nieuwe. Maar nog
steeds geeft het een fraaie blik

Veel foto’s en overzichtelijkheid kenmerken de nieuw gemaakte website. Veranderingen zijn ook ons dorp eigen en de site
wordt daarom steeds bijgewerkt.

in foto’s en verhalen op de lange
geschiedenis van Buitenpost.
De Binnenste Buiten
De website is in feite een verlengstuk van ons dorpsblad en
de Facebookpagina Binnen Buitenpost. Praktische informatie
over het aanleveren van kopij, de
aanleverdata, de redactie en het
adverteren kunnen hier worden
gevonden.
Plaatselijk Belang Buitenpost
Plaatselijk Belang is voor de
website, net als De Binnenste
Buiten, de eindverantwoordelijke. Beide zijn voor PBB middelen om contact te maken en
over zichzelf te vertellen. In dit
gedeelte van de website stelt het
bestuur zich voor. Ook geeft het
informatie over haar activiteiten,
de dorpsonderscheiding De Sulveren Brims en het door PBB beheerde leefbaarheidsfonds. En
niet te vergeten! Het is de plek
om lid te worden van deze ruim
een eeuw oude vereniging. Lid
worden betekent een bijdrage leveren aan de verbetering van de
leefbaarheid in Buitenpost .
Jubileumboek 1995 als PDF
Bij een feestelijk moment hoort
een kadootje. Dat is hier het
PBB-jubileumboek uit 1995 Buitenpost, halfweg tussen ús mem
en it peerd fan ome Loeks. Dit
werk vertelt in 19 hoofdstukken
uitgebreid over de geschiedenis
van ons dorp. De papieren versie was al uitverkocht. Ter gelegenheid van de nieuwe site heeft
Johan Kootstra het als digitale

Het omslag van het PBB-jubileumboek uit 1995.
uitgave opnieuw beschikbaar gemaakt. U kunt het boek als PDF
in het onderdeel ‘Plaatselijk Belang Buitenpost’ vinden. Het verlies aan historische informatie
op de nieuwe site wordt nog verder goedgemaakt. In de loop van
2023 zal ook een verzameling
artikelen over de lokale historie
van de hand van Durk Wildeboer
gebundeld verschijnen.
Wat vindt u er van?
Nieuwe technieken hebben het
uiterlijk danig veranderd. De
opzet en indeling is aangepast.
Maar volgens ons is de leesbaarheid en de informatieve waarde
toegenomen. Wat vindt u er van?
Laat het ons weten op het mailadres:
binnenbuitenpost@gmail.com
Johan Kootstra
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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
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Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022
Op 14, 15 en 16 maart was er
voor iedere kiesgerechtigde gelegenheid om invloed uit te oefenen op de gemeentelijke politiek.
Dit kon door een keuze te maken
uit 9 politieke partijen. Iets meer
dan de helft van de 22.477 opgeroepenen in Achtkarspelen
(52,8%) heeft van dat voorrecht
gebruik gemaakt. In Buitenpost
was dat 61,2%. Twijzel, Buitenpost en Drogeham hadden de
hoogste opkomst, Kootstertille
en Harkema de laagste.
Landelijk was de opkomst 50,3%.
Dat is jammer, maar niet nieuw.
Hoewel de gemeenteraad over
de eigen leefomgeving gaat,
leeft de lokale politiek toch niet
voldoende.
In de loop der jaren is de bereidheid om te stemmen duidelijk afgenomen. Bij verkiezingen van de
Tweede Kamer gaan de meeste
kiezers naar het stemlokaal, bij
die van het Europees parlement
de minste. De dalende trend is in
de grafiek duidelijk te zien.

Twijzelerheide

Buitenpost Gerkesklooster Stroobos
Augustinusga

Twijzel

Kootstertille

Surhuizum

Drogeham
Harkema

Surhuisterveen

Boelenslaan
Gemeenteraadverkiezing 2022,
grootste partij per dorp in Achtkarspelen
CDA
FNP

Er werden 11.858 stemmen uitgebracht in Achtkarspelen, in
Buitenpost 2948. Daarvan waren
er 22 blanco (Buitenpost 6) en 16
ongeldig (Buitenpost 2).
Alle stemmen bij elkaar opgeteld
leverde in onze gemeente een
overwinning op voor het CDA,
met in totaal 2689 stemmen
(Buitenpost 708). De FNP werd
tweede met 2109 stemmen (Buitenpost 328). De VVD kreeg de
minste stemmen, 433 in totaal
(Buitenpost 131).
CDA
FNP
CU
GBA
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Om meer mensen naar het stemhokje te lokken zette de gemeente een truck in als mobiel stembureau. Die stond een uur lang
stil in respectievelijk Surhuisterveen, Kootstertille en Buitenpost. Bij elkaar werden daar 50
stemmen uitgebracht.

45,8%
Gemeenteraadverkiezing 2022,
opkomstpercentage per dorp in Achtkarspelen
40 - 45
50 - 55
60 - 65
45 - 50
55 - 60

80
60

0

Tweede Kamer
Provinciale Staten
Gemeenteraad
Europees parlement
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020 ’22

Niet in elk dorp werd de CDA de
grootste partij. Dat was wel het
geval in Buitenpost, Drogeham,
Gerkesklooster, Surhuisterveen
en Surhuizum. In de overige
dorpen van Achtkarspelen werd
de FNP de grootste partij. Zoals
gezegd werd de VVD de kleinste
partij, maar in Buitenpost was
dat de PVV met 113 stemmen.
Ook dit jaar kon er op drie dagen gestemd worden. Op 14 en
15 maart alleen bij twee stembureaus in Buitenpost en Surhuisterveen. Op die twee dagen
stemden 1031 mensen, waarvan
657 in Buitenpost.
Annemieke Altena

Landelijke opschoondag
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Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2022, Buitenpost: vergelijking 2018 - 2022
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(kaarten en grafieken: Annemieke Altena)

Feestweek 2022 Van den Brugin de steigers
locatie

Zaterdag 19 maart werd de Landelijke Opschoondag gehouden.
Traditiegetrouw ondersteunt de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
deze campagne. 25 Schoonmakers verzamelden zich bij de Fonteinkerk. Ze vonden naast de gebruikelijke rommel ook nog een
stuk vloerbedekking en een fiets.

Hielke Boorsma

18,9

15

De zetelverdeling van de nieuwe
raad. De VVD krijgt geen zetel meer.

Opkomstpercentages in Achtkarspelen sinds 1970.

Omrop Fryslân had interesse en
maakte tv-opnames. De zakken
met afval werden op de Ring 2
verzameld. De gemeente voert
ze af.

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2022, vergelijking Buitenpost - Achtkarspelen
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Voor het eerst in de geschiedenis zette de gemeente Achtkarspelen een
vrachtwagen in als stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. De
opvallend rood gekleurde Scania uit 1974 zou mensen alsnog de prikkel kunnen
geven om te stemmen. Hier staat de combinatie op het Christinaplein. In totaal
stemden 50 mensen in de stemtruck. (foto: Hielke Boorsma)

Na een corona-coma van twee
jaar pakt de Feestweekcommissie de draad weer op. Nog niet
alles is zeker. Maar de muzikale
activiteiten op het Nijensteinplein, de bingo, de rommelmarkt
en de feesttent staan in ieder geval wel op het lijstje.

Buitenpost is weer schoon dankzij deze vrijwilligers.
(foto: Hielke Boorsma)

Gitaarconcert
Wâldsang
Op zaterdag 23 april organiseren de gitaardocenten Rob Nijboer en Egbert Reidinga van
cultuurcentrum de Wâldsang
een samenspelmiddag voor hun
gitaarleerlingen. Deze wordt om
17.00 uur afgesloten met een
concert. Iedereen is dan welkom
om te komen luisteren naar wat
er geoefend is!
De entree is gratis. Locatie:
Wâldsang locatie Buitenpost (de
Ring 1a).

Na de aankondigingen van de
Koningsdag- en Concours-Hippique-commissie lijken we nu
weer een compleet programma
feestelijkheden in ons dorp tegemoet te kunnen zien.

Stichting Sprank kan de benodigde grond voor een appartementencomplex van de gemeente
Achtkarspelen kopen. Voor de
overdracht van het terrein aan
de Voorstraat is geen aparte verkoopprocedure meer nodig. Dit
werd duidelijk tijdens een informatieavond van de organisatie.
Er is gestart met de procedure,
die 8 à 9 maanden duurt. Hopelijk
kan de bouw starten in januari
2023. De geschatte bouwtijd is
één jaar .
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE
Vier middenstanders van
weleer
Links van boven naar beneden:
Rond 1920 betrok slager Gosse
Kamminga de woning met werkplaats aan de Herbrandastraat,
toen Bouwyk. Deze bevond
zich in de kenmerkende haakse
bocht, tegen het spoor aan. In de
voormalige werkplaats, en soms
er achter, werd het vee geslacht.
Enkele jaren na de oorlog nam
zoon Klaas de zaak over. In de
jaren zestig bracht hij de slagerij over naar de Végé van Hotze
de Jong. De woning werd begin
jaren negentig gesloopt voor
nieuwbouw.
Nog steeds bevindt zich aan de
Kerkstraat 8 het winkelpand van
'vleeschhouwer' Rusticus. Deze
foto is uit de periode dat Harm
Rusticus het slachtmes hanteerde. In de jaren negentig sloot
zoon Yko het bedrijfje.
Het kruidenierswinkeltje van
Geert van der Veer aan de Voorstraat 62. Voor de oorlog had
Buitenpost tal van kleine kruidenierswinkeltjes. Met de komst
van de supermarkt was het voor
de meesten van hen snel gedaan. Rond 2010 werd het pand
verbouwd tot woning maar het
is nog steeds in familiehanden.

50 jaar geleden – Huldiging Truus Dijkstra in Surhuisterveen
Ook Plaatselijk Belang heeft wel eens ongelukkige momenten gekend.
In 1972 werd Truus Dijkstra voor de tweede keer Nederlands kampioen schaatsen op de korte baan. De eerste keer dat dit gebeurde, in
het jaar daarvoor, werd dit gevierd met een rondrit door het dorp,
muziekkorps en ontvangst in de Roskam. In 1972 werd volstaan met
slechts een bloemstuk. Waarschijnlijk was de gedachte daarbij: “We
kunnen wel aan de gang blijven”. Dit viel bij velen in ons dorp niet
goed en er verschenen boze ingezonden stukken in de krant. De ijsclub van Surhuisterveen, waarvan Truus lid was, pikte het handig op.
Zij gaf in zaal Hollema wel een grootse huldiging. De ijsclub Buitenpost en korfbalvereniging Flamingo's sloten aan en lieten zo gelukkig
ons dorp niet onbetuigd. Op deze krantenfoto helemaal links Karin
Oerlemans en Jellie van der Steeg die aan Truus (helemaal rechts)
bloemen aanbieden.

Nu 'The Point' aan de Voorstraat 54, maar begin jaren
zeventig was het café Derks.
Naast het café en de snackbar
had Derks een uit de wijde omtrek bezochte disco. Bovendien
bracht hij met zijn snackwagen
gefrituurde waren aan de man
bij evenementen. Fano Friet en
Fano Snert waren lang begrippen in ons dorp.

Ingang Herbrandastraat
Een plek die compleet van aanzien is veranderd: De ingang van de
Herbrandastraat in 1980. De woning links was ooit het woonhuis van
een grote boerderij. In de jaren zeventig was er het snoepwinkeltje
van mevrouw Lies de Bruin.

