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Koningsspelen

(foto: Hielke Boorsma)

Op vrijdag 22 april werden de jaarlijkse Koningsspelen gehouden. Alleen in 2020 ging het festijn vanwege corona
niet door. Alle drie de basisscholen in Buitenpost deden mee aan deze jaarlijkse sportdag, die het thema Voel je fit!
had. Want als je fit bent, voel je je fijner en is alles leuker. Op de foto kinderen van gbs De Fontein in actie.

Puur Natuur
Bos- en struweelvogels
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Geef om Gryteke - inzamelingsactie gestart
Acht jaar geleden kreeg Gryteke Schievink
uit Rohel de diagnose Multiple Sclerose
(MS). In eerste instantie werd gedacht dat
ze door een milde vorm werd getroffen.
Twee jaar geleden bleek dat het om een
veel agressiever vorm gaat. Een goede
behandeling is in Nederland niet beschikbaar en de prognose is slecht. Een kansrijke uitweg is overgebleven: stamceltherapie in het buitenland. Maar dat kost veel
geld. Vorige week startte een inzamelingsactie die de benodigde 60.000 euro bijeen
moet brengen.
MS is een ziekte die steeds meer slachtoffers eist. Alleen Buitenpost al heeft minimaal 15 patiënten. Reguliere medicatie
biedt weinig uitkomst. Gryteke: “Nederland loopt achter wat het genezen van
MS betreft. In de ons omringende landen
wordt al volop met stamceltherapie behandeld. Ons land wil in dat opzicht zelf
het wiel weer uitvinden. Maar ik heb niet
veel tijd meer. De behandeling in het buitenland wordt niet door de ziektekostenverzekeraar of de overheid vergoed. Mijn

hoop is dat mensen mij financieel willen
helpen om deze enige kans te grijpen”.
Gryteke werkt in de IT, maar zit momenteel ziek thuis. De MS tast haar voeten
aan, maar sinds kort ook haar polsen.
Daardoor lijkt werken straks onmogelijk.
“De verslechtering van mijn lichamelijke
situatie zal steeds verder gaan. Het lijkt
mij verschrikkelijk om straks bijna niets
meer te kunnen. Mijn hobby paardrijden
heb ik al op moeten geven”. Kort geleden
werd een deel van haar ouderlijk huis
verbouwd. Dit in de verwachting dat de
ziekte haar lang tot een rolstoel zou veroordelen. Gryteke: “Daar had ik nog wel
mee kunnen leven. Maar de gevolgen van
de nieuwe diagnose gaan veel verder. Het
lijkt behoorlijk hopeloos”.
De enige reële redding ligt in het buitenland: “Ik heb mijn hoop op een behandeling in Mexico gevestigd. Daar zit een
specialist die 70% succes weet te boeken.
Veel lotgenoten gaan daarnaar toe, of
naar India of tot voor kort Rusland waar
stamceltherapie ook wordt toegepast.
Mijn eigen specialist in Leeuwarden was
eerst kritisch, maar is nu om en zal mij na
de behandeling blijven steunen.”
De inzamelings-actie heeft een eigen website: www.geefomgryteke.nl
Daar kan ook meer informatie worden gevonden en contact met Gryteke worden
gezocht. En er is een speciaal Regiobankrekeningnummer van de stichting die het
ingezamelde geld beheert:
NL31RBRB8836244157 ten name van
Stichting Geef om Gryteke

Gryteke met hond Beer in de tuin van haar
woning op Rohel. (foto: Johan Kootstra)

Contact via email is mogelijk op:
geefomgryteke@hotmail.com
Ook mensen die in een soortgelijke situatie verkeren en willen weten hoe zo’n
actie moet worden gestart mogen daarop
reageren.
Johan Kootstra
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Dinsdag 26 april Koningsbingo
Inloop 19:00 start 19:30
Entree €10,00

Locatie:
Feesttent
Oude
Havenstraat

Woensdag 27 april KONINGSDAG
10:00 16:00 Vrijmarkt
12:45 13:45 Burgemeester & Jeugdcircus Saranti
steltlopers, schminken
13:45 14:45 Jeugdcircus Saranti
openluchtvoorstelling met trapeze
14:45 15:30 Jeugdcircus Saranti
workshops, schminken
15:00 20:00 Matinee met DJ Klaas
springkussen

koningsdagbuitenpost@gmail.com

AGENDA
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 25 april - 30 mei
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.
WEEK 17
di 26 april
Bingo-avond. Plaats: Feesttent
Oude Havenstraat, 19.30 uur.
Toegang: € 10,-.
wo 27 april
Koningsdag met onder andere
vrijmarkt, kindercircus en
matinee.
wo 27 april
Koningsdagmarkt in het teken
van tuin & natuur. Plaats: De
Kruidhof, 10.00-17.00 uur. Toegang: volwassenen € 5,-, kinderen € 2,-. Zie bericht elders op
deze pagina.
vr 29 april
Zea & Tsead + Tigers fan
Greonterp. Plaats: Paviljoen
MeM, 20.00 uur.
Toegang: € 10,-. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
za 30 april
Blues Experience avond met de
band Lapwing. Plaats: Paviljoen MeM, 20.30 uur.

Toegang: € 10,-. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
zo 1 mei
Concert ‘Summertime’ met
Tetsje van der Kooi en Fryslân
Brass. Stichting Het Behouden
Huis. Plaats: Mariakerk, 15.0017.00 uur. Toegang: € 15,-.
Zie bericht elders op deze
pagina.
WEEK 18
wo 4 mei
Dodenherdenking. Plaats: Monument bij de Mariakerk.
WEEK 19
do 12 mei
Afsluiting seizoen Kristelike
Plattelânsfroulju. Broodmaaltijd. Plaats: De Schakel, 17.00
uur. Vooraf aanmelden bij bestuur: 0511-542318 (Hinke van
der West) of 0511-543163 (Joke
Bergsma).
za 14 mei
Voetbal: VV Buitenpost-ONS
Sneek. De Friese derby in de
hoofdklasse! Weet Buitenpost net als in Sneek weer te
winnen? Na afloop live muziek
van een Friese topartiest in de
kantine. Plaats: Sportpark De

Swadde, 14.30 uur. Toegang:
€ 6,- (incl. verloting).
zo 15 mei
Ferlet door Janneke Wieringa,
m.m.v. Peter van der Zwaag,
Andrea Meijer en Elske Fekkes.
Maskelyn. Plaats: Pilat &Pilat
Twijzel, 15.00 uur. Toegang:
€ 19,50.
WEEK 20
16-21 mei
Collecte Longfonds.
za 21 mei
Kinderkledingbeurs Kids2Kids.
Plaats: De Schakel, 9.30-12.00
uur.
WEEK 21
vr 27 mei
Ferlies yn Lockdown. Plaats:
Paviljoen MeM, 20.00 uur.
Toegang: € 19,-. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
za 28 mei
Voetbal: VV Buitenpost-Eemdijk. De laatste thuiswedstrijd
van de competitie. Heeft Buitenpost zich al veilig gespeeld,
of is dit duel van cruciaal
belang? Plaats: Sportpark De
Swadde, 14.30 uur. Toegang:
€ 6,- (incl. verloting).
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Liedjesprogramma Ferlet
Ferlet betekent behoefte en verlangen. Verlangen naar datgene wat
wij in de afgelopen coronatijd zo gemist hebben: aanraking, verbinding, warmte, troost. Maar ook ‘ferlet’ aan werk, cultuur, reizen. We
willen zo graag weer terug naar het vertrouwde ‘normaal’. De liedjes
in Jannekes programma gaan allemaal over dit thema: hoop en verlangen. Met nieuw materiaal en bestaande nummers in een Friese
vertaling.
Janneke Warringa is bij uitstek
een vertolker van het chanson en
het kleinkunstlied. Ze voelt zich
zeer verbonden met de muziek
van bijvoorbeeld Jacques Brel
en Edith Piaf, maar ook met het
repertoire van Stef Bos, Eva Cassidy, De Dijk, Randy Newman.
Janneke werkt sinds kort nauw
samen met de bekende pianist
Peter van der Zwaag, muzikaal
begeleider van onder meer Willeke Alberti, Jenny Arean, Robert
Long en Liesbeth List. Verder
wordt Janneke omringd en muzikaal ondersteund door zangeres Elske Fekkes en celliste Andrea Meijer.
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

Kruidhof en IJstijdenmuseum weer open
Op 12 april 2022 gingen Botanische Tuin De Kruidhof en het IJstijdenmuseum weer open voor
publiek. De afgelopen winterperiode is er volop gewerkt aan het
opfleuren van beide musea.
De winkel heeft een metamorfose ondergaan, de droogschuur is
gerenoveerd en teruggebracht in
karakteristieke staat en we zijn
bezig met het aanleggen van de

grootste bramencollectie van de
wereld.
Het assortiment van de winkel
en verkooptuin is flink uitgebreid. Het IJstijdenmuseum is
gerenoveerd en daarmee toekomstbestendig. Daarnaast hebben we de agenda voor 2022
voorzichtig durven vullen met
vele leuke activiteiten voor jong
en oud.
Leuk voor kinderen
Kinderen kunnen zich op De
Kruidhof heerlijk uitleven in onze
grote natuurlijke speeltuin. Er is
een klimheuvel en een glijbaan

voor de kleintjes en voor de
grotere kinderen is er een uitdagende klimtoren, een kabelbaan,
water en zand, heel veel zand!
Tip: neem droge kleren en laarzen mee.
Dit jaar hebben we voor alle kinderen een gratis speurtocht. Samen met onze mascotte Hotse
kunnen kinderen op zoek naar
‘miniatuurpoppetjes’. Al zoekende
naar de letters komen de kinderen
op een speelse en
educatieve manier

in aanraking met bloemen, planten en kruiden. Deze route maakt
het bezoek voor kinderen en volwassenen extra leuk.
Tot en met Koningsdag 27 april
2022 is er een speciaal entreetarief. Volwassenen
betalen
5 euro en kinderen van 5 t/m 11
jaar slechts 2 euro.
Koningsdagmarkt
Op woensdag 27 april organiseert De Kruidhof de Koningsdagmarkt. De markt staat in het
teken van Tuin & Natuur. Er zijn
diverse deskundigen aanwezig
om je te voorzien van tips en

advies. Van tuinarchitectuur tot
natuurfotografie en boomverzorging. Ook voor de kinderen
is er genoeg te doen. Kinderen
kunnen zich laten schminken of
lekker ravotten in onze grote, natuurlijke speeltuin.
Lees ook het interview van
Nelleke Kamps met Gerben de
Haan en Homme Biemold op
pagina 5.

Concert ‘Summertime’ op 1 mei in de Mariakerk
Sopraan Tetsje van der Kooi komt op zondag 1 mei naar de Mariakerk in Buitenpost. Na het succesvolle concert in 2019, besloot
stichting Het Behouden Huis de zangeres weer naar het dorp te
halen. Samen met Fryslân Brass (voormalig leden van Brassband
De Wâldsang) belooft het een fantastisch concert te worden.

veelzijdig repertoire opgebouwd
van klassieke tot moderne amusementsmuziek.
Daarbij ontbreekt ook zeker de
humor niet.

op de cornet. Ze speelde in de
plaatselijke muziekvereniging en
werd later lid van Brassband De
Wâldsang. Als tiener was ze daar
de enige vrouw tussen de mannelijke muzikanten.