Kuipersweg - verdwenen huizen
Een stukje Kuipersweg dat nu grotendeels verdwenen is.
Centraal op deze foto van begin jaren zeventig is huize Bellevue. Lang werd het bewoond door de enigszins mysterieuze dames Smit. Ze werden zelden in het dorp gezien, maar waren erg rijk volgens het gerucht. Andries van der Meulen vertelde dat hij als jongetje in de jaren veertig wel sigaretten voor de dames
haalde. Het wisselgeld mocht hij houden, maar binnenkomen was uitgesloten.
Het rechter, gele, huis was eigendom van het elektriciteitsbedrijf PEB.
De foto is afkomstig uit het archief van Harry Nienhuis.

SPORT
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Jelmer Bil: “Mijn droom is uitgekomen”

Wilma Tabak

Olympische Winterspelen 2022

Wat voor velen een droom blijft, bereikte Buitenposter Jelmer Bil
op 33-jarige leeftijd: naar de Olympische Spelen. In januari reisde
Jelmer af naar Beijing als fysiotherapeut met het bobsleeteam.
Jelmer bevindt zich al elf jaar
in de schaatswereld en werkt
inmiddels al acht jaar voor de
ploeg van trainer/coach Jillert
Anema. Helaas waren er te weinig schaatsers om ook Jelmer
mee te kunnen nemen. Maar
een week voor vertrek werd hij
ineens gebeld door een arts van
het NOC*NSF of hij mee wilde
met de bobsleeërs. “Daar hoefde ik niet lang over na te denken,
want het was al mijn droom van
kinds af aan om naar de Olympische Spelen te gaan.”
Van sporter naar fysiotherapeut
Als turner bij gv MAAS Buitenpost en bij gymnastiekvereniging Veenwouden lag zijn droom
om als sporter naar de Olympische Spelen te gaan niet binnen

bereik. Eenmaal turntrainer geworden, voelde hij niet de ambitie om op deze manier naar de
Spelen te gaan. Tijdens zijn opleiding aan het CIOS kwam hij erachter dat hij training geven leuk
vindt om te doen maar niet tot
aan zijn pensioen. Via zijn opleiding kwam hij in aanraking met
sportmassage en kwam tot de
ontdekking dat hij het menselijk
lichaam heel interessant vindt.
Daarom is hij verder gaan studeren voor fysiotherapeut, met
in zijn achterhoofd twee andere
Buitenposters als voorbeeld die
als fysiotherapeut naar de Olympische Spelen zijn geweest. Eenmaal in de schaatswereld kwam
zijn doel om naar de Olympische
Spelen te gaan stapje voor stapje
dichterbij.

Openingsceremonie
Het is best wel overweldigend,
je loopt het stadion binnen en
loopt er doorheen. En als je om
je heen kijkt komt pas het besef:
ik ben op de Olympische Spelen.
Terwijl ik het nog tot mij door
liet dringen reageerde mijn collega van de schaatsers dat het
andere jaren veel spectaculairder was, maar dit was voor mij
persoonlijk al spectaculair. Ik kijk
het af en toe nog terug om door
te laten dringen dat ik er echt bij
was.’’
Coronamaatregelen
“Op het moment dat ik erheen
mocht heb ik gelijk al mijn patienten afgebeld en ben ik thuis
gaan zitten in de hoop dat ik
geen corona zou krijgen. Eenmaal in China had je buiten het
slapen om je mondkapje op en
je moest je iedere dag testen. Er
waren drie verschillende Olympische dorpen. Wij zaten in het
dorp in de bergen en omdat het
zo’n uitgestrekt gebied was vanwege de verschillende sporten
(bobsleeën, skiën), hadden we
nog wel de mogelijkheid om
even buiten te zijn en wat van
het dorp te zien. De schaatsers
verbleven in Beijing zelf waar er
grote hekken om het dorp heen
zaten en de enige andere plek
waar ze kwamen was de ijsbaan.
Ze voelden zich daar af en toe
wel een beetje opgesloten. Dat
gevoel heb ik zelf niet gehad.”
Drukke dagen
De dagen waren lang. “Je begon
om 7 uur ’s ochtends en om 1 uur
’s nachts was je klaar. Maar zo’n
dag was zo voorbij, je houdt je
niet bezig met hoe druk je het
hebt. Je wordt als het ware wat
geleefd en je gaat van wedstrijd
naar wedstrijd en tussendoor
behandelen. Er was op den duur
iemand met een blessure en als
die uiteindelijk na de wedstrijd
met tranen in z’n ogen naar je
toe komt om je te bedanken voor
het behandelen zodat hij alsnog
kon starten, dan geeft dat voldoening.”

Jelmer (helemaal rechts) met het bobsleeteam.

(eigen foto)

Jelmer kreeg er op den duur
Kimberley Bos, Maarten Meinders en Karlien Sleper bij, toen

zijn collega onverwachts door
persoonlijke
omstandigheden
naar huis moest. Het moment
dat Kimberley Bos een bronzen
medaille won vergeet hij nooit
meer. “Dat een project uitloopt
tot een plek op het podium, dat
doet wat met je. Ik heb nog nooit
iemand zo blij zien zijn met een
bronzen medaille.”

door niet aangesloten bij verzekeraars. Als er markt voor is, dan
is het mooi en als het niet lukt
bedenk ik weer wat anders. Maar
ik blijf daarnaast ook in de topsport, want dat vind ik een leuke
wereld om in te zijn.”

Pinnetjes ruilen
Veel mensen weten het niet,
maar op de Olympische Spelen
worden pins uitgewisseld door
de verschillende landen. Nederland neemt klompjes mee. “Het
is een leuke manier om een
praatje te kunnen maken met
mensen uit andere landen en
connecties te leggen.” Het begon
met een aantal die hij aan zijn
accreditatie hing, maar op een
gegeven moment werd dat zo
zwaar, dat hij de anderen in een
bakje is gaan verzamelen.
Toekomst
Jelmer weet niet of hij nog een
keer naar de Olympische Spelen
wil. “Ik heb heb mijn droom bereikt. Wat mijn nieuwe doel wordt
weet ik nog niet. Misschien dat ik
nog een keer naar de Spelen ga
met de schaatsploeg.” Sinds kort
heeft hij ook een eigen fysiopraktijk aan huis, waarmee hij zich
niet alleen wil richten op sporters, maar ook op particulieren.
De focus ligt op een ontspannen
aanpak. “Ik vind dat de patiënt
en normaal gesproken niet de
tijd krijgt die ze verdienen en ik
wil ze met mijn praktijk wel die
tijd geven. Helaas ben ik daar-

De pins op de accreditatie.
(eigen foto)

Concours Hippique dit jaar weer als vanouds
Het bestuur van het Concours
Hippique Buitenpost maakt zich,
na twee jaren het hippisch festijn
niet georganiseerd te kunnen
hebben, klaar voor die 67e editie.
Woensdag 3 augustus staat Buitenpost weer geheel in het teken
van de paardensport.
Het bestuur is druk gaande met
de opzet van het programma.
Het belooft weer een middagen avondvullend programma te
worden met verschillende tuigrubrieken met Friese paarden, tuigpaarden en Hackney’s, spring- en
showrubrieken. Dit jaar worden
vele deelnemers verwacht uit
heel Nederland. Uiteraard wordt
er ook weer gestreden om de
Grote Prijs van Buitenpost en

(foto: Hielke Boorsma)

ook jongeren krijgen de kans hun
talent te laten zien in de jeugdrubrieken. Wel worden dit jaar het
horecaterras en het strodorp vernieuwd.
Het bestuur hoopt te kunnen
rekenen op de steun van sponsoren en vrijwilligers. Voorzitter
Tiemen Dolfijn geeft aan: “De
steun van sponsoren en vrijwilligers is ontzettend belangrijk om
een jaarlijkse traditie zoals het
Concours Hippique Buitenpost
voort te kunnen zetten. Na twee
jaren afwezigheid willen we de
deelnemers én het publiek weer
een prachtige dag bezorgen.”
Daarnaast kunnen ook particuliere liefhebbers lid worden van
de Club van 100, waarmee ze een
bijdrage leveren aan de verduur-

zaming van het concours.
Naast het laten genieten van
de paardensport op topniveau,
heeft het concours ook nog een
ander doel. Namelijk een bijdrage leveren aan het behoud van
het culturele erfgoed van Fryslân
met meerdere rubrieken en kampioenschappen waarbij de Friese
sjezen en klederdracht centraal
staan. Het is een traditie die bij
velen een belangrijke plek in de
paardensport inneemt.
Het programma en de datum
van de start kaartverkoop worden de komende tijd via de website www.chbuitenpost.nl en de
social mediakanalen bekend gemaakt.
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Nanko van Dijk en Dineke Taal exposeren in het gemeentehuis
Nanko is oud-inwoner van Buitenpost, tientallen jaren is hij docent geweest aan het Lauwers College.
Zijn werk heeft, of het nu landschappen of personen betreft, een heel eigen karakter. Dineke maakt keramiek (unica) in haar atelier te Raard, een plaatsje vlakbij de Waddenzee waar de klei voor haar werk
letterlijk voor het oprapen ligt. Zij stellen zich hier aan u voor.

Nanko van Dijk

Als ik aan mijn jeugd in Noordoost-Friesland terug denk zie ik
weidse luchten boven oneindig
land. Daarin lagen kleine dorpjes op terpen, want de zee was
dichtbij en vroeger gevaarlijk. In
kleine gemeenschappen was het
bestaan volgens vaste gewoonten vastgelegd, zodat het overzichtelijk was en geborgen. Het
was pas oorlog geweest, de opbouw en de daaraan gekoppelde
welvaart een visioen. Rust en
ruimte dus en een kalme gang
van zaken, zo'n dorp waar kinderen overal veilig konden spelen,
waar iedereen elkaar kent.
De middelbare school. Daar leerde je door opengestoten vensters naar de buitenwereld te
kijken. Er was veel te ontdekken.
In mijn geval ook, in de klassie-

ke oudheid, in de muziek, in de
beeldende kunst. Mijn eerste
wankele stappen op dit terrein.
In Amsterdam ging de wereld
pas goed open. Rietveldacademie, studentenbestaan en veel
werken op beeldend gebied, ruiken aan de eerste successen.
Na de studietijd verhuisde ik
met mijn gezin naar Suriname, werd daar leraar tekenen
aan het Mirandalyceum en aan
de Surinaamse academie voor
beeldende kunst, een pompeuze
benaming, voor getalenteerde
studenten de plaats een gedegen opleiding te volgen. Dat was
een bijzondere ervaring.
Na drie jaren daar geweest te
zijn sloegen wij onze tenten op in

Den Helder. Een onderwijsexperiment op het Johannescollege
trok onze aandacht.
In 1974 zou het toch weer Friesland worden. In Buitenpost was
het Lauwers College van start
gegaan. In een aantal barakken
werd de grondslag gelegd voor
wat later een grote scholengemeenschap zou worden. Pionierswerk van het eerste uur. In
deze tijd heb ik mijn bekende
kruiswegstaties gemaakt. Regnerus Steensma, die zich verdiepte
in het onderwerp kunst in de kerk
was een belangrijke stimulator
om de staties aan den volke te
tonen. In dat spoor ontstonden
de grote schilderijen, die in het
gemeentehuis getoond worden.

Detail van het schilderij Nadering.

(foto: Roel Timmermans)

Ondertussen was mijn bestaan
gekanteld. Tijdperk Gerkesklooster brak aan, in ‘simmermoarn´.
Intens genoten van muziek, de
mensen om ons heen. Het leven
in al z´n weelderige schakeringen
beleefd. Schilderijen uit die tijd
getuigen daarvan.
In Drachten genieten wij, mijn

(eigen foto)
partner en ik, van een ander bestaan. Herinneringen kleuren de
dagelijkse ervaringen. Iedere
dag kan ik werken, omhult de
muziek me, smaken we het genoegen van het samenzijn.
Ik hoop dat uw looproute langs
de werken genoeglijk zal zijn!

23 maart tot en met 16 juni in het gemeentehuis tijdens openingstijden

Dineke Taal

Mijn eerste kennismaking met
pottenbakken was ongeveer
20 jaar geleden en net afgestudeerd als cultureel antropoloog
aan de Universiteit van Amsterdam. Na vele cursussen en
workshops bij professionele pottenbakkers, heb ik in 2008 mijn
eigen Atelier KleiTaal opgericht.
Op het moment werk ik met veel
plezier in mijn atelier aan huis
in Raard, een piepklein plaatsje
aan de rand van Nederland. Het
ligt vlakbij Dokkum en het uitgestrekte waddengebied. De klei
ligt hier letterlijk voor het oprapen!
Mijn werk is fijn om te gebruiken
en mooi om naar te kijken. In de
woorden fijn en mooi zit de uitdaging, want deze zijn zeker niet
vanzelfsprekend en voor ieder

persoon verschillend. Mijn werk
is meestal te duiden als ingetogen en sober. Bij deze woorden
voel ik mij prettig. Zo geeft bijvoorbeeld een goed gedraaide
kom mij een gevoel van schoonheid, voor eeuwig versteend.
Alle keramiek maak ik in mijn
eigen atelier. De hompen klei
krijgen vorm op de draaischijf,
stuk voor stuk. De verschillende
grondstoffen voor de glazuren
zijn berekend en afgewogen,
zodat eigen kleuren ontstaan.
Soms voeg ik aan een glazuur
klei toe dat uit de tuin of langs
de waddenkust is geraapt. Deze
klei smelt, waardoor ieder glazuur uniek is. In de elektrische
oven, voorzien van zonnepanelen, stook ik al het werk naar een
temperatuur van 1250 graden,
steengoed genoemd.
Naast het lesgeven en maken

van gebruiksgoed richt ik mij ook
op het maken van unica; het zijn
objecten die soms draaiend en
soms boetserend zijn gemaakt.
Ik teken portretjes op randen,
in de zachte klei. Deze lopen in
elkaar over, zijn met elkaar verbonden en kunnen niet zonder
elkaar. Soms verbeeldt het een
verlangen, soms de realiteit.
De laatste tijd ga ik abstracter te
werk, zoals in mijn recente werk
Rups. De huid is gecraqueleerd
en de delen staan los van elkaar.
Ook in dit werk zit beweging en
verbondenheid.
Op de expositie zullen ook enkele objecten met het glazuur
Dokkums Blauw te zien zijn. Dit
glazuur is speciaal voor Dokkum
door mij ontworpen. Er is zelfs
klei uit de bodem van Dokkum in
verwerkt. In het levendige blauw
zie je de kleuren terug van het

(foto’s: Roel Timmermans)
water en de luchten, zo kenmerkend voor de noordelijkste stad
van Nederland. De bruine accenten in het glazuur staan voor de
stoere klei waarop Dokkum ooit
is gebouwd.
Een ander project, dat ik hier
wil noemen, is waar ik het laatste jaar mee bezig ben geweest;
het maken van het Fries Servies,
met een klein boekje daarbij!!
Het servies (11 keer 11 bekers en
11 x 11 bordjes per stad) zal Fries
zijn vanwege de Friese kleislib
die ik gebruik om het servies
haar kleur te geven, Fries vanwege de vorm van het pompebled dat erin terugkomt, en Fries
vanwege de persoonlijke verhalen van de mensen bij wie ik
de klei raap, opgetekend in een
boekje. De klei heb ik inmiddels
geraapt in de 11 steden die Fries-

land rijk is. De geschiedenis leert
dat Friesland voortdurend werd
overspoeld door de zee; dat betekent ook afzetting van klei als
de zee zich weer terugtrekt. De
oude zeeklei is ook nu nog te vinden; dat bleek uit de proeven die
ik heb gedaan met de klei.
Uit de proeven bleek al dat iedere stad haar eigen kleur klei
kent na het bakken. Soms zijn
de verschillen groot, soms is het
een nuance, net zoals deze bij de
bewoners terug te vinden zijn.
De presentatie van het Fries Servies als geheel en het boekje zal
plaatsvinden op 15 juli deze zomer, in het kerkje van Huizum in
Leeuwarden. Meer over dit project en de presentatie daarvan is
te lezen op mijn site en webwinkel www.kleitaal.nl.
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Nijenstein

Frits Bouwens

een kapitale Heerenhuizinge

Ja ik ben als gebouw niet de
minste in Buitenpost. Ik ben gebouwd in 1850, dus inmiddels
ben ik 172 jaar oud. Dus al die
tijd kijk ik uit over wat nu de Voorstraat is maar toen nog de doorgaande weg. Toendertijd keek
ik uit naar de overkant van de
straat waar een fraai aangelegde
tuin, die ook eigendom was van
mijn baas, lag. Een tuin met zoals het in aktes beschreven staat
‘exquise vruchtdragende bomen, onderscheidende heesters,
bloemen, een goudvischvijver,
grachten, een koepeltje, een prieel en zelfs een aspersiebed’. Op
die plek had tot 1770 de Jeltinga
State gestaan. De buurman van
onze tuin was herberg de Roskam, een gezellig etablissement
waar iedereen zijn vertier vond.
Voor mijn deuren werd ook jarenlang de paardenmarkt georganiseerd. Met vrolijk gehinnik
en het financiële handgeklap van
de handelaren.
Ik werd gebouwd op een stuk
grond dat mijn baas Cornelis
Martinus van Haersma de With
geërfd had van juffrouw Titia Ida
van Haersma. U begrijpt het wel,
als gebouw was ik niet van de
straat. Nijenstein is mijn naam
en het is logisch dat Buitenpost
trots op mij is. Ik ben best mooi
en imposant.
Mijn toenmalige baas heeft er
maar tien jaar gewoond, toen
wilden zijn vrouw en hij naar
Leeuwarden en werd ik voor het
eerst verkocht. Dat was wel een

hele overgang. Was mijn eerste eigenaar echt een heer van
stand, vanaf dat moment werd
ik een ‘Huis van opvoeding en
onderwijs’. Ik was gekocht door
Feike Jannes Poutsma uit Heerenveen. Hij was kostschoolhouder van beroep. En met hem
kwamen er een hulponderwijzer
en vijf dienstbodes bij mij te wonen om de kostschool te runnen.
Het was een jongensschool voor
kinderen van goede komaf. Gemiddeld woonden er 55 jongens
tegelijkertijd. Dus met mijn rust
was het wel een beetje gedaan.
Spelende en lerende kinderen
die natuurlijk met elkaar een
stuk luidruchtiger waren dan
mijn bijna bejaarde inwoners
van vroeger. Het was natuurlijk
niet alleen druk maar ook gezellig met zoveel kinderen in huis.
Heel lang heeft het niet geduurd
want reeds in 1870 beëindigde
de heer Poutsma zijn Fransche
Kostschool van Jongeheeren in
Buitenpost. Zelf vertrok de heer
Poutsma naar Haarlem.
Ik werd gekocht door Wytze
Albert van Bruggen, koopman uit
Surhuisterveen. Hij was weduwnaar en kwam er wonen met het
gezin van zijn zoon Albert. Ook
hij was koopman en zij stonden
bekend als de ‘grootste graanhandelaar van het Noorden’. In
1889 verhuisde Albert, zijn vader
was inmiddels al overleden, naar
Groningen en verhuurde hij het
pand aan arts Harm Jager. Later
verhuisde het gezin naar Amsterdam. Op 7 november 1892 viel

het besluit in de gemeenteraad
om mij te kopen om als gemeentehuis te dienen. Daar was best
veel weerstand tegen in de raad
vanwege de kosten. Het had niet
veel gescheeld of het was dan
ook niet doorgegaan, want de
stemming in de gemeenteraad
was 8 vóór en 7 tegen. Naast
mij werden een huis en stallen
gesloopt om plaats te maken
voor een marechausseekazerne
met woningen. Mijn omgeving
veranderde in die tijd danig. De
sloten werden gedempt en de
bomen werden gekapt. Ook aan
de overkant verschenen huizen.
Mijn prachtige ‘waranda’ was
inmiddels ook al gesloopt en
er werden ook huizen aan de
Schoolstraat gebouwd. Ook de
school kwam er in die tijd.
Als gemeentehuis was ik natuurlijk het belangrijkste gebouw van
het dorp en de gemeente en op
die tijd kijk ik dan ook met heel
veel plezier terug. Vrijwel iedereen in Achtkarspelen bezocht mij
en alle belangrijke besluiten werden hier genomen. Men trouwde
hier en men gaf zijn kinderen
in mij aan. Het was mijn meest
glorieuze periode als Huis van
de Gemeente die eindigde na
meer dan negentig jaar in 1977
toen het nieuwe gemeentehuis
aan het Stationsplein mijn belangrijke taak overnam. Ik werd
toen het politiebureau van Buitenpost. Na de bouw van het
nieuwe politiebureau in de Kerkstraat verhuisden de ‘dienders’
daarheen en de voormalige
marechausseekazerne werd gesloopt. Ik werd Muziekschool en
talloze kinderen leerden in mij
een muziekinstrument spelen en
ook was ik de plek waar een van
de meest vooraanstaande harmonieorkesten zijn thuis vond.
Af en toe in een dromerige bui
hoor ik de klanken weer van de
Wâldsang. Mijn muzikale carrière eindigde in 2000 toen de muziekschool een plek kreeg aan de
Ring, naast het Lauwers College.
Jarenlang stond ik leeg en dat
was voor mij een kommervolle
tijd. In 2006 begon gelukkig mijn
renovatie en in 2007 werd ik een
chique restaurant. Sindsdien sta
ik als zodanig bekend en word
ik uitgebaat door verschillende
eigenaren. Eerst als restaurant
Nijenstein en tegenwoordig als
de Pyramide. Sinds 1 december
2017 is mijn baas mijnheer Al
Sayed. Het was de afgelopen jaren niet erg druk maar toch trouwe klanten hielden hem overeind. Nu kun je in mijn binnenste
feestjes organiseren, lekker eten,
ook een babyshower heb ik al
langs zien komen. Er worden
buffetten georganiseerd en wat
het fijnste is ik ben weer mooi
van binnen en van buiten en met
mooi weer geniet ik van het uitzicht op het terras met vrolijke
mensen. Het is voor mijzelf wel
eens slechter geweest en zoals
ik er nu uitzie en onderhouden
wordt kan ik weer jaren mee.
Van Kapitale Heerenhuizinge
naar pizzarestaurant lijkt misschien een behoorlijke degradatie maar ik ben er blij mee en kan
blijven dromen van mijn vroegere glorieuze tijden terwijl ik met
mijn aanwezigheid de Voorstraat
toch het nodige cachet geef.