Muziek van hoog niveau
Tetsje hing de cornet aan de
wilgen; zingen bleek haar grote
talent en passie. Ze studeerde
solozang aan het Rotterdams
Conservatorium, het conservatorium in Utrecht en de Musik
Hochschule te Dresden. Het mot-

Tetsje van der Kooi en Brassband
De Wâldsang
Sopraan Tetsje van der Kooi begon haar muzikale loopbaan

Een deel van die mannen, inmiddels allemaal gestopt bij
De Wâldsang, richtte in 1992 de
kopergroep Fryslân Brass op.
Op hoog niveau muziek maken
en het publiek daar op een ontspannen manier van laten genieten, dat is de doelstelling van
Fryslân Brass. De groep bestaat
uit negen koperblazers en een
slagwerker en heeft een zeer

to van Tetsje is: zingen is het leven liefhebben. Met haar zingen
wil ze de ziel van de luisteraar
raken. Daarin hebben Tetsje en
Fryslân Brass elkaar gevonden,
samen het publiek willen raken
en vermaken met muziek van
hoog niveau. Dat zult u horen in
het programma onder de naam
‘Summertime’. De titel zegt genoeg, liederen en muziek met
het thema zomer en zon doorweven met liefde, van onder andere
Gershwin, Dvorak en Rodgers &
Hammerstein.
Bezetting Fryslân Brass
De kopergroep Fryslân Brass
bestaat uit Gerben Huizinga en
Bert van der Velde (cornet), Jappie Kuipers (cornet/flugel), Jelte
Jongsma (trombone), Syds Rondaan (bastrombone), Jan Anjema (althoorn), Klaas van der Vel-

de (bariton), Jochem Hoekstra
(euphonium), Hille van Hijum
(esbas) en Sierk Bosgraaf (slagwerk).
Concert Summertime op zondag
1 mei in de Mariakerk, van 15.0017.00 uur. Toegangskaarten kosten € 15,-.
Het is mogelijk om vooraf kaarten te kopen, zodat een plek gegarandeerd is. Dit kan door een
mail te sturen naar info@stichtinghetbehoudenhuis.nl.
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DE KWESTIE

Van de redactie
Voorjaar
Het voorjaar geeft weer kriebels en veel werk te doen. Na
de coronatijd kunnen we weer
naar familie, sportvelden, terras en noem maar op. Alle
klussen in huis zijn gebeurd
en dan nu naar buiten. De vijver moet worden schoongemaakt, de bomen gesnoeid,
de restanten van uitgebloeide
planten, die ik in de winter nog
laat zitten, zodat de vogels er
in kunnen schuilen en het bij
sneeuwval zo mooi lijkt, kunnen weg. Sneeuw hebben we
niet of nauwelijks gehad en
het aantal vogels in de buurt
vermindert elk jaar, overijverige buurtbewoners ruimen
in de herfst alle bladeren op
waardoor er in de winter geen
vreten voor de arme beestjes is en wormen het elders
zoeken. Wat van een boom
valt moet je laten liggen. Wel
heb ik een nieuw nestkastje
opgehangen en zowaar... er
zitten koolmeesjes in! Geniet
u ook zo van alles wat weer
groeit en bloeit? Bent u ook
zo blij dat u in een rustig dorp
woont? Wat hebben we toch
veel om dankbaar voor te zijn.
In de eerste plaats geen oorlog en een democratisch bestel, waarin niet één persoon
het voor het zeggen heeft.
We hebben alles in huis om
tevreden te zijn, volop goed
gevulde winkels, een dokterspraktijk, treinen en bussen,
garages en ga zo maar door.
We kunnen genieten en stel
dit niet uit tot morgen of later,
maar indien mogelijk doe het
nu!
Op 27 april kunnen we weer
genieten van een Koningsdag,
de vrijwilligers hebben een
leuk programma gemaakt,
komt u ook? Op de 4e mei
gedenken we de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
en 5 mei vieren we het Bevrijdingsfeest, dit is nu bijzonder
actueel met een oorlog vlak in
de buurt, steekt u de vlag ook
uit?
De jonge lezers genieten intussen van de voorjaarsvakantie. We genieten van elkaar in Buitenpost en we zien
elkaar!

Spits gezegde
Alleen
ga je sneller,
maar samen
kom je verder.

Bent u bereid mee te werken aan het opruimen van ons dorp?
Denk daarbij vooral aan zwerfafval.
• Ja
• Nee
U kunt meestemmen (en toelichting geven) tot 21 mei:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/
binnenbuitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
Wanneer ziet u het liefst de digitale versie van de Binnenste Buitenpost op de website verschij40%
60%
nen?

te
vroeg

10
reacties
precies
goed

AL GELEZEN?
Onder leiding van Rieks van der
Velde heeft Brassband De Wâldsang uit Buitenpost Surventobrass 2022 gewonnen. Na twee
afgelaste edities konden brassbands eindelijk weer in actie
komen. Het evenement biedt de
deelnemers de ruimte om zich
zelf te laten zien en horen tijdens
een 45 minuten durend optreden. In De Flambouw in Surhuisterveen kwamen zaterdag
26 maart vierhonderd bezoekers
op het entertainmentfestival
af. De Wâldsang wist zowel de
A-categorie te winnen, waar het
Bazuin Oenkerk onder leiding
van Jaap Musschenga achter zich
liet, als de entertainmentprijs.
Na een grondige restauratie is
het kerkje van Augsbuurt weer
klaar voor een nieuwe, veelzijdige toekomst. Om de hernieuwde
plek in de gemeenschap te vieren
was er op 9 april een open dag.
De nieuwe huurders, Jantina en
Sytse Hoekstra, wonen tegenover het kerkje. Het kerkje van
Augsbuurt is eigendom van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Zowel de stichting als de familie
Hoekstra vinden het belangrijk
dat het kerkje openblijft en actief
wordt gebruikt voor en door de
gemeenschap. Het prachtige monumentale pand kan voor diverse doeleinden worden gebruikt,
variërend van tentoonstellingen
en kleine tentoonstellingen tot
een high tea of een 25-jarig huwelijksfeest.
De gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties in
Achtkarspelen krijgen volgens

Er kwamen slechts tien reacties
binnen: van liefst een week na
verschijnen tot precies goed.
Er zijn ook digitale lezers buiten
Buitenpost. Je hoeft de digitale
krant niet te openen.

verzameld door Bennie Nauta
een besluit van het college van
burgemeester en wethouders
compensatie vanwege de sluiting en beperkingen in de periode van de coronamaatregelen.
Bij de buitensport wordt voor de
maand januari 2022 vanwege de
coronabeperkingen geen huur in
rekening gebracht.
Bij de binnensport wordt alleen
daadwerkelijk gebruik van de
sporthallen en gymzalen bij de
sportverenigingen in rekening
gebracht. Dit is van toepassing
op de periode van 1 oktober 2021
tot 1 maart 2022. Uitbaters van
de kantines in de sporthallen krijgen de huur van de laatste drie
maanden van vorig jaar en de
eerste twee maanden van 2022
evenmin in rekening gebracht.
Deze inkomstenderving willen
burgemeester en wethouders
in een begrotingswijziging in de
boekhouding van de gemeente
verwerken.
Dinsdag 29 maart namen dertien
raadsleden van de gemeente
Achtkarspelen afscheid tijdens
een bijzondere gemeenteraadsvergadering. Burgemeester en
voorzitter van de raad Oebele
Brouwer sprak alle raadsleden
persoonlijk toe. De vertrekkende
raadsleden kregen gelegenheid
om de volle raadzaal toe te spreken en ontvingen bloemen en
een mooie attentie. Een dag later
werden de lege stoelen opgevuld
door dertien nieuwe raadsleden.
Als grootste partij heeft het CDA
Joop Atsma voorgedragen om
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe
coalitie.
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Van de bestuurstafel

PBB

April 2022
“Als moeten willen wordt is doen leuk”.
Een tegeltjeswijsheid voor mensen die uit zichzelf taken oppakken.
Bij het zien van het resultaat kun je daar anderen in mee laten delen
en zo zorgen voor de gemeenschap. Voor de ander en voor jezelf.
Als gast hadden wij 5 april jl. zo iemand in onze bestuursvergadering. Jan Klaas Gatsonides heeft het idee opgevat om een Dorpstuin op te richten. Op een mooie plek in ons dorp kunnen mensen
elkaar dan ontmoeten en kan er gewerkt worden aan een mooie
tuin met bloemen en eetbaar groen. Ook kunt u dan op een bankje
aanschouwen wat er zoal groeit en bloeit en kunnen kinderen leren
dat aardbeien niet in de supermarkt groeien.
Een enthousiast idee, dat zeker uitwerking verdient. Jan Klaas gaat
voortvarend te werk en het PBB-bestuur is er blij mee. De getoonde schets werkte inspirerend en zo rolden de ideeën over elkaar
heen. Dit mooie project wordt zeker vervolgd en u zult daar vast
meer over lezen in onze BiBu.
Dat er veel tijd en doorzettingsvermogen mee gemoeid gaat zult u
begrijpen maar als je met elkaar de schouders eronder zet komt er
veel enthousiasme vrij.
Waar ook doorzettingsvermogen en enthousiasme voor nodig is
betreft het overeind houden van It Koartling. Petra Plantenga en
Jelly Faber respectievelijk beheerder en penningmeester van het
bestuur van It Koartling, waren ook te gast in onze vergadering
van 5 april jl. Na enig overleg hebben we als bestuur besloten ondersteuning te verlenen teneinde deze onmisbare plek de plaats te
geven die het verdient.
Steeds meer gebruikers weten It Koartling te vinden en dat houdt
in dat er meer geld van de gemeente naar toe moet en dat extra
handen welkom maar zeker noodzakelijk zijn.
Wilt u meer weten over It Koartling, laat het ons weten! Loop er
eens binnen en knoop een gesprek aan. Het verplicht u tot niets.
Het dorpshuis heeft u nodig tot behoud van haar bestaan.
Tot slot hoop ik dat het Dorpstuin-plan en ons dorpshuis u aanspreken. Vrijwilligers ‘maken’ het werk, maar zorgen samen ook
voor de gezelligheid.
Zo wordt moeten willen en ja... dan is doen superleuk.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang
Een vriendelijke groet van
Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Kooman en gaan
Er zijn enthousiaste amateurstukjesmakers en er zijn vakbekwame
artikelenschrijvers.
Wij, als redactie, zien onszelf als lid van de eerste
groep. Onze columnist
Kees Kooman valt in
de tweede. Als vaste
schrijver voor landelijke kranten stelde
hij in september 2020
bereidwillig zijn pen in
dienst van ons dorpsblad. De randstedeling
die toevallig ons dorp
was binnengevlogen liet zijn oog
ook graag over ons

‘plaatselijke’ gaan. Maar dat zijn
blik veel breder was bleek al snel
uit zijn aangeleverde, scherpe
columns. Kees maakt nu zijn cirkel aan verhuizingen rond en
verkast naar Den Haag.
Spijtig voor ons en dit
blad. Niettemin, fijn
om even geproefd
te hebben van het
echte werk. Wij willen als redactie onze
hartelijke dank uitspreken voor zijn bijdragen
en onze beste wensen
meegeven.
de redactie
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De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
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Sekuer Notarissen, zeker weten!

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.

Zaterdag 7 mei van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b

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

Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden!
Wij proberen dan (samen met u) te repareren.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP

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

Nelleke Kemps-Stam

Samen zetten we de regio op de kaart

Wat binne wy moai fuort en sa tichtby, luidt een Fries gezegde. Ik
kwam erachter wat het betekent, toen mijn schoonmoeder bij ons
kwam logeren. Waar zou ik haar eens mee naar toe kunnen nemen?
Het Veenkloosterbos hadden we al eens bezocht en winkelen was
te vermoeiend. Maar wacht eens even: misschien was De Kruidhof
wel een idee. Ik was er zelf nog nooit geweest. En zo hadden mijn
schoonmoeder en ik een prachtig uitje: we waren mooi even weg
en zo dichtbij!
De Kruidhof hortus van Fryslân vierde in 2020 het negentigjarig
bestaan. Vanaf 2000 staat het ook geregistreerd als museum met als
hoofdcollectie (geneeskrachtige) kruiden. Op het terrein is ook het
IJstijdenmuseum te vinden. Het IJstijdenmuseum is onderdeel van
een stichting met een eigen stichtingsbestuur.
Rust in de tent
Op 12 april openden De Kruidhof en het IJstijdenmuseum hun
deuren. Wat opvalt aan deze mededeling is de eensgezindheid
tussen beide musea. Ligt het
misschien aan de nieuwe directeur en de pas benoemde voorzitter?
Gerben de Haan werkte als juridisch medewerker bij de gemeente Achtkarspelen toen ze
hem in 2019 vroegen om interim-directeur van De Kruidhof te
worden. Hij bekleedt al meerdere vrijwillige bestuursfuncties en
hoefde daar niet lang over na te
denken. “Ik zat als jurist wel veel
met de neus in de boeken”, legt
hij uit.“ Bestuurlijke zaken liggen
me veel meer. Toen de vorige
directeur van De Kruidhof van
baan wilde veranderen, ging het
balletje rollen. Ik solliciteerde en
werd directeur”.
Homme Biemold heeft ook een
juridische achtergrond en is al
enige tijd met pensioen. Tot 2005
was hij werkzaam binnen de
rechterlijke organisatie in Fryslân, landelijk en internationaal.
Hij was eerder bestuurlijk betrokken bij het IJstijdenmuseum.
Daarna deed hij als onafhankelijk
voorzitter dienst om organisaties bij elkaar te houden. “Zaken
weer op orde brengen, rust in

de tent creëren en mensen weer
on speaking terms met elkaar
krijgen, dat spreekt mij wel aan.
Toen de vorige voorzitter van
het IJstijdenmuseum plotseling
wegging, werd ik gevraagd voor
het voorzitterschap. Het gaat me
aan het hart dat een initiatief als
dit in de moeilijkheden komt.
Mijn eerste doel was om samenwerkingspatronen weer in gang
te zetten. Het terugbrengen van
de rust onder de vrijwilligers
zodat men weer prettig in zijn
vel zit. En dat is aardig gelukt.
We hebben alle vrijwilligers van
beide musea om de tafel gehad.
Er vond interactie plaats door
het delen van ideeën. Ik vond
het echt geslaagd”. “Dat vonden
de mensen zelf ook”, bevestigt
Gerben. “Je leert elkaar kennen,
maar je leert ook van elkaar.”
De Kruidhof telt 121 medewerkers, variërend van vrijwilligers
en re-integratie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
“Het verschilt per dag. De een
komt één dag in de week, een
ander vijf dagen of alleen met
een evenement.” Homme’s lijstje is bescheidener: “Wij hebben
een aantal ‘slapende’ leden die
wij kunnen wekken als er bijzondere dingen plaatsvinden.
In totaal staan er zo’n 21 namen