Het huidige interieur van Nijenstein als pizzarestaurant.
(foto’s: Frits Bouwens)
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Bij Ons in Buitenpost: de winkel met een verhaal
Bij Ons verkoopt handgemaakte
producten met een verhaal. De
winkel is sinds juli 2021 geves-

tigd in het centrum van Buitenpost. De producten in de winkel
worden gemaakt én verkocht

door mensen met een verstandelijke beperking.
Uniek assortiment
In de winkel vindt u een uniek
assortiment met onder andere:
woonaccessoires, keramiek en
kraamcadeaus. Een deel van de
producten wordt in het aansluitende atelier gemaakt. De productiesnelheid ligt niet zo hoog
als het verkooptempo. Daarom
worden in verschillende ateliers
in Friesland producten voor de
winkel gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Pottenbakkerij De
Diggel in Heerenveen of Kaarsenmakerij Moaisa in Stiens.
Deze dagbestedingslocaties zijn
onderdeel van Eigenmakke, een
label van Zorggroep Alliade.

u graag in de winkel. Voor hen
is deze vorm van dagbesteding
zinvol. Zij maken zo écht deel uit
van de maatschappij. “Het helpen van klanten geeft een boost
aan het zelfvertrouwen van cliën-

ten. Het maakt hen trots!” vertelt
begeleider Jeannette. “Kom dus
vooral eens langs in de winkel en
maak een praatje met de makers
van onze prachtige producten!”

Bij Ons
Kerkstraat 24, Buitenpost
Maandag t/m vrijdag geopend,
van 9.30 tot 15.30 uur.

Bijzondere service
De cliënten van Bij Ons helpen

Van den Brug Buitenpost nu ook ŠKODA Service-dealer
Vanaf dinsdag 22 maart 2022 is
Van den Brug Buitenpost, dat al
decennia de dealer van Volkswagen Service en VW Bedrijfswagens Service van Achtkarspelen
en omstreken is, ook officieel
dealer van ŠKODA Service.
Van den Brug wil dicht bij de
klant staan
Bij Van den Brug doen ze het
graag beter en maken ze het de
klant graag gemakkelijk. Waar
juist veel merkdealers vertrekken uit de regio, heeft Van den
Brug ervoor gekozen om de service verder uit te breiden. Zo kun
je als ŠKODA-rijder ook dichtbij
huis maximale service ervaren.
Van den Brug is overigens al
jaren de ŠKODA-dealer in Friesland met een showroom in
Heerenveen en werkplaatsen in

Heerenveen, Sneek en Drachten. Om ŠKODA Service dealer
in Buitenpost te kunnen worden,
heeft Van den Brug een speciale
toetredingsaudit gedaan waarbij
onder andere ŠKODA specifiek
gekeken is naar opleidings- en
kennisniveau van de medewerkers, aanwezig speciaal gereedschap en orde en netheid.
Eén op de twintig nieuw verkochte auto's is een ŠKODA
De afgelopen jaren is het marktaandeel van automerk ŠKODA
enorm gegroeid. Als onderdeel
van Volkswagen AG is dit van
oorsprong Tjechische merk gegroeid in kwaliteit, techniek en
modellenrange. De uitbreiding
van het aantal SUV’s in de modellenrange en de introductie van de volledig elektrische
ENYAQ maakt dat steeds meer

mensen kiezen voor ŠKODA. De
wens van het merk om in iedere straat van Nederland een van
zijn modellen te zien staan, is inmiddels realiteit geworden.
Al decennia Volkswagen en VW
Bedrijfswagens-dealer
Van den Brug Buitenpost is
trouwens al sinds jaar en dag
Volkswagen- en VW Bedrijfswagen-dealer in Friesland en
een vertrouwd adres voor onderhoud en service van menig
Volkswagen-rijder in Buitenpost.
Sinds 2014 in de nieuwbouw aan
de Ried, maar daarvoor jaren aan
de Voorstraat. Anno 2022 breidt
Van den Brug het service-dealerschap in Buitenpost dus uit met
ŠKODA Service.
Als ŠKODA Service dealer werkt
Van den Brug met originele

ŠKODA onderdelen, worden de
automonteurs continu getraind
en geschoold en staat het bedrijf garant voor de Simply Clever-formule van ŠKODA. Zoals
maar liefst vier jaar garantie op
onderhoud plus onderdelen en
24/7 pechhulp in vrijwel heel
Europa.

Van den Brug
Ried 16
9285 KK Buitenpost
0511 - 201 576

Al meer dan 20 jaar is Werktijd buitengewoon gewoon in Buitenpost
Buitengewoon gewoon: dat is
waar Werktijd voor staat! Buitengewoon vanwege de brede
kennis en het royale aanbod.
Gewoon omdat ze dat nu eenmaal zijn en zijn gebleven. In
hun werkwijze worden zij gedreven door een flinke portie Fryske
nuchterheid; hard werken en met
beide benen op de grond!
Werktijd Uitzendburo is in 2001
opgericht door twee Friezinnen
(Geke en Wiep). De eerste vestiging is opgericht in Buitenpost.
Dit liep al snel erg goed en werd
succesvol uitgebreid. Werktijd
telt op dit moment vijf vestigingen en heeft meer dan 25 medewerkers.
Met het enthousiaste team
wordt er elke dag naar gestreefd
de beste match tussen vraag en
aanbod te vinden.

Werken bij Werktijd
Jorrit Terpstra werkt bij Werktijd.
“Op dit moment ben ik een half
jaar werkzaam bij Werktijd in
Buitenpost. Het leukste van het
werken bij Werktijd vind ik het

contact met de klanten en de uitzendkrachten. De voldoening uit
dit werk haal ik uit het feit wanneer een uitzendkracht tevreden
naar zijn of haar werk gaat. Daarnaast vind ik het belangrijk dat

onze uitzendkrachten hun werk
naar tevredenheid van de klant
uitvoeren. Voor mij is dan de cirkel rond.” Aldus Jorrit.
“Binnen Werktijd is de werksfeer
goed. Er is altijd tijd voor een
grapje en iedereen gaat met plezier naar het werk toe. Ook is het
contact met de uitzendkrachten
goed. Zij voelen zich thuis bij ons
en als er vragen zijn, dan kunnen
zij altijd bellen of langskomen bij
ons op locatie. De koffie staat altijd klaar. Dit geldt overigens ook
voor onze klanten!”
Wil jij hulp met het vinden van
een bijbaan/baan, een carrièreswitch maken, doorleren met
een opleiding of overstappen
van baan?
Kom dan op gesprek op de Voorstraat 24 in Buitenpost. Dan zul-

len wij kijken naar de mogelijkheden voor jou!

Werktijd Uitzendbureau
Voorstraat 24
9285 NS Buitenpost
0511 - 540 385
buitenpost@werktijdbv.nl
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HET HUIS OP DE HOEK
Wilma Tabak

Na een korte pauze van een aantal maanden gaan we weer op bezoek bij een huis op de hoek. Deze keer is het op de Voorstraat 61A,
een van de flats in de Bouwhof. Hier woont de 81-jarige mevrouw
Barbij. Oorspronkelijk komt ze uit Drachten, maar sinds 1991 woont
ze in het dorp. Als kind was ze ook al in Buitenpost te vinden, als ze
op bezoek ging bij haar oom en tante. Ze was dus al een beetje bekend met het dorp toen ze hier samen met haar man kwam wonen.
Hoe lang woont u hier?
Ik ben in 1991 samen met mijn
man in Buitenpost komen wonen. We woonden toen op de
Gysbert Japiksstraat. In 2006
verhuisden we naar de Bouwhof. We zijn zelfs een keer binnen
deze flat verhuisd. Mijn man is
helaas in 2014 overleden, dus nu
woon ik hier alleen.
Hebben jullie veel aan het huis
gedaan toen jullie hier kwamen
wonen?
Nee, het was al gebruiksklaar. De
flat is in 2003 gebouwd, dus er
hadden al mensen in gewoond.
Wat weet u over de geschiedenis
van dit huis?
Niet zoveel. Ik kom zelf uit Drach-

ten en mijn man van Curaçao.
Maar ik meen dat hier vroeger
een boerderij heeft gestaan of
een twee-onder-een-kapwoning.
Ik heb ook wel eens mensen horen zeggen dat je op deze hoek
lekker ijs kon kopen. Hoe het precies zit, weet ik niet.
Wat is uw lievelingsplek in het
dorp?
Mijn eigen woning. Ik heb mooi
uitzicht op verschillende straten.
In de zomer zit ik graag buiten
en dan komen er veel mensen
langs. Het is ook fijn dat het station dichtbij zit. Mijn kleinkinderen
studeren in Groningen en komen
geregeld even bij beppe op bezoek.
Natuurlijk zijn er wel meer mooie

plekken in de buurt te vinden, zoals het park, Egypte of It Paradyske, maar daar kun je alleen even
van genieten als je er bent. Ik
ben het meeste thuis, dus ik ben
erg blij met deze mooie plek.
Hoe is het contact met uw buurtgenoten?
Goed! Met een paar vrouwen uit
deze flat hebben we een handwerkclubje opgericht. Dit is in
2014 ontstaan. We zitten elke
keer met z’n allen bij iemand
anders. We maken onder andere
dekentjes voor poppenwagens,
sjaals, mutsen en sokken. Dit
brengen we vervolgens naar een
van de Dorcas-winkels waar het
wordt verkocht. Op deze manier
hebben wij er niet alleen plezier
van, maar gaat het ook nog naar
een goed doel.
Is er iets in deze buurt wat u zouden willen veranderen?
Nee eigenlijk niet. Ik ben tevreden over mijn eigen buurt. Maar
ik zou het wel leuk vinden als er

Op Voorstraat 61A woont mevrouw Barbij op de hoek.
wat meer winkels zouden komen
in het centrum, want nu is er niet
zoveel.
Wilt u hier nog lang blijven
wonen?
Wat mij betreft wel, maar je weet
nooit hoe het loopt.

(foto: Wilma Tabak)

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

Donatie voor Zwembad de Kûpe Bedrijventerrein De Swadde
van Speelgoedbank Op Stelten
volledig uitverkocht
Na zes jaar is er een einde gekomen aan het werk van Speelgoedbank Op Stelten in Buitenpost. Het geld dat na de
opheffing is overgebleven doneert de stichting graag aan de
'mienskip’. De steun van afgelopen jaren, in welke vorm dan
ook, kwam vooral uit deze regio.
Ook het gemeentelijk zwembad
De Kûpe in Buitenpost ontving
een bedrag.
De gemeente Achtkarspelen
stond al die jaren klaar voor

Speelgoedbank Op Stelten. En
hiermee kan de stichting wat terug doen. Het geldbedrag wordt
besteed aan leer- en speelattributen in het zwembad voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Om
hiermee de fun van het water te
ervaren.

De nieuwe eigenaar van de kavel, Autoservice Johan van der
Ploeg uit Buitenpost, is blij met
de mogelijkheden om te kunnen
ondernemen in Buitenpost.

De cheque van 3500 euro werd in
ontvangst genomen door zwembadmanager Maarten Been en
wethouder Jouke Spoelstra.
Op 2 maart is de laatste bedrijfskavel van het bedrijventerrein De
Swadde verkocht. Er bleek veel
belangstelling voor te zijn, waar-

door er een loting moest plaatsvinden onder leiding van notaris
mr. Spa en onder toeziend oog
van wethouder Harjan Bruining.

Gezien het feit dat het bedrijventerrein nu volledig is uitverkocht,
wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen in de gemeente.
Wethouder Bruining: “Wij zijn in
de afrondende fase met de Provincie Fryslân, zodat uitbreiding
van een aantal bedrijventerreinen in Achtkarspelen mogelijk
wordt gemaakt. Hieronder valt
onder andere het bedrijventerrein in Buitenpost.”