Het IJstijdenmuseum vertelt het boeiende verhaal over de twee laatste ijstijden die een grote rol hebben gespeeld bij de vorming van het landschap in
Noord-Nederland. Ook laat het zien hoe de oermensen zoals de Neanderthaler
toen leefden. (foto: Oentje de Haan)

op het lijstje. Er is ook een vaste
club van zeven mensen die hier
dinsdagsmorgens samenkomt
voor zaken zoals onderhoud. En
een conservator in verband met
de museale functie van het museum.”
Onbekend maakt onbemind
In 2018 werd De Kruidhof uitgebreid met een Bezoekerscentrum en een nieuwe Eettuin. “Ik
blijf het jammer vinden dat er
niet meer bestuurlijke druk is
gezet op de opening van een sociaal cultureel centrum. It Koartling had erbij in gemoeten”, vindt
Homme. “Het had één groot geheel moeten worden. Maar laten
we wel wezen: wat er nu staat,
is schitterend.” “En we blijven
doorgaan”, vervolgt Gerben. “Het
drooghok is gerenoveerd, de
multifunctionele visuele ruimte

erfgoed toch door moeten geven. Daar gaat het vooral om.
In samenwerking met Gerben
willen we ook een tijdlijn in de
geschiedenis uitzetten. Dat kan
heel goed in interactie met de
tuin door een speurtocht bijvoorbeeld. Dat is in overleg te doen:

Botanische tuin De Kruidhof heeft vele verschillende thematuinen.
wordt gerenoveerd en de kas
vernieuwd zodat het totaal weer
één groot geheel wordt. Wij vullen elkaar ook heel goed aan”,
zegt hij richting Homme. “Het
oude tuincafé wordt verbouwd
tot multifunctionele ruimte waar
onder andere workshops gehouden kunnen worden”, voegt
Homme toe. “Zodat we naar buiten toe ook breder kunnen neerzetten wat de sociaal educatieve
functie van het geheel is. We treffen van beide zijden nog te vaak
aan dat mensen totaal onbekend
zijn met datgene wat hier is. En
als ze hier komen, heel verbaasd
zeggen: ‘Ja, maar dat wist ik helemaal niet’! Het zijn de keukentafelgesprekken die rondbazuinen dat het de moeite waard is
om hier eens te gaan kijken. Daar
zijn wij wat te bescheiden in. We
mogen ons wel op de borst kloppen, met name ook om de goede
bereikbaarheid”. “Het ligt precies
tussen Groningen en Friesland”,
zegt Gerben. “En dicht bij het
station. We willen ons ook meer
gaan richten op de gezinnen die
nog steeds moeite hebben om
ons te vinden. We hebben een
leuke speeltuin en een speurtocht. Het is voor iedereen aantrekkelijk. De een is hier een ochtend, de ander de hele dag.”
Erfgoed
Het
IJstijdenmuseum
gaat
zich ook meer inzetten voor de
schooljeugd. “We willen onze
bibliotheek ook ter beschikking
stellen van de schooljeugd. Als
iemand een spreekbeurt wil
houden, kunnen ze ook bij ons
terecht”, vertelt Homme. “We
willen scholen op vaste dagen rondleiden. We zullen ons

wat hebben we er gezamenlijk
aan.” ”Het versterkt elkaar”, reageert Gerben. “Maar dat moet je
wel zien. En dat werkt ook prettiger.” “Wij kenden elkaar zelfs
niet eens”, sluit Homme aan. “Ik
heb direct tegen Gerben gezegd:
de indianenverhalen over het
contrast dat er geweest is tussen
het IJstijdenmuseum en De Kruidentuin, daar hebben we niks
aan. We moeten over verschillen
heen stappen ten dienste van
onze medewerkers en de museale functie.” “We waren allemaal
eilandjes op één terrein”, verduidelijkt Gerben, “terwijl je door je
te verenigen veel meer kunt bereiken.” Dat Gerben en Homme
ondanks het generatieverschil
goed met elkaar overweg kunnen, is daar een mooi voorbeeld
van.
Conceptueel denken
Je zou bijna vergeten dat de
botanische tuin nog steeds wetenschappelijk onderzoek doet
voor de Rijksuniversiteit van
Groningen (RUG). “Sommige
hartmedicijnen zijn te herleiden
naar onderzoek van de kruidentuin en de RUG. In opdracht van
de universiteit kweken wij nog
steeds planten voor de ontwikkeling van medicijnen. Daar leveren wij een bijdrage aan”, zegt
Gerben trots. “We zijn ook bezig
om de grootste bramencollectie
van de wereld aan te leggen.
Ook dat heeft wetenschappelijke waarde.” “Mensen hebben
ook behoefte aan uitjes die een
bepaalde functie hebben”, meent
Homme. “Waar iets gebeurt of te
zien is.” Het parkeren in de buurt
was een knelpunt dat inmiddels
is opgelost door een parkeer-

verbod. “Mensen die van buiten
komen volgen nu de borden en
hebben er geen problemen mee.
Ze vinden het geweldig dat ze
gratis bij het station kunnen parkeren. Alleen inwoners uit de
regio die hier voor de deur parkeerden, mopperen: ‘Moatte wy
no rinne?’.”
De musea zijn zes maanden per
jaar open: van april tot en met
oktober. “In het eerste jaar van
corona waren we drie maanden
dicht”, zegt Gerben, “als we wel
open waren, kwam er bijna niemand vanwege de regels.” De
Eettuin sloot ook al vroeg de
deur vanwege corona. “We zijn
reuze blij dat het museum weer
open is”, zegt Homme. “We kunnen nog wel wat mensen gebruiken die bij onze activiteiten
betrokken willen worden. Mensen die binnenkort met pensioen
gaan bijvoorbeeld.”
De Kruidhof heeft zowel een sociaal maatschappelijke, cultuurhistorische, wetenschappelijke
als toeristische functie. Gerben
vindt ze allemaal belangrijk. “De
tuin is er voor iedereen. Mensen
die het echt nodig hebben om
hier te komen, zie je opbloeien.
Anderen komen juist graag om
in alle rust alleen te kunnen werken. De culturele functie is het
voortbestaan van de tuin voor de
toekomst, de wetenschappelijke
maakt het leven aangenamer.
De Kruidhof is ook aantrekkelijk
voor toeristen. Het totaalconcept
maakt dat het uitnodigend is om
hier naar binnen te lopen. Het is
een unieke plek. Een mooie locatie om werkzaam te zijn.” “Voor
Buitenpost en omgeving is het
ook van economisch belang”,
stipt Homme nog aan. “We zitten
dicht bij De Spitkeet in Harkema
en Fogelsangh State in Veenklooster. We hebben ook contact
met het Streekmuseum in Burgum. Samen zetten we de regio
op de kaart. Wat we nog missen
in Buitenpost is een plek voor
toeristen om te overnachten.”

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 25 t/m 30 april 2022

SPECIAAL VOOR …..

DINSDAG

GEHAKTDAG!

Aspergefiletrol

Runder-

Malse varkensschnitzel
gevuld met asperge,
ham & rucola

Half om Half-

100 gram

€1.89

VERS UIT DE GRILL

Gegrilde
Kippenbouten

Fries Gehakt
Heerlijk gekruid!

MEAL DEAL

Bami of Nasi
met kip in
satésaus

Lekker en vers gegrild!

Kant en klaar, lekker ite.

4 stuks

500 gram

€6.50

€5.95

IK WIL’LEM

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€
7

incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 15,-

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

Oranjevink

In een koninklijk jasje

Iedere 4e gratis!
Per stuk

€1.50

BROODJE VAN JAN

Gevuld
Stokbroodje
,SPECIAAL’
Voor een smakelijke
koningsdag .

2 stuks

€6.00

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.

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:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

NIEUWS
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Van kerstboom naar lapjesdeken
Herinner jij hem ook nog, de
prachtige lapjeskerstboom in
het dorp? Die kleurrijke boom

Van kerstboom tot lappendeken.

gemaakt van meer dan 1000
gehaakte vierkantjes. De boom
was een initiatief van Josien

(foto’s: Nienke Spoelstra)
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Creatief Café
Stellingwerf en de handwerkgroep van de Fonteinkerk. Door
het hele dorp is hard gewerkt
om de lapjesboom af te krijgen.
Tassen vol gehaakte vierkantjes,
granny squares, werden ingeleverd of wol werd gedoneerd
waar de handwerkgroep van
de Fonteinkerk mee kon haken.
Ook de Kruiskerk haakte aan. En
toen stond hij te schitteren bij het
Christinaplein.
Inmiddels is hij veranderd in tien
lapjesdekens voor Bulgarije.
Zo brengt dit mooie, zelfgemaakte kunstwerk nog een keer licht
en warmte!
Nienke Spoelstra

Op elke eerste en derde donderdagmiddag van de maand is er
Creatief Café in de Schakel van
13.30 tot 16.00 uur. Iedereen die
het leuk vindt mag meedoen met
de activiteiten: haken voor de

Creatief Café in de Schakel.

kraamkliniek in Ethiopië, kaarten
maken, beeldhouwen, aardigheidjes van vilt. Maar je mag ook
je eigen werk meenemen. Laat
maar eens zien wat je hobby is.
Je bent van harte welkom.

(foto: Hielke Boorsma)

Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk 75 jaar

It Wâldpykpaad geopend

Op 19 april vierde Koninklijk
Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
haar 75-jarig jubileum. De officiële datum was in januari maar
door corona moest het uitgesteld worden.

Op Tweede Paasdag opende Willem Wâldpyk van Omrop Fryslân
(links op de foto) ‘It Wâldpykpaad’ bij Paviljoen MeM (Egypte). Willem monteerde vakkundig
met hulp van Atsje Lettinga het
laatste routeplaatje op de eerste paal van de route en daarna
gingen de eerste Wâldpyken op
pad!

De vereniging werd in 1947 in
Buitenpost opgericht, na een
voorlichtingscursus over elektrisch koken. Dat was een hele
overgang van het petroleumstel
naar zo iets moderns.
Er werd aansluiting gezocht

met de Landelijke Vereniging
van Huisvrouwen zoals die toen
heette en die nu 110 jaar bestaat.
Heel bekend is die vereniging
geworden met producten die
goedgekeurd werden door ons
eigen keuringsinstituut en die
het bekende groene zegel kregen.
In die tijd kwamen vrouwen uit
Kollum, Twijzel en Kootstertille
één keer per maand een lezing
bijwonen.

Bearn Bilker, oud-burgeneester van
Kollumerland c.a., hield een lezing
over Koningin Emma. (eigen foto)

Ook kreeg Paviljoen MeM op
deze dag het Wâldpykcertificaat
uitgereikt door Henk Pilat van het
Streekmerk Wâldpyk.

De organisatie groeide en we
konden niet meer in de bovenzaal van De Roskam. We verhuisden naar De Schakel waar nog
steeds onze bijeenkomsten worden gehouden.
Plaatselijk hebben we in de Vrouwenraad gezeten. Ook werden er
veel cursussen georganiseerd,
die later zijn overgaan naar It
Koartling.
We hebben dit jubileum met onze
eigen leden gevierd in Herberg
de Foestrum te Westergeest. Met
een lezing van de heer Bearn Bilker. De dag werd afgesloten met
een warm en koud buffet.
Een geslaagde jubileumviering.

(eigen foto)

Alie Lammerts

Willem Wâldpyk en Atsje Lettinga monteren met vereende kracht het laatste
bordje op een paal.. (foto: Hielke Boorsma)

Postuum eerbetoon aan musicus/componist Jitze Nicolai (1939-2019)
Op 3 mei 2019 overleed Jitze Nicolai (1939-2019). Na zijn overlijden bleek dat hij een compleet handgeschreven oeuvre had achter
gelaten. Voor Jitze Nicolai was zijn hele leven muziek. Van jongs
af aan leefde hij voor de muzikale klanken. Na voltooiing van de
studie aan het conservatorium in Utrecht is Jitze Nicolai in Buitenpost terechtgekomen. In Buitenpost heeft hij samen met zijn
eerste vrouw Loes Coïni de muziekschool op gericht. De huidige
welbekende Streekmuziekschool De Wâldsang.
Een van zijn leerlingen Ido Gerard Kempenaar (1980) uit Buitenpost, thans dirigent van diverse orkesten en musicus in
onder andere het Orkest van
de Koninklijke Marechaussee te
Apeldoorn, heeft veel met Jitze
Nicolai gewerkt. Na de pensionering van Jitze Nicolai bezocht Ido hem elke week. In de
muziekkamer op de Achtkant te
Buitenpost is er veel inspiratie
opgedaan door beide musici.
Zij verstonden elkaar heel goed
want zij spraken beiden dezelfde
muzikale taal!
In 2018 liet de gezondheid van
Jitze Nicolai het niet meer toe dat
Ido hem kon bezoeken. Hij heeft
dit Ido persoonlijk gezegd. Hij

belde Ido op met de boodschap:
“Ido, je kan niet meer komen, ik
ben te zwak”.
In 2021, twee jaar na het overlijden, kwam Ido in contact met
Trudy Nicolai-van der Linden,
zijn tweede echtgenote. Trudy
vertelde dat de muziekkamer
van haar man Jitze vol lag met
partituren en muziekliteratuur.
Diep onder de indruk van elkaars
ontmoeting hebben zij besloten
dat Ido de muziekkamer ging ordenen. Dat is gebeurd en dit was
de kans voor Ido Kempenaar om
zich te verdiepen in het muzikale
werk van Jitze Nicolai. Ido is het
handgeschreven oeuvre gaan digitaliseren. Jitze Nicolai zei altijd:
“Ik ben een componist, niet een

grote, maar ik ben er wel een”.
Omdat Ido Kempenaar zeer onder de indruk was van de kwaliteit van het oeuvre, heeft hij
contact opgenomen met Omrop
Fryslân met de vraag of voor de
muzikale ‘pareltjes’ van Jitze Nicolai belangstelling was. Omrop
Fryslân heeft hierop positief gereageerd. Op zaterdag 30 april
2022 worden in de Kruiskerk te
Buitenpost in samenwerking
met Bienze IJlstra (1954) de gehele dag opnames gemaakt van
het georkestreerde Liedboek
voor de Kerken. Bienze IJlstra is
46 jaar verbonden geweest met
Streekmuziekschool De Wâldsang. Leden van Brassband Halleluja Menaam en gastmusici
waaronder een van Jitze Nicolai’s eerste leerlingen, Auke van
der Merk sr., Geert van der Heide, organist en saxofoniste Femke IJlstra zullen zijn composities
ten gehore brengen. De opnames zullen door Omrop Fryslân
worden gebruikt voor hun programma Prelude en voor het

Koperkanaal.
Op zondag 1 mei 2022 wordt er
een speciale eredienst gehouden ter nagedachtenis aan Jitze
Nicolai. Hierin zullen muzikale
werken van zijn hand ten gehore
worden gebracht wederom door
de leden van Brassband Halleluja Menaam en gastmusici.
De eredienst vangt aan om 9.30
uur in de Kruiskerk, Voorstraat
15 te Buitenpost waar Jitze Nicolai jarenlang organist was.
Iedereen is welkom om deze

dienst bij te wonen.
Vermeldingswaardig is het feit
dat een kerstcantate ook gecomponeerd door Jitze Nicolai,
ten gehore zal worden gebracht
door Koperensemble Koperguod
en een Projectkoor onder leiding
van Ido Kempenaar en Andries
Kramer tijdens de kerstnachtconcerten die plaats zullen vinden in Blauhûs (22 december),
Harlingen (23 december) en in
Buitenpost in de Kruiskerk op 24
december 2022.

MOEDERDAG TIP!!!
Amberblokje met raspje
Woodwick kaars
Deco pakketje
Tapparfum

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Kadobon
Of zoek zelf iets leuks uit!
mail:
modiquemode@hotmail.com
tel.:
0511-543128
whatsapp: 06 308 808 85

(Wordt met liefde ingepakt)

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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De Koningsdagcommissie mag weer...

Anneke Paauw
Gelukkig mogen we Koningsdag weer vieren en hebben we een
commissie die zich daar weer vol enthousiasme voor inzet. Buitenpost heeft een feestweekcommissie die zich bezighoudt met de
activiteiten rondom de feestweek en daarnaast is er sinds 2014 de
Koningsdagcommissie, een soort subcommissie.
In gesprek met de commissie: Janine en Alfred Stiksma, Willem
Roorda, Jaap van der Heide, Klaas Dijkstra en Sape Bloemhof. Zij
zijn bijeengekomen om de laatste puntjes op de i te zetten.
Ook nu de vraag hoe en wanneer het begon. Janine vertelt:
“Ach, wij gingen er op (toen nog)
Koninginnedag altijd op uit, naar
andere plaatsten, want daar was
wat te doen, hier niet… Toen we
kinderen kregen, veranderde dat
en realiseerden we ons dat er in
Buitenpost voor de kinderen ook
echt niets te doen was. En ja, het
is heel gemakkelijk om kritiek te
hebben en te zeggen: hier gebeurt nooit wat en hier kan nooit
wat. Maar je kunt ook zelf proberen dat te veranderen en dat
hebben we gedaan.
Met een aantal dorpsgenoten
zijn we rond de tafel gaan zitten
en vanaf 2014 organiseren we
activiteiten op Koningsdag! We
doen dat met veel plezier. Na
twee stille jaren mogen we weer!
Wel realiseren we ons dat we nu
verder gaan zonder Kees Jan
Kempenaar, die in augustus 2019
is gestorven. Dat viel ons eerst
wel zwaar, maar we doen alles
met in gedachten zijn opmerkingen enzovoort. Hij wordt ook regelmatig genoemd. Zo was Kees
Jan degene die de aubade nieuw
leven inriep: ‘We moeten de dag
beginnen met een aubade!!’ Een
paar van ons wisten amper wat
een aubade was, maar Kees Jan
kreeg het voor elkaar: we begon-

nen de dag met een aubade bij
de feesttent, in aanwezigheid
van de burgemeester. Daarna
werd het Wilhelmus gezongen
en tot slot werd er getrakteerd
op een Oranjebitter.
In het begin probeerden we alles financieel onder controle
te houden, we hielpen bijvoorbeeld mee om de tent op te bouwen en de vloer te leggen. De
eerste jaren hadden we ook een
feestavond, maar daar was de
opkomst niet echt fantastisch en
dan is het te duur. Daarna hebben we klaverjassen geprobeerd,
maar nu is het al een paar jaar
een succesvolle bingo-avond.
We hebben ook wel eens de medewerking van sportverenigingen gehad, bijvoorbeeld toen
we beachvoetbal organiseerden,
later ook nog eens tennis en dansen. We werken aan de hand van
een draaiboek en ja, eigenlijk is
het dit jaar het programma van
2020, dat lijkt gemakkelijk, maar
het moet wel weer allemaal
kunnen. Gelukkig zijn er dit jaar
enthousiaste sponsoren waarmee we heel erg blij zijn. Hiermee hebben we onder andere
het jeugdcircus Saranti kunnen
boeken voor Koningsdag. Bij
de bingo worden er superleuke

De Koningsdagcommissie brengt een proost uit tijdens een eerdere Koningsdag.
prijzen beschikbaar gesteld, van
pakketten, waardebonnen bij lokale ondernemers tot zelfs een
weekendje weg!
De vrijmarkt wordt altijd goed
bezocht en de commissie hoopt
dan dat de ouders ook in de
buurt blijven en dus een bezoekje brengen aan de tent. Het is
altijd een kunst om het programma zo rond te krijgen dat er geen
‘gaten’ vallen, het doel is uiteraard de mensen zo lang mogelijk
vast te houden.”
Alles overpeinzend komt men tot
de conclusie dat er in Buitenpost
eigenlijk een klein mini-Buitenpost is. Dat zijn de mensen die
graag aan allerlei activiteiten
meedoen of in ieder geval ko-

(eigen foto)

men kijken en dat geldt dan niet
alleen voor deze dag. Daarnaast
is er dus een hele grote groep
die zich helaas minder of niet betrokken voelt bij het dorp…
Janine: “We hebben een gezellig
groepje, dat maakt het ook leuk.
En ja, we wonen op een dorp
en als je dat graag leefbaar wilt
zien, moet je er zelf ook wat voor
willen doen. Bovendien geef je je
kinderen ook een voorbeeld, namelijk dat het belangrijk is om je
aandeel te leveren…”
Het mag weer… Samenkomen.
Het mag weer… zonder mondkapje.
Het enige wat nu nog roet in het
eten kan gooien is het weer.”

DJ Klaas Dijkstra.

(eigen foto)

Ik wens u allen een fijne Koningsdag, met dank aan de Koningsdagcommissie.
Het programma van Koningsdag
2022 vindt u op de voorpagina.

Wereldwinkel bestaat dertig jaar!
Het begon met een kraampje in
de hal van de Poiesz: inmiddels
heeft de Wereldwinkel Buitenpost een eigen plekje aan de
Voorstraat. De Wereldwinkel bestaat dertig jaar en dat was reden
voor burgemeester Brouwer een

bezoek te brengen. Tevens vond
de prijsuitreiking plaats van de
kassabonactie.
Nog steeds is er een divers aanbod aan food-producten, maar
ook aan handgemaakte producten uit de hele wereld. Na

de afbraak van de smederij van
Noordhof, die binnenkort zal
plaatsvinden, zal de zichtbaarheid van de winkel pal naast de
ingang van de Poiesz behoorlijk
verbeteren.

Dit boek moet je gelezen hebben. Het opent je de ogen en laat

je op een andere manier kijken
naar het voedsel dat op je bordje
ligt. Willen we zo goedkoop mogelijk (kwantiteit) of zo vitaminerijk mogelijk (kwaliteit)? Ook is
het zaak dat we op een positievere manier naar boeren kijken.
Zij zijn tenslotte degenen die
ons van ons dagelijkse voedsel
voorzien en staan tegenwoordig
voor een heleboel dilemma’s om
aan de eisen te voldoen. Het is
geen boek waar je zomaar even
doorheen leest, maar waar je
de tijd voor moet nemen en zo
nu en dan de informatie even
moet laten bezinken. Ik moet bekennen dat ik in eerste instantie
sceptisch was of dit boek wel wat
voor mij zou zijn, maar dit boek
heeft mij op een positieve manier verrast. Kees schreef eerder
ook al over het boerenleven onder de titels Boerenbloed (2015)
en Nieuw Boeren (2019).

RECENSIE
Het Beklemde Land van Kees
Kooman
In zijn nieuwste boek Het Beklemde Land onderzoekt Kees
Kooman hoe ons voedsel anno
2021 tot stand komt. Hij voerde
gesprekken met een aantal boeren die over hun wijze van werken vertellen en waarom ‘groener’ boeren zo lastig is terwijl
sommige van hen het wel graag
zouden willen. Voldoet dat wel
aan de vraag van de consument?
Wat is er nodig om het stikstofgehalte terug te dringen en wat
voor gevolgen heeft dat voor
de werkzaamheden van de boer
zelf? Maar het belangrijkste is:
de bodem is uitgeput door roofbouw, hoe kunnen we die weer
gezond maken? Om een beter
beeld te scheppen volgde Kees
een bodemcursus. Daarnaast
neemt hij ook een duik in het
verleden. Hoe het eraan toeging
en welke elementen weer hergebruikt zouden kunnen worden.

Het beklemde land
Hoe een boerenparadijs kan
worden terugveroverd
Uitgeverij De Kring
ISBN 9789462972162, € 21,50.

Wilma Tabak

Burgemeester Oebele Brouwer en prijswinnaars voor de ingang van de
Wereldwinkel aan de Voorstraat. (foto: Hielke Boorsma)
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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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Salam en Ashrafi Abdulla

Liesbeth Ribbink

Uit dankbaarheid willen we andere mensen helpen

In 1998 zijn Salam en Ashrafi Abdulla met hun zoon in Nederland
gekomen. Ze komen uit Koerdistan, Noord-Irak. Ze missen hun
familie wel. Toch voelen ze zich hier thuis en zetten zich graag in
voor andere mensen. Ze zijn dankbaar om in Nederland te mogen
wonen.
Koerdistan
In Koerdistan is het normaal dat
de hele familie in één huis woont.
Tot 1998 wonen Salam en Ashrafi in Koerdistan met zijn moeder
en vijf broers en hun vrouwen in
één huis. De moeder van Salam
regelt alles, de vrouwen werken
samen en verdelen de taken
van het huishouden. De mannen zijn overdag aan het werk,
Salam werkt dan in een elektronicawinkel. De familie deelt de
woonkamer, maar elk hebben
ze een eigen slaapkamer. Het
leven is goed en gezellig in Irak.
Maar door de oorlogen met Iran,
Koeweit en Amerika worden de
omstandigheden slecht. Er worden zelfs chemische wapens gebruikt. Daardoor is Salam nog
steeds onder doktersbehandeling. En nog steeds is het niet

veilig in Irak. Salam is met zijn
gezin in Buitenpost terechtgekomen. Een broer van hem kwam
in Groningen en een andere
broer in Duitsland. Van heel dicht
bij elkaar, wonen ze nu dus ver
uit elkaar.
Vluchtelingenwerk
In 1998 vluchten Salam en Ashrafi met hun zoon voor de oorlog,
en komen in Nederland terecht.
In Buitenpost worden ze vriendelijk geholpen door Thijs Rippen.
Hij helpt hen met van alles, wat
nodig is om hier te kunnen wonen. Ze zijn daar erg dankbaar
voor. Daardoor ontstaat ook het
idee om andere vluchtelingen te
helpen. In 2011 is Salam, als vrijwilliger, bij Vluchtelingenwerk
aan het werk gegaan. Salam kent
Arabisch, Engels en later ook

Salam aan het werk bij het gemeentehuis.