Geen Nieuwe Dockumer Courant meer
Sinds kort kan de Nieuwe Dockumer Courant niet meer worden opgehaald bij de Dropshop en Boekhandel Buitenpost. Mediahuis Noord heeft dat besloten omdat ons dorp buiten het verspreidingsgebied valt.
Wilt u de de Nieuwe Dockumer Courant terug in Buitenpost? Meld het bij NDC Media. Wie weet helpt het.

VERKEER(D)?
In de voorbije coronaperiode hebben
we geleerd om afstand te houden tot
anderen. Dat lukte best aardig in de
meeste gevallen. Waarom is het dan
zo moeilijk voor veel bestuurders om
voldoende afstand te houden tijdens
het volgen van een ander voertuig?
Eigenlijk is het heel simpel om voldoende afstand te houden en de redenen om voldoende afstand te houden
zijn er vele. De belangrijkste reden is
veiligheid.
Laatst reed ik vanuit mijn werk naar
huis. De teller gaf 90 aan, zodat ik in

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
het echt ongeveer 85 reed. Voor mij
reden meerdere auto’s en achter mij
reed een klein, blauw Renaultje. Dit
kleine Renaultje vond het niet nodig
om voldoende afstand te houden en
waarom zou ze ook. Ze weegt leeg
vast wel 800 kilo tegen mijn 1400 kilo
aan staal.
Ik begin dan met mijn ruitensproeiers
even aan te zetten. Vaak helpt dit voldoende. Deze keer helaas niet. Vervolgens ga ik langzamer rijden om degene achter mij de gelegenheid te geven
mij in te halen. Helaas geen effect dit
keer. Ze bleef bumperkleven. Tot slot

gebaren om afstand te houden en als
laatste middel mijn rem even ingedrukt; niet te hard, maar gewoon even
de remlichten laten zien. En eindelijk
hield ze, druk gebarend en duidelijk
zwaar geïrriteerd, afstand.

Snelheid

Volgafstand
(2 sec)

15 km

8m

4m

30 km

16 m

8m

De regel is 2 seconden afstand te houden. Dit is te berekenen door je snelheid te delen door 2 en af te ronden
naar boven. Bij 90 kilometer per uur
zou je dus zo’n 50 meter afstand moeten houden.

50 km

27 m

14 m

60 km

33 m

16 m

80 km

44 m

22 m

100 km

55 m

27 m

130 km

72 m

36 m

Houd het veilig en houd afstand.

Reactieafstand
(1 sec)

Onkruidborstel
met houder
en steel

• Met borstel voor het ﬁjne
onkruid en een haakje voor
het verwijderen van
het grove onkruid
• Materiaal: verzinkt staal

Art.nr.10322476

10 .50

Natuurlijk onkruidbestrijdingsmiddel
zonder glyfosfaat

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

16 .95

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!

Natural concentraat

• Natuurlijk onkruidbestrijdingsmiddel
zonder glyfosfaat
• Na 3 uur al zichtbaar resultaat
• Bestrijdt onkruid en mos tegelijkertijd
• Inhoud: 270 ml voor ca. 150 m²
Art.nr.10821731

21.45

15 .50

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

De Binnenste Buitenpost - maart 2022

VARIA

19

DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Monaco
In 1962 gingen we met een georganiseerde treinreis op vakantie naar
de Golf van Genua, standplaats
Loano, die als nieuwe trekpleister
in opkomst was. Ons hotel ‘Atlantis’
was up-to-date gemoderniseerd.
De trein ging dwars door Zwitserland tegen zonsopgang. Schitterende natuur, alsof alles pas geschapen was. Einddoel Loano bleek een
gezellig stadje te zijn met een uitnodigende boulevard vlak langs het
strand. Het was daar goed toeven.

De Flambouw, klas 5 (groep 7), 1979-1980.
Een klas met maar liefst 40 leerlingen in 1 lokaal. Kom daar nu nog maar eens
om. Alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: Sije Brinkman, Bonne Offinga, Pieternel Dijkstra, Janneke Ellens,
Sonja de Bruin, meester Klaas de Jonge, Hennie Bekkema, Sake Buwalda, Eelke
Kuipers, Pieter Nicolai
Tweede rij van boven: Nynke Venema, Jacob Meetsma, Alex Hoen, Willemien
van Dijk, Jeroen Kuipers, Auke Bosma, Annette Idema, Linda Bremer, Elbrich
Tjaarda, Angela Roodhof, Anne Piersma
Derde rij van boven: Sietske Dijkstra, Jitze Veenstra, Wilma Kapenga, Ghislaine
Walraven, Alie Kamstra, Pietsje Spoelstra, Jolanda van der Heide, Frony
Bulthuis, Minke Meindertsma, Gerko van Veenen

RAAD DE LOCATIE
Ursula Groenhart

Onderste rij: Froukje de Vries, Anja van der Meer, Ytsje Visser, Eduard Zaal, Paul
Gulmans, Tineke Steringa, Erica Folkertsma, Sake Visser, Meine Postma, Sjoerd
Heidbuurt
De foto werd aangeleverd door Klaas de Jonge, waarvoor hartelijk dank.
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.

Gymfit - weer fijn bewegen voor
kinderen van 6 tot 12 jaar
Na een moeilijke coronaperiode
zijn we soms vergeten hoe leuk
sporten kan zijn en hoe fijn het
is om samen te komen en plezier
te maken. Wij hopen de kinderen en de ouders weer te motiveren om te gaan ondernemen.
Schermpjes aan de kant en weer
lekker actief worden.
Bruinsma Sport en Spel, MP
Training en GV MAAS hebben
de handen ineen geslagen en

samen een nieuw sportaanbod
opgezet. De gemeente Achtkarspelen subsidieert dit initiatief
uit het Lokaal Sportakkoord. Het
is bedoeld voor kinderen van 6
tot 12 jaar die lekker willen sporten. Geen competitie, geen prestatiedwang maar verbinding,
plezier en actief bewegen staan
voorop.
Opgeven kan via:
info@gvmaas.nl

Waar is dit?
De telefooncel is uit het straatbeeld verdwenen, maar in Buitenpost staat dit Engelse exemplaar nog te pronken, kunt u zeggen
waar?
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7) vóór zaterdag 19 april.
De prijs van 10 euro snack-tegoed
wordt ter beschikking gesteld door:
’t Twaspan, Kerkstraat 34.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de woordzoeker in het februarinummer was:
Buitenpost is sportief. Er waren 27 goede inzendingen.
Winnaar is Alie Bouma.

De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511 - 540014 of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Op het programma stond ook een
busreis (excursie) naar Monaco.
Wij misten deze bus, omdat men
vergeten was ons op tijd te wekken.
We liepen naar de via Aurelia om te
gaan liften. De eerste mogelijkheid
was een man met een kar achter
zijn fiets. Er werd een liftduim opgestoken en toen volgde er een salvo
Italiaanse scheldwoorden. Deze
figuur had kennelijk geen gevoel
voor humor. Er stopte een grote
vrachtwagen vol met bloemen. De
chauffeur zei in het Duits dat hij
naar Florence moest en dat we met
hem konden meerijden naar San
Rémos. Dat lag aan het spoor niet
zo heel ver van Monaco. De tweede liftduim had dus onverwacht
snel succes. In het station van San
Rémos kochten we een treinkaart
naar Monaco. De prijs viel knap
tegen. De TEE oftewel de Trans
Europa Expres kwam voorrijden en
wij werden opgewacht door een
conducteur, die ons duidelijk maakte dat we een TEE-toeslag behoorden te betalen. Die was nog hoger
dan de prijs van de treinkaartjes.
We liepen een coupé binnen en keken onze ogen uit. Allemaal dames
in schitterende kledij en omhangen
met goud, zilver en parels. De sluiers gingen omhoog, omdat deze
haremvrouwen, want dat waren het,
net zo nieuwsgierig waren als wij in
onze korte broek. De tegenstelling
in kleding sloeg als een tang op een
varken. De sultan zat er ook en die
vertelde, tot onze verbazing, in het
Engels dat hij met zijn harem onderweg was naar Monaco. Wij waren
beduusd en vergaten een foto te
maken, maar dat had waarschijnlijk toch niet gemogen van enkele
gorilla’s (lijfwachten), die ons richting een wagon voor ‘gewone’ mensen duwden. Een unieke belevenis.
Vanaf het station Monaco kon je
het paleis van prins Rainier en zijn
beroemde vrouw filmdiva Grace
Kelly in de verte zien liggen. Er
kwam een voertuig de hoek om en
dat bleek onze gemiste bus te zijn.
De mede-vakantiegangers keken
ongeloofwaardig op toen ze ons
zagen staan, want in die groep was
intussen duidelijk geworden dat ze
een paar deelnemers misten. Een
leuke bijkomstigheid was dat wij
nog eerder in Monaco waren dan
deze opgetogen vakantievierders.
Wij werden met excuus en gejuich
ontvangen en reden richting paleis
om bij Rainier en Grace te gaan koffiedrinken, althans daar kwam het
ongeveer wel op neer. Wij werden
door de groep onthaald en wij behoefden die dag niets meer te betalen. Die dure treinkaartjes werden
dus aardig gecompenseerd. Deze
dag staat in ons geheugen genoteerd als: onvergetelijk.

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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Internationale Dag van de Paardenbloem
Is er iets wat gewoner is dan een
paardenbloem? Ja zeker, ongeveer alles! Want anders dan de
meeste mensen denken, is de
paardenbloem allesbehalve ‘gewoon’.
De paardenbloem (wetenschappelijke naam: Taraxacum) is
een magneet voor insecten. Er
zijn meer dan honderd insectensoorten bekend die in relatie
staan tot de paardenbloem. En
omdat hij in het voorjaar in open
grasland bloeit, is hij belangrijk
voor bijvoorbeeld weidevogels.
De kuikens kunnen nog geen
wormen eten, maar zijn afhankelijk van insecten die ze op hun
eigen hoogte moeten kunnen
oppikken. Dat de paardenbloem
zo goed als verdwenen is uit
boerengraslanden, is een van de
oorzaken van de achteruitgang
van de weidevogels.

minstens 250 ‘microsoorten’
vastgesteld, die soms aan een
heel klein areaal gebonden zijn.
Onder het bloemhoofdje van de
paardenbloem zitten een aantal
kransen van groene ‘omwindselblaadjes’. Bij de algemenere
soorten staan de meeste ervan
af of zijn naar beneden gekruld.
Hoe meer alle omwindselblaadjes strak tegen het bloemhoofdje
aan liggen, hoe specifieker de
soort is. Vergelijk de afbeeldin-

Paardenbloemen kennen ook
een heel bijzondere genetische
diversiteit. Er zijn in Nederland

De algemene haakpaardenbloem (links) heeft meest neergeslagen omwindselblaadjes; die van de superzeldzame moeraspaardenbloem (rechts) liggen
allemaal strak tegen het bloemhoofdje aan.