(eigen foto)

Nederlands. Daardoor kan hij
vluchtelingen helpen die uit de
regio komen waar hij vandaan
komt. Salam: “Elke vluchteling
wil ik helpen, het maakt niet uit
welke levensovertuiging of achtergrond iemand heeft.”
Eén dag in de week zit hij op het
gemeentehuis, maar hij komt
ook wel bij de mensen thuis. Hij
helpt dan mensen die een verblijfsvergunning hebben en die
allerlei dingen moeten regelen.
Het gaat dan om hulp bij een woning zoeken en inrichten. En later
om inschrijvingen bij de huis- of
tandarts, voor de kinderen een
school zoeken en aanmelden.
Maar ook formulieren invullen.
Kortom veel administratieve
handelingen, waarbij kennis van
het Nederlands en de cultuur belangrijk is. De hulp wordt gegeven zolang dat nodig is.
Twee dagen in de week gaat
Salam naar Assen. Daar zit een
noodopvang van Vluchtelingenwerk. In Assen helpt hij mensen
die nog geen verblijfsvergunning
hebben. Voor de mensen die
daar zijn, regelt hij bijvoorbeeld
een advocaat of zaken voor de
IND. Salam: “Ik vind het leuk en
belangrijk om mensen te helpen.
Ik wil graag wat terugdoen omdat ik zo goed geholpen ben toen
wij in Nederland kwamen.”
De Kruidhof
Ashrafi werkt in Buitenpost veel
in de tuin bij hun huis. Daar ontdekt ze dat ze het fijn vindt om
met planten te werken en in de
natuur bezig te zijn. Ze probeert
elk jaar weer andere soorten
planten in de tuin te zetten en
kijkt hoe het dan groeit. Omdat

Salam en Ashrafi voor hun huis.
ze dit zo leuk vindt, vraagt ze in
2013 of ze bij de Kruidhof aan
het werk kan als vrijwilliger. En
dat kan. In de Kruidhof doet ze
allerlei klussen, zoals snoeien,
verpotten, onkruid wieden, opruimen. In alles heeft ze plezier.
Afhankelijk van wat ze doet,
werkt ze samen of alleen. Ashrafi: “Het zijn fijne contacten die ik
heb, met de mensen in de Kruidhof. Ik werk er graag.”
Toekomst
Salam en Ashrafi zien hun toekomst in Nederland. Ze wonen
hier nu al 23 jaar, en voelen zich
hier thuis. Het contact met de
buren is goed. Maar die zijn veel
bezig met hun kinderen en werk.
Daardoor is het vrijwilligerswerk
ook belangrijk om wat te kunnen
betekenen voor de samenleving.
Doordat Ashrafi bij de Kruidhof
werkt, wordt haar Nederlands
steeds beter. Daarom doet ze nu
een inburgeringscursus, waar ze
drie dagen per week mee bezig

(foto: Liesbeth Ribbink)
is. Ze wil graag goed met haar
medemensen kunnen praten en
hen begrijpen. Hun zoon studeert inmiddels aan de universiteit voor apotheker. Ze willen
zich graag blijven inzetten, op de
plek waar ze nu bezig zijn. Omdat het iets is waar hun hart ligt.
Maar ook om de fijne contacten
die er zijn. En hulp voor vluchtelingen blijft nodig. Zoals nu, met
de mensen uit Oekraïne. Salam
en Ashrafi missen hun familie
wel. Maar het leven zonder angst
en stress van een oorlog en dus
leven in vrede is hen ontzettend
veel waard. Dus vandaar dat ze
graag in Nederland blijven wonen.
Ook wat doen?
Wil je ook wat betekenen voor
vluchtelingen? Kijk op:
www.vluchtelingenwerk.nl
Ook bij de Kruidhof zoeken ze
nog vrijwilligers. Kijk op:
www.dekruidhof.nl

7 mei weer Repair Café

Ledenvergadering Energie Coöperatie

Op 2 april stonden de vrijwilligers er weer klaar voor, benieuwd wat er deze keer zou
worden aangeboden ter reparatie. Reeds voor één uur was
de eerste klant al aanwezig en
spoedig waren er meer mensen.
Er kwamen weer diverse zaken
langs, maar wat opviel was dat
er in korte tijd 3 stofzuigers ter
reparatie werden aangeboden.
Dat lijkt routine, maar er bleken
totaal verschillende zaken te spelen. Eén stofzuiger werkte met
oplaadbare batterijen, maar van
opladen was geen sprake.
Stap voor stap werd de machine
open gemaakt en de fout in het
opladen gevonden. Het opladen
kon beginnen. Na een tijdje was
er nog weinig kracht aanwezig,
maar we gaan ervan uit dat na
een nacht opladen de zaak weer
hersteld zal zijn.

Op 11 april 2022 was het dan
eindelijk zover: de ledenvergadering van de Energie Coöperatie
Buitenpost (ECB). Als coöperatie
wil je natuurlijk zoveel mogelijk
contact houden met je leden. De
afgelopen jaren was dat helaas
niet mogelijk. Als agendapunt
stond de bespreking van de notulen van de laatste ALV op 17 april
2019. Heel lang geleden lijkt dat!

De volgende machine bleek alleen een kabelbreuk te hebben,
vlak bij de stekker. Om dit te kunnen meten, moest de machine
wel open, en dat ging zowaar
vlot deze keer. Kortom, snel weer
in orde. Geheel anders lag het
bij het derde exemplaar. Na onderzoek bleek diep van binnen
een onderdeeltje afgebroken te
zijn. Geduldig werd de motor
helemaal uit elkaar gehaald, net
zo lang tot het onderdeel bereikt
was. De reparatie slaagde en het
pad werd in omgekeerde richting afgelegd.
Typisch zo’n reparatie die voor
een ‘gewone’ reparateur onhaalbaar zou zijn, gezien de benodigde tijd. Maar juist de vrijwilligers
van het Repair Café gaan in zo’n
geval weer tevreden naar huis.
André van der Laaken

Het eerste deel van de avond
was bestemd voor de deelnemers aan ons postcoderoosproject. Dit project omvat
de 200 zonnepanelen op het dak
van Veenstra Reizen en ging op
1 mei 2020 van start. Dit project
wordt gedragen door 21 deelnemers. De stroomopbrengst
is hoger geweest dan begroot.
Hierdoor konden alle voorspelde voordelen worden behaald.
Door de huidige hoge stroomprijzen is er sprake van een prima meeropbrengst.
Het tweede deel was voor alle
leden. Hier werd verslag uitgebracht worden over drie jaar!
Duidelijk werd dat we er goed
voor staan. Met inmiddels bijna
150 leden is de ECB een factor
van betekenis in Buitenpost.
Er werd afscheid genomen van
Auke Attema die vanaf het begin
betrokken was bij de ECB. Er is
een opvolger gevonden in Sean
Thompson. De afgelopen peri-

ode was er niet veel mogelijk.
Wel zijn onder andere de onderhandelingen met de gemeente
over de oprichting van het Gebiedsfonds succesvol afgerond.
Dit fonds heeft een looptijd van
15 jaar! De eerste aanvragen
voor subsidie zijn in behandeling
bij de daarvoor opgerichte commissie van de ECB. Nog voor de
zomer worden deze aanvragen
afgerond.
Tot slot werd er voorlichting gegeven over een ‘hot item’: warmtepompen!
Als spreker waren Harm Jansen
en Friso Steegstra van de groothandel ThermoNoord uit Gorredijk aanwezig, terwijl de praktijk
werd vertegenwoordigd door Albert van Seggeren van het plaatselijk installatiebedrijf. Het werd
een boeiend betoog en er waren
vele vragen en opmerkingen.
De algemene conclusie was dat

een warmtepomp niet op zichzelf
staat, maar deel uitmaakt van
een totaal plan. Hierbij komen
ook facetten als isolatie en ventilatie en een verandering van
stookgedrag aan de orde. Ook
werd aandacht besteed aan mogelijke geluidsoverlast. Als je het
goed doet, hoeft er geen sprake van overlast te zijn. Maar zo
niet, dan kan een warmtepomp
hinderlijk zijn voor de omgeving
en krijgt hij op die manier ten onrechte een slechte naam.
Wil je kijken of een warmtepomp
iets voor jouw woning is? Laat
eerst de aanvoertemperatuur
van je huidige ketel tot 40 graden zakken en hou de kamertemperatuur continu op 18 of 19
graden. Is dat nog comfortabel,
ga dan in gesprek met een goede
installateur.
André van der Laaken
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Piet Pettinga
gedacht over een kastenwand in
de woonkamer of bijkeuken met
veel opbergruimte? Ook daar is
mogelijk een passende oplossing te bedenken.

Half mei is het zover en hebben we er een winkel bij. Dan opent
Küchen Treff Buitenpost in het voormalige pand van Haagen Hobby
aan het Nijensteinplein.
“Geen klant of keuken is hetzelfde. De grote glimlach bij de klant
uiteindelijk wel.”
Voor Sebastiaan Postema zijn
keukens echt zijn passie. Nadat hij meer dan tien jaar in de
verkoop van keukens heeft gewerkt opent hij nu de deuren
van Küchen Treff Buitenpost. Hij
wil graag zijn eigen visie volgen.
“Persoonlijke connectie en advies geven aan de klant is echt
heel belangrijk. Ik wil het de klant
gemakkelijk maken en daarom
heb je bij ons ook maar één aanspreekpunt in het hele proces.”
Geen mega-showrooms, maar
een showroom waar je als klant
de volle aandacht hebt van de
adviseur.
Waarom precies Duitse keukens?
“Die worden al jaren geroemd
om hun hoge kwaliteit, innovatie
en eerlijke prijzen. Dat wil ik ook

in Nederland. Daarom is de ligging van Buitenpost ideaal: half
uurtje van Groningen en Leeuwarden. Je hoeft de grens niet
over voor Duitse keukens.”
Waarom kiezen voor KüchenTreff
Buitenpost?
Sebastiaan: “Kwaliteit
staat
voorop in alles wat we doen.
Niet alleen de keuken zelf, maar
ook in het hele proces van advies tot oplevering. Je weet ook
qua prijs precies waar je aan toe
bent. Bij ons geen handjeklap,
maar direct duidelijkheid.”
Een keuken is een hele investering en dus is vertrouwen enorm
belangrijk. Een goed uitgedacht
ontwerp is de basis van een keuken waar je nog jaren plezier van
hebt. “Prachtig om een keukenontwerp realiteit te zien worden.
Geen klant is hetzelfde. Geen
keuken hetzelfde. Maar uiteinde-

Kom langs en laat je inspireren
Loekie en Sebastiaan nemen
graag de tijd om je te helpen met
een persoonlijk advies op maat
voor jouw nieuwe keuken. De
koffie staat klaar!
Contactgegevens
Küchen Treff Buitenpost
Nijenstein 1-3
9285 NV Buitenpost
info@kuechentreff-buitenpost.nl
tel. 0511-849874

Loekie & Sebastiaan, eigenaren van Küchen Treff Buitenpost, zijn nog druk
bezig met het inrichten van de showroom. (foto: Ursula Groenhart)
lijk de grote glimlach bij de klant
wel. Daar doe ik het voor”.
Onze diensten van A tot
oplevering
Wanneer je een keuken koopt bij
Küchen Treff Buitenpost wordt

het hele process van A tot Z
verzorgd. Van advies tot ontwerp, van levering tot montage
en afwerking. Daarnaast kun je
er ook terecht voor demontage,
keukenrenovaties. en meerwerk
(zoals leidingwerk). Al eens na-

Openingstijden
Normale openingstijden vanaf
17 mei:
Dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Een afspraak op een andere dag
of een ander tijdstip is altijd mogelijk.

Opening
Wij nodigen u graag uit voor de opening van onze winkel,
Küchen Treff Buitenpost.
Dat vieren we met een hapje en een drankje
en uiteraard een rondleiding in onze showroom.
Vrijdag 13 mei van 15.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur
Tot dan!