Zaterdag 2 april Repair Café
Na lange tijd stilstand hebben
we de smaak weer te pakken. Er
kwamen een paar interessante
objecten voorbij.
Zo was er een blender, waarmee
je van die lekkere smoothies kan
maken. Maar dan moet hij wel
draaien natuurlijk en dat deed hij
niet meer. Drie schroefjes gingen
zo los. Maar de vierde was een
exemplaar speciaal, zo gemaakt
dat hij moeilijk los te maken
is. Nu zijn wij niet voor één gat
(schroef in dit geval) te vangen
dus ook hier werd een oplossing
voor gevonden. Toen werd het
probleem al snel ontdekt en was
het ook zo maar op te lossen.
Kan weer jaren mee! Weer een
apparaat van de stort gered.
Tussendoor werd een Senseo
gerepareerd. Dit is meestal een
routinekwestie. Vaak zijn het bekende kwalen, die vrij snel op te

lossen zijn. Je zou toch zeggen:
als een apparaat steeds op dezelfde manier weigert, dan wordt
het tijd om dit bij de productie te
verbeteren! Het Repair Café blijft
dit onder de aandacht brengen.

Tenslotte was er nog een mooie
cd-speler, die de cd’s niet herkende. Na een schoonmaakbeurt
deed hij het eerst weer prima.
Maar later trad hetzelfde euvel
toch weer op. Dat zijn lastige zaken en vergt nader onderzoek.
Hier gaan we volgende maand
mee verder.

gen. Maar die specifieke soorten
staan in toenemende mate onder
druk en dreigen te verdwijnen.
Om de aandacht voor paardenbloemen bij het grote publiek
te vergroten wordt sinds enkele
jaren ‘de Dag van de Paardenbloem’ gehouden, tot nog toe in
Nederland, België, Duitsland en
Engeland. De Nederlandse editie wordt dit jaar in Buitenpost
gehouden, en is vrij toegankelijk
voor iedere geïnteresseerde op

zondag 24 april. Karst Meijer van
Herbarium Frisicum in Wolvega
houdt om half elf in Paviljoen
MeM (open om tien uur) een
enthousiaste inleiding, waarna
we de groenstrook achter het
Chinese restaurant in trekken
om paardenbloemen te bekijken.
Daarna verplaatst het toneel zich
naar de Kruidhof, waar men hapjes met paardenbloem kan proeven (paardenbloem is eetbaar
en smakelijk!) en waar Karst nog
meer vertelt. Jong en oud is welkom bij dit vrolijke en informatieve programma. Deelname is gratis, maar consumpties moeten
afgerekend worden.
Er is ook een fotowedstrijd gebonden aan de Dag van de Paardenbloem, die loopt de hele maanden maart en april. Op de site
www.taraxacumnederland.nl
vind je alle informatie.
Gertie Papenburg

Maak kennis met tennis
Zaterdag 2 april is er voor jeugd
tot en met 12 jaar gelegenheid
kennis te maken met tennis.
Vanaf 10.00 uur is iedereen die
belangstelling heeft welkom
op sportpark Parkhiem (Freulepad 1) van tennisvereniging Buitenpost.

Alleen schoeisel met platte zolenis toegestaan op de tennisbaan.

Rackets en ballen zijn aanwezig.
Tevens is er de mogelijkheid om
informatie in te winnen over de
mogelijkheden om een all-in
abonnement af te sluiten, lessen
te nemen en andere mogelijkheden.
De bedoeling is om bij voldoende animo op maandagen vanaf
17.00 uur te starten met lessen.
Ook voor senioren is er de mogelijkheid om lessen te nemen.
Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn zaterdag 2 april
langs te komen is er ook informatie te vinden op
www.tennisschoolgrip.nl
of via: tennis@tv-buitenpost.nl

Komt u ook langs? Op 2 april
zijn we er weer, in it Koartling.
Wij zijn altijd benieuwd wat er
nu weer ter tafel komt. Wij zijn er
van 13.00 tot 16.00 uur.

MOAI SEIN!

weten veel dorpsgenoten onze
winkel goed te vinden.

Jantsje Oost

Der wurdt wol sein dat in baas op de lange duer op
syn hûn begjint te lykjen. Yn siswizen wurdt it gedrach
fan de baas soms fergelike mei dat fan de hûn.
Hy rint om it wurk hinne as de hûn om in stikelbaarch.
Hij kan heel moeilijk aan zijn werk beginnen.
Se hat it sa drok as in hûn mei jongen.
Ze heeft het ontzettend druk.
Se stjoerden my fan de hûn nei de bok.
Ze stuurden me van het kastje naar de muur.
It is te gek om in dea hûn de bek ta te binen.
Je hoeft geen onnodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
Hy wynt yn ’e hûs om as in sike hûn.
Hij loopt doelloos rond in huis.

Kop
Hier zien we Sipke bij uw favoriete
vuilnisbak staan op de Dierenweide. Sipke is de grote dierenman
hier. Hem zie ik het vaakst en zo te
zien is hij erg zorgzaam ondanks het
feit dat de eend met zijn pootjes op
mijn hoofd staat te trappelen. Ja dat
kan je niet zien maar ik kan het wel
voelen.
Sipke is eigenlijk mijn directe chef.
Hij heeft een groot hart voor de
dieren. Vooral Sietse en Hielke, de
girafschapen met hun lange nek
vinden Sipke leuk. Ik ook.
Sipke vindt het ook leuk als u lege
statiegeldflessen in mij gooit. Die
brengt hij dan weg en hebben de
dieren weer wat te eten. Want ja,
ze zijn heel aardig die dieren maar
ze vreten je de oren van de kop. Gelukkig geef ik wat dat betreft maar
weinig zorg. Wat er in mijn buikje
gestopt wordt levert misschien wat
op. Het is zo fijn om de Dierenweide van dienst te zijn. Echt een héél
mooie taak en mij op het lijf geschreven. Wat mij betreft mag dat
nog jaren doorgaan. Ik voel mij fijn
hier en heb best wel wat aanspraak
van de dieren die hier ook de hele
dag zijn.

Oh ja, moest ik ook nog zeggen. In
mei houdt de Dierenweide weer
een oud-ijzer-actie. Daarover volgende keer meer! Kijkt u vast rond
in uw schuurtje of op zolder of daar
nog oude metalen te vinden zijn?
Alles is welkom!

Wereldwinkel Buitenpost viert 30-jarig bestaan

FRYSKE SISWIZEN
De hûn
(De hond)

VUILNISBAKKENPRAAT

Op vrijdag 1 april is het precies dertig jaar geleden dat de
Wereldwinkel Buitenpost begon
met de eerlijke verkoop van producten uit zogenaamde derdewereldlanden.
Die verkoop wordt gedragen
door een groep enthousiaste
vrijwilligers, waarvan een deel
vandaag de dag nog steeds
actief is.
De verkoop startte destijds met
een kraampje in de entree van de
Poiesz supermarkt. Later kwam
er een kleine ruimte voor in de
oude Poiesz vrij waar onze kleinste Wereldwinkel van Nederland
gevestigd werd. Deze samenwerking met Poiesz is tot op de
dag van vandaag nog steeds een
feit. Zo kreeg de Wereldwinkel
in de nieuwbouw van de Poiesz
haar eigen plek. En nog steeds

Wij willen onze klanten natuurlijk ook in de feestvreugde laten
delen door een mooie actie in de
periode van 1 tot en met 8 april.
U krijgt dan 30% korting op alle
kunstnijverheid, sjaals, tassen en
sieraden. Ook is er die periode
een kassabonnenactie. U kunt

uw naam en telefoonnummer op
de kassabon schrijven en uit die
bonnen worden aan het eind van
de actie drie bonnen getrokken.
De winnende bonnen krijgen een
prijs uitgereikt op 9 april.
Ook de vrijwilligers vieren het
heuglijke feit op dinsdag 5 april
met een hapje en een drankje in
It Koartling.

NATUUR
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Redacteur gezocht

Buitenpost staat er weer gekleurd op

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

opdoen en onderhouden. We
willen de jongeren in het dorp
meer bij de krant betrekken.

Maar het werken in de redactie
houdt meer in dan alleen ‘het
stukjes maken’. Zo zoeken we
ook mensen die andere taken
willen doen. Want een belangrijk onderdeel van het werk is
het meedenken over onderwerpen voor artikelen, het melden
van nieuwtjes en contacten

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

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

Mail ons:
bibupost@gmail.com
De redactie

U heeft het overal in het dorp
kunnen zien, het voorjaar is in
aantocht. Overal in de groenstroken, bloembakken en grasveldjes wordt het geel, paars en wit
van krokussen, sneeuwklokjes
en narcissen zichtbaar. Met hulp
van verschillende buurtverenigingen zijn er rond de jaarwisseling een kleine 10.000 bloembollen de grond in gegaan. Een
hartelijk dank voor die medewerking is hier zeker op zijn plaats.
Bijna 7500 bollen waren beschikbaar gesteld door de gemeente
en de rest door Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB).
Naast heel veel positieve opmerkingen hoor je hier en daar ook
wel wat kritiek. “De aantallen
vallen tegen” en “Er zouden
toch veel verschillende soorten
gepoot worden en ik zie alleen
maar krokussen en sneeuwklokjes”. Over beide opmerkingen is
iets te zeggen.

?
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De beste tijd van poten is in de
loop van de herfst. De bollen
kunnen dan nog wat wortels
vormen en zijn klaar voor de
start in het voorjaar. Doordat
wij ze in het begin van de winter
hebben gepoot komt alles wat
later op gang. Een deel van de
bollen vormt nu pas wortels en
krijgt nog wat blad maar komt
niet meer tot bloei in het eerste
jaar. De bollen zijn geschikt voor

verwildering, dus dat kan de komende jaren alleen maar meer
en kleurrijker worden.
Er zijn in het totaal negen verschillende
soorten
geplant.
Naast krokussen, sneeuwklokjes
en blauwe druifjes, ook verschillende soorten narcissen, sterhyacinten, kievitsbloemen en
tulpen. Ze hebben allemaal verschillende bloeiperiodes.
De krokussen beginnen bij
mooi weer al in februari terwijl
narcissen, hyacinten en tulpen in
maart, april en begin mei bloeien.
Nog een tip voor particulieren en
gemeente: maai na de bloei niet
te snel. Geef de bollen de kans
nog voldoende reservevoedsel
op te slaan dan staat Buitenpost
er ook volgend jaar weer gekleurd op.

POST

Theo Bakker
(foto’s: Hielke Boorsma)

Een vertrouwd gevoel

Jubileum
Wij hebben
actie

wat te vieren!

Ter ere van ons 12,5 jarig bestaan
bieden wij het hele jaar 2022 een
gratis 'Thies Wiersma Autocheck' aan
t.w.v. €25. Wij controleren uw auto op
50 cruciale punten en u krijgt het
uitgebreide rapport mee naar huis.
Ervaar zelf het vertrouwde gevoel!

Hoe vertrouwd wilt u het hebben?

12,5 jaar
Autobedrijf
Thies Wiersma
Bedankt!

Komt u langs voor de jubileumactie,
combineer deze dan met een klantenpas
t.w.v. €49,95 per jaar. Hiermee gaat u na
onze uitgebreide gratis check de rest van
het jaar ook vertrouwd op weg.
U profiteert daarnaast van extra's zoals
24/7 pechhulp in heel Europa, gratis
vloeistoffen bijvullen en gratis lampen
vervangen.
Newtonstraat 2 te Buitenpost
www.thieswiersma.nl
0511 - 233 033

EROPUIT
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Evenement De Wâldpyk en it Aai
van Egypte. Onder het motto De
Wâldpyk en it Aai wordt op tweede paasdag (18 april) de uitbreiding gevierd.
Je kunt de route in zijn geheel, of
een gedeelte ervan, op eigen gelegenheid (zonder opgave) wandelen. De route is verkrijgbaar
bij in ieder geval Bloemenparadyske, Paviljoen MeM en Streekwinkel Op ’e Stâl. Deze hebben
tijdens tweede paasdag ook de
deuren open van 12-17 uur voor
een bakje koffie, thee en wat lekkers of een andere Wâldpyk en it
Aai-activiteit.

Het
Stinzewandelevenement
bouwt voort op de reeds langer
bestaande Foodwalk, een jaarlijks terugkerende wandeling in
en rond Buitenpost en Kollum,
die je dwars door het landschap
leidt langs bijzondere eetbare
planten en de mooiste plekjes.
Het afgelopen jaar zijn er nog
eens meer dan 100.000 bollen
extra geplant, vooral in Kollum.

Op ieder ander moment in het
voorjaar is de route te wandelen!
Maar de pleisterplaatsen zijn
niet doorlopend geopend. Check
daarom openingstijden vooraf
via de website of Facebook.
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Het Wâldpykpaad wordt op deze
dag om 14.00 uur geopend door
Willem Wâldpyk bij Paviljoen
MeM in Buitenpost. Ook krijgt
deze mooie locatie op Tweede
paasdag het Wâldpykcertificaat
uitgereikt door in de Egypte opgegroeide Henk Pilat van het
Streekmerk Wâldpyk.

En omdat het Pasen is en er al
Wâldpyken zijn waargenomen
op de route zijn er eieren te vinden tijdens de wandeltocht.

Hidde
sstraa
t

De kerngroep Stinzen-Foodwalk
Buitenpost&Kollum, is al jarenlang bezig om de wandelmogelijkheden rond en in Buitenpost
en Kollum te promoten. Dit jaar
komen er een paar extra wandellussen bij. Aan de noordkant is
de Stinzenroute vanaf het Bloemenparadyske uitgebreid met
een verscheidendheid aan stinzenbollen. De route reikt nu tot
in het centrum van Kollum. Aan
de oostkant is de wandelroute
verder beleefbaar gemaakt via
het nieuwe Wâldpyk-paad vanaf
Paviljoen MeM richting het Bos
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Een belangrijke vraag
Iets langer dan een eeuw geleden
werd fruit net als tabak beschouwd
als een genotsmiddel en door de
Nederlandse belastingdienst bij import als zodanig aangeslagen. Het
ministerie van Financiën achtte het
gebruik ‘niet strikt noodzakelijk’ in
tegenstelling tot vlees, waarvan het
regelmatig consumeren een bewijs
van goede smaak en beschaving
werd genoemd. Trouwens: een volk
dat vlees at, werd beschouwd als
weerbaar.
En de vegetariërs dan, in die jaren
aangeduid als ‘vegetarianen’? Daar
was duidelijk iets mis mee. Iedereen
kon toch op zijn klompen aanvoelen
dat groenten geen voedingswaarde
hadden. Bovendien: veel saaier kon
het niet zijn, een maaltijd zonder
een stukje vlees. De meeste medici
waren het erover eens: de vegetarianen waren bezig met zelfmoord.
Het waren theorieën van de elite,
want de meeste arbeiders – immers
afhankelijker van fysieke weerbaarheid dan wie ook – konden zich in
1911 dat heerlijke stukje, zo noodzakelijke vlees niet eens veroorloven.
Te duur. Nu begint langzaam maar
zeker door te dringen dat wat minder overvloedig vleesgebruik (mag
het een onsje minder zijn?) ruim zou
bijdragen aan een wereld zonder
broeikas-surplus, niet alleen beter
voor de dieren.
Nederland is, zoals u inmiddels
weet, met vlag en wimpel Europees
kampioen veehouderij in alle vormen. Neem eens de trein tussen
Leeuwarden en Groningen, kijk
goed naar buiten en zie de diversiteit aan stallen in Noord-Nederland.
Het duurt soms even voordat kennis
en de praktische toepassing ervan
elkaar kruisen in een eureka-moment. Vlees, het vee dat daartoe
moet worden vetgemest, is van grote invloed op milieu en natuur. Dat
kan door geen wetenschappelijk
onderzoek meer worden ontkend.
Hoeveel invloed? Ruim honderd
jaar na de importheffingen op ‘genotsmiddel’ fruit mag de vraag
worden gesteld, of rijkdom aan biodiversiteit even hoog kan worden
aangeslagen als
de schilderijen van
ndas
Rembrandt
braen Van Gogh. En wat in
r
e
H de prijs moet zijn zonder
dit geval
onmiddellijk als zonderling te worden aangemerkt. Ook al durf je die
Herbranda
vraag
te stellen in oorlogstijd.
Mag het, of moet het misschien
wel: de even ongrijpbare als onschatbare waarde van cultuurgoed
beschermen en kapitalen uittrekken voor herstel en verbetering. De
vraag is er, met de verplichtingen
van nieuwe klimaatakkoorden en
stikstofregels alleen maar urgenter
op geworden.
Mag je ‘consumptiedieren’ vetmesten met voedsel (vaak ook heel goed
‘humaan’ te verteren) van ver weg,
en tegelijkertijd het milieu ‘ver weg’
verwoesten? Precies zoals het ooit
in Nederland begon in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
Mag je, met de kennis van nu, hetzelfde laten gebeuren, ver van je
bed, – en dit keer met voorbedachte
rade – omdat onze koeien, varkens
en kippen nu eenmaal niet zonder
krachtvoer kunnen om te voldoen
aan de hoge eisen van hun bazen.
Mag je willens en wetens dingen
kapotmaken alleen maar om het feit
dat je traditioneel in de wereld een
belangrijke exporteur wilt zijn van
landbouwproducten? Die vraag.

at
tra

Sportpark
De Swadde

Kees Kooman

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

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

April doet wat hij wil!
Elke woensdag in april een leuke actie.
Houdt onze socials in de gaten!

Kerkstraat Buitenpost

IT KOARTLING
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It Koartling gaat verduurzamen

Nationale Pannenkoekendag
Vrijdag 18 april was het Nationale Pannenkoekendag. Het was
de 15e editie. In 2007 werd de
eerste Pannenkoekendag gehouden met zo’n 60 deelnemende
scholen, en inmiddels is Nationale Pannenkoekdag uitgegroeid
tot een landelijke happening
waaraan jaarlijks veel scholen
meedoen! Heel veel ouderen
worden op deze dag door de
leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken. En elk
jaar doen er weer meer scholen
mee.

beeld zo’n project waar mensen
een leuke en nuttige dagbesteding kunnen vinden, begeleid
door WerkPro.
Zo’n zinvolle maar ook leuke activiteit is het bakken en serveren
van pannenkoeken in it Koartling.
De kleuters waren in ieder geval
heel blij met zo’n fijne traktatie.
Er werd heerlijk gesmuld van
de keurig gebakken lekkernijen.
Was het andere jaren de bedoeling dat de kinderen iets voor de
ouderen zouden doen dat is dit

De pannenkoeken worden met smaak verorberd.
Door WerkPro in it Koartling
werd een pannenkoekenmaaltijd
voor de kleuters georganiseerd.
Meer dan twintig kleuters, afkomstig van TIKO Kinderopvang,
werden door de vrijwilligers van
WerkPro, die de pannenkoeken
bakten, getrakteerd op zo’n heerlijke pannenkoek met suiker of
stroop. Eerst mochten ze een
placemat kleuren hetgeen vol
enthousiasme met wisselend
succes werd gedaan door de
kleintjes.
Het was ook allemaal heel vertederend om te zien hoe ze met
mooie koksmutsjes, die de neiging hadden om over hun oren
te zakken hand in hand aan kwamen lopen bij it Koartling.
WerkPro is een organisatie die
er naar streeft iedereen in onze
samenleving zinvolle activiteiten
te laten doen naar kunde en vermogen. De kringloopwinkel van
Raderwerk in ons dorp is bijvoor-

De energierekening bij it Koartling bedraagt jaarlijks 12.000
euro. Althans dat was het vorig
jaar. Die van dit jaar zal dankzij
de enorme verhoging van de
gasprijs veel hoger worden. It
Koartling is dus net als veel anderen een indirect slachtoffer
van de oorlog in Oekraïne. Reden voor het bestuur om na te
denken over verduurzaming van
het gebouw.

(foto: Hielke Boorsma)

jaar omgedraaid. Een deel van
de bakkers van de pannenkoeken waren deelnemers aan het
project As in fisk yn it wetter. Dat
is een project dat ernaar streeft
om vereenzaming bij ouderen
tegen te gaan door activiteiten
aan te bieden die structuur en
onderling contact bieden. Gedurende vier dagen in de week
kunnen deelnemers meedoen
aan activiteiten en wordt hen
door WerkPro een maaltijd aangeboden.
De kleuters met zelf gekleurde
koksmutsen op lieten zich de
traktatie goed smaken en waren
zo enthousiast dat ze per persoon wel twee pannenkoeken
konden wegwerken. Er werden
veel foto’s gemaakt door moeders maar ook een échte fotograaf was aanwezig om deze
leuke activiteit voor de krant te
verslaan.

Op dit moment ligt er een aanvraag van it Koartling voor zonnepanelen op haar grote dak.
Daar kunnen veel zonnepanelen
op en dus wordt ook nagedacht
over elektrificering van de verwarming. Als eigenaar van het
gebouw voelt de stichting zich
ook verantwoordelijk voor het
zo duurzaam mogelijk maken
en daar gaat zij dit jaar flink
aan trekken. Net als alle andere
Nederlanders die hun afhankelijkheid van gas willen afbouwen. De vrijblijvendheid is daar
nu wel van af. Daarbij hebben
we als Friezen sowieso al een
grotere
verantwoordelijkheid
dan de rest van Nederland als
buurman van de Groningers en
als met gasboringen bedreigde
provincie. Afgezien nog van de
aanslag op de Waddenzee als

Nederland gedwongen zou worden om onder dit internationaal
erkende natuurgebied gas weg
te pompen.
Daarnaast leeft bij het bestuur de
ambitie om het pand bestendig
te maken voor toekomstige generaties. Steeds meer moeten
individuen gebruik maken van
gemeenschappelijke
voorzieningen als it Koartling. Steeds
verdergaande individualisering
van de maatschappij roept tegelijkertijd om steeds meer steun
voor groepen die dat niet bij
kunnen benen. Je ziet dat organisaties als WerkPro voor de
volwassenen en ’t Stationnetje
voor de jeugd een steeds grotere
inzet moeten vertonen om deze
groepen te betrekken bij de samenleving. Zij maken dan ook
graag gebruik van it Koartling
net als individuele ondernemers
er plek vinden voor hun cursussen en workshops. Kortom als
stichting willen wij het gebouw
in uitstekende staat doorgeven
aan komende generaties.