EROPUIT
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Buitenposters in Namibië

COLUMN
Kees Kooman

Op het moment zijn we op een zesweekse reis in Namibië. Deze
reis zouden we eind maart 2020 hebben gemaakt maar ja...corona.
Nu dus na twee jaar doen we de reis alsnog.
We reizen met z'n tweeën in een
grote auto waarin we kunnen
slapen en er is een klein keukentje. De auto heeft een 50 liter
watertank en kan 150 liter diesel
herbergen en dat is ook nodig.
Het is een Toyota Hilux en kenners weten dan dat het goed zit
qua rijeigenschappen en vermogen. In principe kunnen we elk
wegtype aan. Fourwheeldrive!
En dat is nodig want Namibië
is net zo groot als Duitsland en
Frankrijk bij elkaar. En er wonen
maar 2,8 miljoen mensen. Net
als in Nederland voornamelijk in
de steden dus je komt wel eens
op een stukje waar niemand
woont en waar er geen telefonisch bereik is. Dus heb je pech,
dan heb je ook goed pech! Er zijn
verhalen dat mensen wel drie
dagen vastzaten op een plek en
dat ze dus ook drie dagen hebben moeten wachten op hulp.
We hebben honderden kilometers gereden zonder een andere
auto tegen te komen. Dus voorzichtig doen is een must. Er is
geen Wegenwacht en als die er
zou zijn kun je ze niet bereiken
want telefoneren kan je alleen in
de grotere plaatsen.
Namibië is een prachtig land en
de mensen zijn er vriendelijk.
Het staat bekend als Afrika voor
beginners. Dus dummies als wij
durven dat toch aan. En terecht!
Het landschap is adembenemend mooi en de wilde dieren
lopen er gewoon rond. Je ziet
springbokken, oryxen, struisvogels, zebra's en apen. Als je geluk hebt zie je olifanten en giraffen. Maar ook vee zoals geiten,
koeien en ezels, loopt er gewoon
langs de weg. Net als wrattenzwijnen, terwijl gieren boven je
hoofd cirkelen op zoek naar een
kadaver. Ook vogels zie je er veel
in mateloze kleuren en de raarste
vormen.
Er zijn bergen, woestijnvlaktes
maar ook 80 kilometers brede duinenrijen en imposante
canyons. Er zijn veel rivieren
die eigenlijk alleen in het natte
seizoen water afvoeren. Verder
staan ze droog maar je rijdt er
toch doorheen. We hebben er
in twee weken al honderden
gepasseerd. De infrastructuur
is matig. Asfaltwegen zijn zeldzaam, gravelwegen de norm en
zandwegen vormen vrijwel altijd
met hun hobbels en rotsige bobbels de laatste hindernis naar de
camping. Het is er meestal warm

en zonnig maar ’s nachts kan het
er behoorlijk koud worden. Als je
er op reis wil is een goede voorbereiding noodzakelijk of je sluit
aan bij een groepsreis. Dan leef
je wel in een bubbel. Dat is voor
ons geen echte optie. Dieren zien
vinden we belangrijk maar betekenisvolle ontmoetingen hebben onze voorkeur. Dat kan met
iedereen want iedereen is bereid
tot een gesprek. Als je dieren wil
zien is Etosha de belangrijkste attractie. Het is een park ter grootte van Nederland waar je alle
dieren van Namibië gemakkelijk
kunt zien.

We reizen door kinderrijke gebieden.
(eigen foto)
Het is een echt grondstoffenland.
Veel diamanten, goud maar ook
uranium, dat in kerncentrales
wordt gebruikt, en inudium een
metaal waar onze telefoons gek
op zijn. In principe is het een
rijk land maar er heerst enorme
armoede. Vooral bij de zwarte

Word geen wappie

Onze Fourwheeldrive.
grootste en zoals wij hebben gezien ook de kinderrijkste. Daarnaast wonen er onder andere de
Himba, de Herero, de Nama, de
Damara, de Kavango, de Sanpeople. Al deze stammen hebben hun eigen specifieke cultuur,
taal, kleding en gebruiken die
door de overheid in hun waarde
worden gelaten.
In 1884 hebben de Duitsers Namibië gekoloniseerd en daar
zijn nog veel restanten van te
vinden. Je vindt er plaatsen als
Lüderitz, Aus, Swakopmund. Ze
hebben toen genocide op de
Herero gepleegd en daar zijn ze
hun techniek van concentratiekampen begonnen. Er wordt geschat dat ze er meer dan 50.000
hebben vermoord. Na de Eerste
Wereldoorlog moesten ze het
gebied afstaan aan de Engelsen,
die het later weer verloren aan
Zuid-Afrika. Sinds 1990 is Namibië zelfstandig en wordt het
democratisch bestuurd. Omdat
vrijwel iedereen langs etnische
lijnen stemt, de stammen wantrouwen elkaar best wel, maken
de Ovambo de dienst uit. Ze

We zien veel wild: giraffen, olifanten, springbokken, struisvogels, koedoes,
impala’s, wildebeesten en heel veel zebra’s. (eigen foto)
bevolking. Er is een zeer rijke
bovenlaag. Maar ook een grote middenklasse. Met veel witte
ondernemers waar het Afrikaans
de voertaal is.
Er wonen veel stammen in
Namibië. De Ovambo zijn de

De kok bezig met het bereiden van de maaltijd in een potjie.

(eigen foto)

hebben een moderne grondwet maar in de tijd van de ZuidAfrikaanse overheersing heeft
de Apartheidspolitiek, zoals we
die kennen van Zuid-Afrika ook
daar een grote rol gespeeld. Zo
hebben alle stammen hun eigen
‘thuislanden’, waar ze nu nog geconcentreerd wonen.

(eigen foto)
toeristische sector en de mijnbouw en de lonen zijn laag. Mensen wonen meestal in hutten, die
ze zelf maken van hout, klei en
riet. Er is nauwelijks stromend
water of elektriciteit. De twee
jaar corona heeft daar enorm
toegeslagen, vooral in de toeristische dienstverlening. De overheid heeft zijn best gedaan met
hulp maar er zijn toch enorme
gaten in de budgetten ontstaan.
Nu krabbelt de sector langzaam
op.
Reizen in Namibië is betrekkelijk veilig. Er is weinig gevaar en
voor de veiligheid wordt goed
zorggedragen. Een typisch verschijnsel is dat bij de uitgang van
een supermarkt altijd twee veiligheidsmensen staan die controleren of de boodschappen in je tas
kloppen met de boodschappen
op je kassabon. Wel wordt er
flink gebedeld en proberen mensen je zelfgemaakte spullen te
verkopen. De munteenheid is de
Namibische dollar (NAD) die zes
eurocent waard is. 5 NAD is een
gewone fooi voor mensen die op
je auto passen of je tassen naar
de auto dragen.
Mensen willen heel graag met je
in gesprek en er wordt vreselijk
veel gelachen en het zijn meesters in het vieren van het leven.
Ze willen heel graag gezien worden ook al kunnen ze hopeloos
irritant zijn. Als je moeite hebt
met ‘nee zeggen’ dan is dit een
heel goede leerschool.
Engels is de belangrijkste voertaal, naast het Afrikaans dat de
taal van de bazen is. Kinderen
gaan met zeven jaar naar school.
Daarvoor is er de Kindergarten.
De eerste drie jaar krijgen ze les
in hun stamtaal en leren ze ook
Engels. Vanaf tien jaar krijgen
ze les in het Engels en leren ze
ook Afrikaans, dat van het Nederlands afkomstig is. Voor de
meeste Nederlanders zijn er dus
weinig taalproblemen.

De overheid zet flink in op onderwijs en geschat wordt dat 80%
van de kinderen onderwijs volgt
tot het 16e jaar. Er zijn middelbare scholen vanaf 17 jaar maar
weinigen kunnen die gebruiken
omdat geld nodig is en je er
ook moet wonen. In kinderrijke gebieden als het noorden en
noordoosten kom je om de vijf
kilometer wel een lagere school
tegen waar kinderen naar toe
moeten lopen. Er wordt ontzettend veel gelopen. Fietsen zie je
er nauwelijks en voor een auto
moet je echt een vaste baan hebben want je hebt een dure 4x4
auto nodig op de meeste wegen.

Reizen in Namibië is dus veilig
en toegankelijk en met een goede voorbereiding goed te doen
en zeker een aanrader!

De meeste mensen werken in de

Frits Bouwens

Namibië

Ik vertrek, niet zonder u te groeten.
En zoals bij ieder afscheid zullen
tranen vloeien, maar dan toch hopelijk – in dit geval – vooral van het
lachen en opluchting. De plaatselijke slager komt me, vanwege mijn
oproep of het misschien een onsje
minder (vlees) mocht zijn, uitzwaaien. Ook de boer, die in Buitenpost
zijn ‘scharreleitjes’ verkoopt vanuit
een ‘hok’ gevuld met 50.000 kippen,
bereidt een hartelijke afscheidsrede voor.
Weet u nog: ik liet een traantje om
een haantje, aan zijn treurige lot
overgelaten door een onverlaat en
‘bevrijd’ aan de rand van het dorp.
Op een stormachtige namiddag
waaide het diertje tot mijn verdriet
weg naar onbekende verten. Ja,
een dierenvriend was ik al op mijn
vierde. Maar als mensenvriend
maakte ik mij druk om een snelle
treinverbinding en die is er toch
maar mooi gekomen. Nog een paar
jaartjes geduld en je bent van Buitenpost binnen twee uurtjes op het
Amsterdamse Damrak.
Ik sprak altijd over ‘het wilde westen’, toen we in 2002 vanuit Amsterdam en Texel emigreerden naar het
Friese Ee. Vele jaren reed ik voorbij
de plek, waar we sinds 2018 wonen:
een van de appartementen op het
Buitenhof. Altijd haastig om de trein
te halen en nauwelijks tijd even opzij te kijken. Eerlijk gezegd reed ik
vaak te hard. Zoals nu bijna iedere
automobilist hier lak heeft aan de
maximale snelheid van 30 kilometer.
Ik erger me dood aan die maniakken, dus met terugwerkende kracht
ook aan mezelf.
Ja, ik probeerde van u (en dus ook
mezelf) tevergeefs modelburgers te
maken. Verbaasd keek ik naar de
goedbedoelde vlaggenparade naar
aanleiding van de pandemie. Voor
elkaar, door elkaar?
Mondkapjes werden al heel snel
kinkapjes of andersoortig gezichtsversiering, en iedereen vond het
prima. Achtkarspelen scoorde
fantastisch in het landelijke klassement met de meeste besmettingen.
Politieke complotdenkers deden
het relatief goed bij afgelopen verkiezingen in onze omgeving.
Het positieve wint gemakkelijk. Er
bleef niets over van het vooroordeel van de stugge Noorderling,
een hardnekkig misverstand. Het
tegenovergestelde is eerder waar.
Ik zal de Friese hartelijkheid missen,
het vermogen wildvreemden te begroeten alsof het de beste vrienden
zijn. Alhoewel ook hier de mobiele
telefoon de regie langzaam maar
zeker dreigt over te nemen. Daar
berichtte ik ook over: de grote belangstelling voor het Grote Niks
van sociale media. Hoe zal dat over
pakweg tien jaar zijn in Buitenpost?
Ik weet bijna zeker dat de Friese
nuchterheid het uiteindelijk zal winnen van complotdenkers, een leger
dat snel groter wordt.
U zult het vanaf heden zonder mijn
aanbevelingen moeten doen en ik
weet vrijwel zeker dat we elkaar
gaan missen. Vooruit: maak Buitenpost nog mooier dan het al is, durf te
twijfelen als het moet. Laten we om
elkaar blijven lachen, en bovenal
om onszelf. Word geen wappie, en
blijf die ‘wilde’ westerling vriendelijk groeten, want hij weet niet beter.

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

WANDEL & TUINREIZEN
Struinen door de
tuinen

€ 259,p.p.

Rügen
Duitsland

Kristiansand
en Zuidkaap

€ 579,p.p.

€ 579,p.p.

✔schilderachtig gebied ✔eenvoudige paden
✔prachtig centraal hotel ✔heerlijke stranden
Inclusief: reis per touringcar, 2 overnachtingen
o.b.v. HP, bezoek rhododendronpark en botanischer garten, externsteine,
rondleiding boomkroonpad & kazematten
Datum: 13 mei - 3 dagen

EXCURSIE & SENIORENREIZEN

€ 745,p.p.

✔nieuw!

✔volledig verzorgd

Inclusief: reis per
touringcar, overtocht
Eemshaven -Kristiansand
o.b.v. L/O, 2 overnachtingen Kristansand, bezoek
openluchtmuseum, bezoek Mandal, rondleiding
wolfabriek en vuurtoren
Datum: 10 sept. - 5 dagen Datum: 2 juni en 18 aug. 5 dagen
Inclusief: reis per comfort
class touringcar, lunchpakket, 4 overnachtingen
o.b.v. HP, 3 dagen wandelingen o.l.v. een gids (7-10
km)

DAGTOCHTEN
LIBELLE
ZOMERWEEK
19 t/m 25 mei ‘22
€ 45,- p.p.