Het gebouw wordt op onregelmatige wijze gebruikt. Soms gebeurt er veel en soms wordt het
niet gebruikt. Dus een vorm van
snelle verwarming die optimaal
inspeelt op het gevarieerde gebruik is wenselijk. Nu worden
veel ruimtes die niet gebruikt

worden meestal op een basistemperatuur gehouden. Een
veelgebruikt concept ook bij
mensen thuis. It Koartling is op
zoek naar een methode die verwarmt als het nodig is en uitstaat
als er niemand is.
Daarnaast ligt er een verdere isolatieopdracht. Ook daar zal ongetwijfeld nog veel verbeterd kunnen worden. Ook zal een meer
toegesneden gebruik worden
gestimuleerd en mogelijk worden gemaakt. Ik geef een voorbeeld. Op dit moment vergadert
de redactie van uw Binnenste
Buitenpost in een grote zaal met
vijf personen omdat daar de
beamer hangt. Die hele zaal
moet dus verwarmd worden
hetgeen hoge kosten met zich
meebrengt. Met een mobiele
beamer of een groot TV scherm
zou dit ondervangen kunnen
worden. Daarnaast wordt dan
ook het hele gebouw verwarmd.
De hal en vrijwel alle andere
zalen terwijl dat niet echt nodig
is. Allemaal nodeloze luxe, die
we gewend zijn omdat er nou
eenmaal goedkoop gas uit Groningen kwam. Dat is niet alleen
duur maar ook heel slecht voor
het milieu. Dat moet veranderen
en aangepast worden. Slim gebruik gecombineerd met slimme
verwarmingstechnieken. Liefst
op afstand te bedienen. Kortom
ook it Koartling wacht nog een
grote taak in deze, waar het bestuur zich volop op gaat richten.
Het is duidelijk dat we dienaangaande ook graag expertise zien
in het bestuur. Zie de vacature
hieronder.

Vacature: bestuurslid Gebouwbeheer
Het bestuur van It Koartling zoekt
versterking. It Koartling heeft de
beschikking over een mooi gebouw met een fraai terrein eromheen.

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:
www.itkoartling.nl/.

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

Suska is een dienstverlenende organisatie, waarbij alle medewerkers het werk als vrijwilliger uitvoeren.
Wij zijn er voor alle mensen in Achtkarspelen met een laag inkomen/vermogen. Er zijn geen kosten aan onze diensten verbonden.
De regels omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en sociale zekerheid zijn
ingewikkeld. Wij adviseren over
de verschillende uitkeringen
zoals WW, Bijstand, WAO, WIA,
AOW, WAJONG, Belasting en
toeslagen, Vrijstelling voor gemeentelijke belastingen en waterschapsheffing en schuldhulpverlening.

Werkzaamheden die wij doen
zijn onder andere:
• Invullen van formulieren zoals
huur- en zorgtoeslag, belastingen en heffingskortingen.
• Aanvragen van een vrijstelling van de WOZ-belasting en
Waterschapsheffing.
• Aanvragen van een uitkering
of voorziening, bijv. bijstandsof WW-uitkering.
• Voorbereiden van een gesprek
met UWV en/of gemeente.

• Begeleiding bij een gesprek
met UWV of andere instantie.
• Indienen van klachten en opstellen van bezwaar- en beroepsschriften.
• intermediair Volwassenenfonds.
• Schuldhulp.
Spreekuren
Het inloopspreekuur in Buitenpost is op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand van

14.00-15.30 uur in It Koartling,
Schoolstraat 31.
Het inloopspreekuur in Surhuisterveen is op elke dinsdagmiddag van 14.00-15.30 uur in It
Vleckehûs, B.J. Schurerweg 14.

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.

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

NU OOK

ŠKODA SERVICE
IN BUITENPOST

Plan snel en eenvoudig je afspraak online via
vandenbrug.nl of bel ons via (0511) 54 13 30
VAN DEN BRUG BUITENPOST
Ried 16, T (0511) 54 13 30
buitenpost@vandenbrug.nl, vandenbrug.nl/skoda
Onze dealer-showroom met de nieuwste SKODA modellen vind je in Heerenveen. Tevens service-dealer in Drachten, Heerenveen en Sneek.
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Nuttige singels werden sta-in-de-weg

Gertie Papenburg

Leven in de Noardlike Fryske Wâlden (2)

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

De Wâlden kennen twee soorten ‘houtopstanden’: 1. elzensingels
en 2. houtwallen (Fries: dykswâlen of hege diken). Elzensingels komen het meest voor. Ze zijn vooral kenmerkend voor de nulmeterzone, de overgangszone van hoog naar laag Nederland, rond 0 m
NAP. De dykswâlen komen voor op de hogere zandgronden, zeg
maar tussen 1 en 3 m NAP. Houtwallen zijn altijd aangelegd, elzensingels zijn oorspronkelijk een natuurlijker fenomeen.
Elzen kwamen van oudsher voor
in broekbossen, ‘broek’ betekent
drassig terrein. Toen men in de
middeleeuwen onze streken
ging ontwateren en ontginnen,
groef men greppels en sloten. In
het talud van die sloten stroomde vaak kwelwater uit, wat een
permanent natte strook opleverde, het ideale milieu voor elzen
om te ontkiemen. Zo ontstonden
langs beide zijden van sloten elzenrijen, of men dat nu wilde of
niet. Dat is het oudste beeld van
elzensingels: ze staan in de sloot.
De rijkelijke schaduw temperde de groei van (water)planten.
Zulke sloten hoefden voor de
waterdoorstroming nauwelijks
onderhouden te worden. Dit
kwam door heel laag Nederland
veel voor, we hadden vér over
de honderdduizend strekkende
kilometer van dit soort elzensingels. Zonder het grote materieel
van nu moesten de mensen zich
in hoge mate voegen naar deze
natuurlijke situatie: een zeer fijnmazig netwerk van singels.
Dat vanzelfsprekende hout leverde tal van gebruiksmogelijkheden op. Brandhout bijvoorbeeld,
waarbij zelfs voor de takkenbossen nog een afnemer was: dat
werd door bakkers gebruikt en
daarvan had elk dorp er wel een
aantal. In ieder geval leidde het
ertoe dat jaarlijks een relatief
klein deel van het bomenbestand geveld werd. De stobben
liet men weer uitgroeien. De
economie was meer dan tegen-

Van nature groeien elzen in de
slootoever. Bovenloop Lauwers bij
Surhuisterveen. (foto: G. Papenburg)

woordig lokaal zelfvoorzienend.
Behalve elzen groeiden er van
nature ook andere boomsoorten,
struiken en kruiden. Het hoeft
geen betoog dat het wemelde
van kleine zoogdieren, vogels,
insecten en allerhande ‘kruipsels’.

Metaforen van blauwe
en gele bloemen

Winterbeeld elzensingel op Egypte. Met elzen, essen (de hoge bomen links) en
berken (rechts, stammen in v-vorm). (foto: G. Papenburg)
steeds meer regels, maar de
handhaving is moeilijk. En dan
rijst het besef dat het landschap
bewaren zoals het was alleen
kan als de samenleving daar ook
vergoedingen tegenover zet. Die
blijven achter bij wat nodig is,
maar toch verenigen boeren zich
om een balans te vinden tussen
modern agrarisch ondernemerschap en het oude landschap.
Vanaf 1990 ontstaan hier lokale
coöperaties die uitmonden in het
grote ‘collectief’ van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW), met
bijna 800 deelnemende boeren.

De ‘bijbel’ van de Vereniging
Noardlike Fryske Wâlden: de
Veldgids Landschapselementen.
Tot zover de idylle zoals die tot
de 20e eeuw bestond. Idylle? Ja,
men was verknocht aan het landschap (zie de Wâldsang) maar
dan wel in het zweet des aanschijns!
Rond 1900 vindt de overheid de
ruilverkaveling uit en er start
een ongelofelijke mechanisatie
en schaalvergroting van boerenbedrijven. En dus verandert
het landschap, met een piek in
de eerste decennia na WO II.
Van de meer dan honderdduizend kilometer singels in heel
Nederland verdwijnt meer dan
negentig procent: niet meer
nodig. Van nuttige elementen
worden het sta-in-de-wegs. In
de Wâlden bleef men achter in
deze ontwikkeling. Maar vanaf
de jaren zestig worden ook hier
steeds meer singels gerooid. Tegelijkertijd groeit in de samenleving het ecologisch besef. De
schaalvergroting leidt tot steeds
meer weerstand. De boer is in de
houdgreep van de economie, de
burger lijdt aan landschapspijn.
Eerst komen overheden met

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

TUIN(BE)LEVEN

Die balans vinden gaat niet vanzelf. Dwarssingels verhogen de
biodiversiteit, maar belemmeren het gebruik van machines.
Grootschalig afzetten van singels
is kostenefficiënt, maar het is
een aanslag op leefgemeenschappen. Ecologen helpen met
adviezen om het evenwicht te
vinden, maar hoe zorg je ervoor

dat alle boeren de oplossingen
aanvaarden? In 2003 verschijnt
een handleiding voor deelnemende boeren: de Veldgids
landschapselementen met ecologische informatie én eenduidige normen voor een goede
beheerspraktijk. Mijn voorganger in deze rubriek, Jan J. de
Boer, heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de totstandkoming
ervan. Deze ‘bijbel’ van de NFW
wordt landelijk gezien als best
practice, een voorbeeldig initiatief. De Vereniging NFW loopt
voorop in de zoektocht naar
natuurinclusieve landbouw.
In de volgende aflevering bespreek ik hun ‘ambassadeur’, de
gekraagde roodstaart. Die vogel
arriveert half april weer tussen
onze coulissen.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

De lente is vroeg dit jaar, het mooie
zonnige weer zorgt ervoor dat de
natuur begint te ontluiken. De natuur wordt wakker en in de meeste
tuinen is de eerste boerenzwaluw
alweer te horen. De kleine trekvogels zijn weer terug van een winterperiode. En het is wellicht nog
dezelfde boerenzwaluw die ik vorig
jaar zag vliegen en broeden in de
schuur.
De natuur relativeert zoveel. De
natuur gaat in goede tijden, maar
ook in slechte tijden gewoon door
in haar eigen kracht. De seizoenen
gaan door, de groei, alles richt zich
op de toekomst. Het zijn prachtige
metaforen die troost en hoop kunnen geven.
Het voorjaar zit vol met hoop. De
knoppen in de bomen en struiken
zijn pakketjes met hoop gericht op
de toekomst. Hoop op lentegroen
en bloesempracht, hoop op goede
bestuiving waardoor er zaden ontstaan, hoop op leven en toekomst.
De lente zit vol met blauwe en gele
kleuren. Op dit moment hebben we
blauwe en gele krokussen die volop
in bloei staan of narcissen en blauwe druifjes. Of juist sterhyacinten
en speenkruid.
Het zijn bol- en knolgewassen die
ervoor zorgen dat de eerste nectar
van dit voorjaar beschikbaar is voor
insecten en dat de eerste insecten
weer beschikbaar zijn voor al die
vogels die hun jongen voeden met
insecten.
Blauw en geel overheersen de
lente. Blauw en geel. De associatie is gemakkelijk gemaakt naar
gebieden waar hoop misschien het
belangrijkste woord is, in gebieden
waar oorlog is. Gedachten gaan uit
naar Oekraïne. Blauw geel!
Oorlog en bloemen. Het is hoop
die bloemen geven. In de eerste
wereldoorlog schreef de Canadese
arts/luitenant-kolonel John McCrae het gedicht In Flanders Field.
Het is een gedicht dat gaat over de
klaprozen die groeien in de losse
grond van de bommenkraters. De
klaproos is veel dingen tegelijk: niet
tegen te houden, maar ook vluchtig,
verdovend en toch verheffend.

Onlangs verscheen de Atlas van Wilde bomen en struiken in Nederland en
Vlaanderen. Op dit kaartje staan de sterlocaties van autochtone wilde bomen
en struiken (rood omgrensd) en overige locaties (groen omgrensd) in Fryslân.
Het is een kwetsbare bloem op
de grens tussen lofdicht en lijkrede. Voor McCrae hield deze ‘kollebloem’ de herinnering levend aan
een jonge, in de kiem gesmoorde
generatie. Het zijn de metaforen
van de natuur. Die helpen, maar tegelijkertijd ook relativerend zijn.

Klaprozen op loopgraven
(foto: Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
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