Inclusief: reis per touringcar,
koffie/thee met cake,
entree libelle zomerweek,
goodiebag

FLORIADE
20 mei 2022
€ 62,- p.p.

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

SOESTERBERG
4 mei 2022
€ 85,- p.p.

Inclusief: reis per touringcar,
koffie/thee met appeltaart,
entree Nationaal Militair Museum,
uitgebreide lunch, fietstocht
vliegbasis o.l.v. een gids

Harz
Duitsland

Inclusief: reis per touringcar met lift, reisleiding, 5
overnachtingen o.b.v. VP,
gids Goslar, entree Harzkristall, entree miniatuurpark, entree Emsflower,
boottocht Okerstausee
Datum: 23 aug. - 6 dagen

Gaat u met ons mee op één van onze
mooie dagtochten of meerdaagse reizen?

Bekijk al onze reizen op

Riska en Aaron nemen ’t Twaspan over
Riska Bouma en Aaron Boekhout nemen
vanaf begin mei ’t Twaspan in de Kerkstraat over van horecaman Mient Mulder. Voor de twee twintigers uit ons dorp
is het een prachtige uitdaging. “It moat
in plak wurde foar jong en âld om aanst
wer del te kommen. Yn it wykein wat
mear as kroech en troch de wike ek foar
lunsj as diner”, vertelt Riska vol enthousiasme.
Het interieur van de kroeg krijgt in ieder
geval een opfrisbeurt, evenals de wanden, de vloer en het plafond. Wat het
ondernemersduo constateert is dat er in
het weekend, vooral op zondagen, op dit
moment erg weinig te beleven is in het
dorp. Aaron daarover: “Er is op zondag
eigenlijk niet veel te doen en daar willen
we ook nieuw elan in geven. Je hoopt
dat het hier binnen een leuke gelegenheid wordt, ook dat het iets kan gaan betekenen in en voor het dorp.”

De liefde voor ’t Twaspan is er bij het stel
eigenlijk altijd al geweest. Aaron kwam
al vanaf zijn zestiende in de kroeg en had
na zijn opleiding altijd nog de droom
om iets in de horeca te beginnen. Riska
werkte de afgelopen acht jaar al in de horeca in Buitenpost en neemt de bak aan
horeca-ervaring mee naar Bar Bistro ’t
2Span.
Met 45 sollicitanten heeft het ondernemersduo wat betreft aanloop niet te klagen. Inmiddels is de personele bezetting
voltooid.
Op 26 mei, Hemelvaartsdag, gaat Bar
Bistro ’t 2Span om 20.30 uur open.
Het cafetaria blijft vanaf 1 mei gewoon
en vaker open.
Straks kan men het pand ook afhuren
voor feesten en partijen.

www.veenstrareizen.nl

BaBistro ‘t 2span
Kerkstraat 34-40
9285 TB Buitenpost

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

e-mail: info@2span.nl
tel. 06-81907715

ZORGELOOS OP REIS
✔Géén aanbetaling

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

✔Kosteloos annuleren

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

Riska Bouma en Aaron
Boekhout nemen het
stokje over van Mient
Mulder. (eigen foto)

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
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Lijkenhuisje

Frits Bouwens

een dooie boel

Ja inderdaad. Bij mij is het altijd
een dooie boel. Er valt weinig te
zien voor mij. Een heg belemmert mijn uitzicht en ook ben ik
achteraan staand op het kerkhof
omringd door allemaal dode
Buitenposters waar ze dan dikke
stenen opgelegd hebben. Vast

om zeker te weten dat ze er niet
onderuit komen. Ik ben gebouwd
in 1930 en men was heel trots op
mij. Dat kun je zien aan de simpele versieringen en het mooie
timmermanswerk dat aan mij is
besteed.
Vroeger was ik heel nuttig want

de doden die opgebaard werden
kwamen in mij te liggen. U raadt
het al in ben het Lijkenhuisje op
de begraafplaats aan de Kuipersweg. Daar ben ik niet trots of
groots op. Ik was gewoon nodig
en kijkend naar de plek waar ik
op de begraafplaats sta was ik
heel belangrijk. Recht tegenover
de ingang aan het eind van het
pad zag iedereen zijn toekomstige bestemming. Ooit, zo was
de gedachte, zou iedereen in mij
zijn laatste plek boven de grond
vinden voordat ze definitief aan
de natuur werden toevertrouwd.
Dus er was heel veel respect.
Toen hadden ze nog geen koeling waar tegenwoordig de dode
mensen op of in worden gelegd
en ja dan begonnen mensen
na een dag te ruiken, netjes gezegd. Dat was niet prettig in huis
en men vond dat gestink in mij
maar weinig kwaad kon. Ik heb
heel wat dode Buitenposters geroken.
Nu sta ik achter een heg wat te
verpieteren. Ik zie er erg slecht
uit. Mijn rieten dak takelt af en
ik kan wel een verfje gebruiken.
Dat is voor Hûs en Hiem, de organisatie die in Friesland over
de ‘welstand’ gaat, een doorn in
het oog. In hun ogen ben ik het
waardevolste gebouwtje uit het
verleden dat er in het dorp staat.
Met 17 waarderingspunten sta ik

bovenaan de lijst van panden die
het behouden waard zijn in Buitenpost. Nou ik voel mij niet belangrijk. Ik voel mij weggestopt
achter die lelijke heg. Nu word ik
slechts gebruikt als opslag voor
gereedschap en grafplanken. Het
moet niet gekker worden.
Het respect dat men had voor mij
in het verleden is dus helemaal
verdwenen. Alleen Hûs en Hiem
vindt mij nog de moeite waard.
Mijn ‘welstand’ is dus heel slecht
en voordat ik door mijn hoeven
zak vraag ik Buitenpost om mij
te herstellen, te renoveren, mijn
dak te repareren en mijn ruitjes
te maken. En een vers verflaagje.

En nog een wens van mij. Haal
die lelijke heg weg, zodat ik ook
weer trots over ‘mijn’ begraafplaats uit kan kijken en eindelijk
dat nieuwe zwembad kan zien
waar iedereen zo vol van is. En
natuurlijk ook al die levenden
die zich dagelijks over de Kuipersweg spoeden op weg naar
elders. Die kunnen mij dan ook
zien en herdenken hoe het er in
vroeger tijden aan toe ging. Want
laten we eerlijk zijn. Ik heb hun
voorvaderen gezien en geroken
en ze toch beschermd tegen ontij
en regen.
Help mij, voordat ik als lijkenhuis
verander in een lijk van een huisje.

Zwerfafval: een terugkerend probleem
Zwerfvuil, is het van niemand of is het van ons allemaal? Het is
in ieder geval overal. Met het aflopen van de opruimsubsidie van
de verpakkingsindustrie in 2023 en daarmee de driemaandelijkse
schoonmaakrondes door verenigingen, zal het vraagstuk weer
zichtbaarder worden. Wie moet het oppakken?
Vroeger was niet alles beter,
maar werd het wel als een taak
van de overheid gezien om het
straatbeeld schoon te houden.
In de jaren tachtig besloot onze
gemeenteraad dat dit in de gemeente binnen de dorpsgrenzen niet langer uitsluitend een
gemeentelijke plicht was. Zo
worden bijvoorbeeld openbare
afvalbakken niet meer door de
gemeente geleegd. Een schoon
dorp werd ook een klus voor
middenstanders, burgerorganisaties of individuele burgers.

Modern zwerfafval is hardnekkig,
plastic en blik verdwijnen niet uit
zichzelf. Sommige particulieren
staken de handen uit de mouwen. Cees Tillema deed lang de
Kerkstraat en omgeving. Nu doet
Cocky Hoving het en, gesponsord door PBB, medewerkers
van Raderwerk. Bewoners van
De Spil ruimen regelmatig het
park. De Nederland-Schoon-actie van de Fonteinkerk houdt
in maart een grote ronde in het
dorp. Ongetwijfeld zijn er meer
dorpsgenoten die aanpakken.

Begin 2017 kreeg Plaatselijk Belang (PBB) jaarlijks de beschikking over een bedrag om schoonmaakacties te bekostigen. Op
aandringen van de overheid nam
de verpakkingsindustrie een financiële verantwoordelijkheid.
Met dat geld kon PBB vier maal
per jaar een mooie vergoeding
bieden aan partijen in ons dorp
voor een schoonmaakactie. Het
bleek een succes. Met de komst
van statiegeld op meer verpakkingen wordt deze subsidie in
2023 weer geschrapt.
Het bestuur van Plaatselijk Belang deed zelf in 2019 een schoonmaakronde en kon toen met
eigen ogen zien hoe zeer zwerfafval een probleem is. Vuiniszak-

ken vol werden verzameld. Het
werd daarmee voor PBB ook een
moment waarop de noodzaak

Of een opwekking tot meer omdenken van de burger na 2023
een oplossing is? Het is maar de
vraag. Ook scholen, vaak niet de
minst belangrijke veroorzakers,
blijken moeilijk te activeren.
Sommige burgers willen wel,
maar meestal incidenteel en zeker niet dorpsbreed. PBB heeft
de kwestie al een aantal keren
bij de gemeente aangekaart. In
de loop van dit jaar zal dit vaker
gebeuren.
Christina Kloosterman deed vorige
maand op eigen initiatief een
schoonmaakronde bij de oostelijke
rondweg. (foto: Johan Kootstra)

VERKEER(D)?
Wat is het verschil tussen een uitrit en
een onverharde weg. Het valt mij op
dat vrijwel niemand met een rijbewijs
dat weet.
Kom je uit een uitrit dan moet je alle
verkeer (iedereen dus) voor laten
gaan. Het maakt niet uit waar die ander vandaan komt.
Kom je uit een onverharde weg, dan
hoef je alleen maar voorrang te verlenen. Voorrang kun je als bestuurder
uitsluitend verlenen aan andere be-

van goede, regelmatige opruimacties bevestigd werd.

Reacties zijn welkom op:
pbbuitenpost@gmail.com
Johan Kootstra

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
stuurders (iedereen behalve voetgangers) die van links of rechts komen.
Maar waaraan herken je nu een uitrit
of een onverharde weg? De onverharde weg is vrij duidelijk: geen asfalt of
klinkers of beton, maar zand of modder onder je wielen en je bent op een
onverharde weg. De uitrit is te herkennen aan een verlaagde, doorlopende
stoeprand en het trottoir loopt ook
vaak door. En hier beginnen de problemen. Onze wegbeheerder lijkt dat

namelijk niet te begrijpen.
Op het plaatje hieronder zie je aan de
linkerkant iets wat bedoeld is als uitrit,
maar de stoeprand is niet verlaagd,
het wegdek is verhoogd en het trottoir

loopt niet door. Volgens de theorie dus
geen uitrit, maar een gelijkwaardig
kruispunt.
Vreemd genoeg snapt elke bestuurder
wel wat daar de bedoeling is, en behandelt het als een uitrit. Hoe dat gaat
bij een eventuele rechtszaak na een
aanrijding? Ik heb geen idee, ik ben
geen rechter.
Verkeer, het blijft bijzonder.

Bijgevoegd nog een leuk vraagstuk.
Wat is hier de volgorde van voor laten
gaan? Oplossingen mogen gemaild
naar Edward@Oosterpoort.nl.
Het antwoord komt volgende maand.

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 - april 2022

VARIA

DE SCHOOLFOTO

17
BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Miljonair

De Mienskip, groep 8, 1989.
Alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: juf Wies Boschma, Tineke Smit, Dennis Cremer, Cathalijne Bemer
Tweede rij van boven: meester Eef Sprenger, meester Jacob Dopstra, Anke
Joustra, Wendy van Doorenmaal, Jelmer Bakker, Remko Dijkstra, Martijn
Straub, juf Karin Bergervoet, Aswin Noordbruis, meester Ernst Mebius
Derde rij van boven: Allet de Vries, Neeltje Staats, Johan Leegstra, Sander
Hazenbroek, Marianne Slingerland, Sigrid Vegter, Jetty van der Velde, Saskia
Kroonenburg, Karin Kleinstra, juf Jos Delea

Onderste rij: juf Marian Blauw, Annet Huizing, Remko Luiken, Ilse Clots, Eelco
Sletering, Merel Overdijk, Bernard Hoekstra, Herman Hiddema, juf Wil Pitstra, juf
Anke van Dijk.
De foto werd aangeleverd door Bernard Hoekstra, 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.

WOORDZOEKER
Wilma Tabak

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in
de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7)
vóór zaterdag 21 mei.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in
het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het maartnummer was:
Franklinstraat 3.
Er waren 5 goede inzendingen. Daaruit is mw. Van der
Heide-de Boer als prijswinnaar getrokken. Van harte gefeliciteerd!
De prijs, 10 euro snacktegoed, wordt ter beschikking
gesteld door
’t Twaspan, Kerkstraat 34.

Schoolvriend Ad kwam uit een
doorsnee gezin. Vader was boekhouder bij een kledingbedrijf en
moest zorgen voor vrouw en zeven
kinderen. Het was geen vetpot. Op
school bleek al dat Ad heel aardig
met cijfers kon omgaan. Een aardje naar zijn vaartje kennelijk. Vóór
zijn 20e levensjaar toog hij naar
Amsterdam om te gaan werken bij
een kantoor dat zich bezighield met
diverse vormen van financiën. Daar
leerde hij onder andere om te gaan
met effecten. Dat ging op den duur
zo goed dat het geld binnenstroomde. Hij had de zaak intussen overgenomen en al het kapitaal dat zich
vermenigvuldigde, was voor hem.
‘Wie het breed heeft, laat het breed
hangen’ en met zijn gezin genoot hij
volop van het leven en vloog letterlijk de hele wereld over. Praktisch
alle wensen konden in vervulling
gaan, omdat geld geen enkel probleem was. Ik kwam weer met Ad
in contact toen ik las dat hij hoofdsponsor was van dressuur-amazone Anky van Grunsven. Als secretaris van de Paardensportcommissie
Buitenpost, dacht ik dit is een kans
om Anky eens op het jaarlijkse Concours Hippique alhier te krijgen voor
het geven van een dressuur-demonstratie. Zij was toen olympisch
en wereldkampioene. Met twee van
zulke titels was zij uiteraard een
dure grande dame, maar de Paardensportcommissie vond dat zo’n
optreden toch wel paste op het 45e
jubileum-concours dat in 1998 werd
gevierd. Een dergelijke kans deed
zich misschien niet weer voor. Bovendien zou Anky meer publiek trekken en dat leverde natuurlijk meer
inkomsten op. Vriend Ad was er wel
voor te porren en hij regelde dat de
afspraak kon worden gemaakt. De
demonstratie die Anky gaf werd
een groot succes voor een talrijk en
enthousiast publiek. Vooral de jeugd
wilde graag een handtekening en
Anky stond heel lang geduldig te
schrijven.
Ik had na jaren dus weer contact met
mijn eerste tamelijk arme, maar later zeer rijke schoolvriend. Er volgde
een afspraak voor een ontmoeting
in Eemnes bij Hilversum. Daar had
hij een boerderij met stallen voor
50 Arabische paarden en een groep
Falabellas, het kleinste paardje ter
wereld van nog geen meter groot.
Een verjaardagscadeautje voor zijn
vrouw… Het hele bedrijf besloeg
een aantal hectares met een prachtige villa ter recreatie. Het geheel
kende een bedrijfsleider met de
nodige medewerkers. De rasechte
Arabische paarden waren geregeld
hier en daar te bezichtigen, zij deden mee aan keuringen en bepaalde wedstrijden. Speciaal voor ons
werd er in de bijbehorende manege
een show opgevoerd. Mijn vrouw
Hilly kende Ad namelijk ook, omdat
zij beiden in Winschoten woonden
en dezelfde scholen bezochten. In
de zogenaamde recreatiewoning
werd vervolgens uitgebreid koffie
gedronken en kwamen er oude en
nieuwe verhalen op tafel. In Volendam lagen drie zeewaardige jachten. De winters werden doorgebracht in Florida. Op Curaçao, Aruba
en Bonaire werden de zomervakanties gevierd. Vinkeveen fungeerde
als in- en uitvalsbasis. Daar was een
kasteelachtig huis gebouwd aan de
Vinkeveense goudkust, naast Johan
Cruijff.
(Wordt vervolgd)

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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Enkele indrukken van de oorlogsjaren ’40-‘45
Met de hand geschreven in 1985 door Jeltje Koopmans-Broersma
(1911-2001), op verzoek van haar kleindochter Jeanet Hamstra, naar
aanleiding van een opdracht voor school. Beschikbaar gemaakt
door Jeanet Hamstra.
“De eerste dagen toen de Duitsers ons land waren binnengevallen was je verpletterd van
angst, toen de hele dagen door
auto’s vol soldaten bij ons langs
kwamen, wij woonden toen in
’t West 46, dat vergeet je nooit
meer. Alhoewel wij natuurlijk in
verhouding tot andere Nederlanders niks hebben meegemaakt.
Honger hebben we niet gekend,
want op een boerderij was van
alles. De eerste paar jaar ging
alles nog wel. Maar toen we onderduikers onder dak hadden
begonnen ook angstige tijden.
Als er onraad was, werd je op
tijd gewaarschuwd, maar eens
liep alles in de war. De jongens
waren de hele avond en nacht op
een wat veiliger plaats geweest,
wij hadden toen maar één. Tegen 5 uur kwam hij thuis, koud
en verkleumd, en ging naar bed.
Mijn man ging melken en toen
hij om 7 uur de melk bij de weg
neerzette, kwam iemand uit de
buurt aanrennen en zei: man,
maak dat je wegkomt, 5 huizen
bij ons vandaan stond toen al
een hele rij mannen die gepakt
waren. Onze mannen zijn in paniek het land ingevlucht. Ze hebben nog wel op hun geschoten,
maar niemand werd geraakt (het
was toen nog donker). De hele
dag hebben ze in droge sloten,
onder struikgewas zich verborgen. Vrouwen uit Egypte [JH: dat
was een straat in het buitengebied die zo heette] brachten hun
eten en drinken en hielden hen
van het gebeurde op de hoogte.
’s Avonds kwamen ze weer thuis.
Angstig was het toen al de andere mannen naar Drenthe vervoerd werden. Ze moesten daar
‘putjegraven’. Ze waren echter al
gauw weer thuis. Twee mannen
werden tijdens deze razzia bij
hun vlucht neergeschoten. Dat
heeft mij heel erg aangegrepen.

Na de ontsporing van de trein
tussen Buitenpost en Visvliet
moesten de boeren met paard
en wagen aantreden, om het
meel naar Buitenpost te vervoeren. Je wilde niet maar je had
geen keus. Ze waren al bij je in
de schuur en stallen voor je er
erg in had. Na die tijd hadden
we altijd alles op slot. Ook zijn
er bommen gevallen in het West,
’t was tegen 6 uur in de avond.
Er werd niets geraakt, want ze
vielen in het weiland en sloegen diepe kraters in de grond.
Of het bommen zijn geweest uit
een achtervolgd vliegtuig, of een
andere misser hebben we nooit
geweten. De schrik zat er echter
wel in bij ons.
Meerdere malen hebben we inkwartiering gehad, soms alleen
maar paarden, maar ook wel
met 4 of 6 soldaten, oppassers
bij de paarden. Er werd dan
maar gewoon van onze hooi- of
strovoorraad gebruikt. Er waren
echter ook wel goede mensen
onder, die met tranen in de ogen
van vrouw en kinderen vertelden, en in geen maanden thuis
waren geweest. Ze hebben ook
wel eens bij ons een boterham
[gegeten] of melk gedronken. Je
moest echter wel oppassen, of ze
aten alles op, en gapten wat ze
konden krijgen.
Een ding blijft me ook altijd bij
toen 2 landwachters achter een
jongeman aanzaten. Ze schoten
op hem, en toen gaf hij zich maar
over, vreselijk toen hij tussen die
twee landverraders naar Buitenpost werd gebracht. Hij is naar
Duitsland afgevoerd en nooit
meer teruggekeerd.
De laatste maanden waren ook
angstig. Toen vrachtwagens op
de weg door vliegtuigen werden
beschoten. Bij zo’n beschieting
werd een keer een Duitse soldaat

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

It waar
(Het weer)
As minsken útpraat binne is der gelokkich noch it waar as ûnderwerp. Dêr is altyd wol wàt oer te sizzen, en ek yn oardrachtlike sin
wurdt in soad gebrûk makke fan ‘waarsechjes’.
It moai waar is op.
De vriendschap, de liefde is voorbij.
It is goed waar foar de baas.
Koud weer, je moet hard werken om warm te blijven.
Nó ha wy it waar noch net hân.
Nu komt er iets bijzonders.
Ik ha him it mâle waar opsein.
Ik heb hem flink de waarheid gezegd.
Hy spilet moai waar fan in oar syn jild.
Hij leidt een vrolijk leven op andermans kosten.
De buorlju binne meielkoar yn tsjok waar rekke.
De buren hebben ruzie met elkaar.

getroffen. Lange tijd heeft er een
kruis in de berm gestaan. Want
ze hebben hem daar eerst maar
aan de kant begraven.
De laatste maanden was het ook
een angstige tijd met terugtrekkende soldaten, die ’s nachts
je er maar uit trommelden. Ze
wilden dan fietsen of paard en
wagen mee hebben, we hebben
ze gelukkig altijd weer af kunnen
poeieren. Maar ‘k was dan wel
bang hoor, al liet je dat natuurlijk
nooit merken.
Bij dat alles hebben we trouwens
ook veel goede dingen mogen
doen. Ontzettend veel mensen
uit Holland die hongerig langskwamen hebben bij ons aan ta-

Jeltje Koopmans-Broersma.
fel gegeten. Ik heb op alle uren
van de dag wel pap voor hun
gekookt (havermout van onze eigen haver dat we dan weer lieten
malen). Rogge of een heel brood
mee op reis. Dankbare mensen,
van allerlei soort. Ouden en jonge moeders met kinderen. Mensen uit Arnhem, Rhenen, Rotterdam, Den Haag, overal vandaan.
Veel putjegravers die uit Drenthe
gevlucht waren, te veel om op
te noemen. Enkele mensen hebben bij ons [een] bed geslapen,
maar de meesten in het hooi .
Dat vond ik altijd zo erg, maar
dat kon niet anders. Toch was het

dankbaar werk.
Een radio hadden we in die tijd
niet, maar iemand van de buurt,
mevr. Van der Veen, die woont
nog in ‘Herbranda’ [JH: bejaardenwoningen], hield ons altijd
op de hoogte. Onze onderduiker
kwam uit Sellingen, we hebben
het contact heel lang behouden.
De laatste nacht toen we wisten
dat de bevrijding nabij was, zijn
we niet naar bed geweest. We
hadden dekens en warme kruiken
in de kelder, want je wist niet hoe
alles zou verlopen. Ook wisten
wij dat er van onze mensen naar
Blauwverlaat waren. Wij hebben het gevecht vanuit de verte
kunnen zien en horen. De bevrijding was een feit geworden.

(eigen foto)
Zondagsmorgens trokken de
Canadezen voorbij. Tranen van
blijdschap stroomden ons over
de wangen. Groot was de dank
aan hen, maar bovenal aan God,
die ook het wereldgebeuren in
Zijn Handen heeft gehouden.
Dit waren maar enkele indrukken
uit die tijd, er zou nog veel meer
zijn te vertellen, maar dan wordt
het verhaal te lang. Ondanks
de angstige tijden was er ook
een grote saamhorigheid onder
buurtbewoners. Dat blijft je ook
je hele leven bij.”

ZEG HET MAAR Ingezonden brieven
Beste Buitenposters,
Ik ben coördinator voor de collecte van het nationale MS Fonds
in Buitenpost. De collecte wordt
gehouden van 27 juni tot en met
2 juli.
We zoeken in Buitenpost nog

mensen die in een straat met de
collectebus willen lopen.
Aanmelden mag bij:
oenekoopteitsma@gmail.com
Dan neem ik daarna contact met
u op.
Aan de mensen die de collectant
aan de deur krijgen, geef gul en
u steunt alle ms-patiënten in Nederland en die in Buitenpost in
het bijzonder. Voor elke bijdrage
die in de bus gedaan wordt, zeg
ik hierbij alvast hartelijk dank.
Oene Koop Teitsma

VUILNISBAKKENPRAAT
Metaal
Hier zien we Henk staan, groot en
stoer. Je kunt zien dat Henk een
grote belangstelling heeft voor metaal. Hij haalt net wat oud ijzer uit
mij dat mensen hebben afgegeven.
Ik ben er niet gek op, het ligt zeer
zwaar op de maag kan ik u verzekeren. En het zijn vaak onhandige
stukken. Laatst kwam er iemand
met een meterslange radiator. Deze
mijnheer was overgestapt op een
warmtepomp en had de radiator
niet meer nodig. Nou, toen ze hem
erin hadden gestopt stak hij zover
uit dat ik direct op mijn gezicht donderde. Echt geen goed idee dus. Ik
hou het liever bij lege statiegeldflessen. Maar de Dierenweide kan
die metalen heel goed gebruiken.
Uiteindelijk levert het geld op voor
de dieren van de Dierenweide. Eten
en spullen kunnen ervan worden
gekocht. Dus kijk even rond in en
om het huis op zoek naar metalen
voorwerpen die u niet meer kunt
gebruiken.

Dat Henk zo gek is op oud ijzer heeft
wel een reden. Hij gaat daarmee
naar de ijzerboer die hem daar
geld voor geeft. Dan kan het oude
ijzer weer omgesmolten worden en
is het bruikbaar voor nieuwe toepassingen. Recyclen heet dat met
een moeilijk woord. Henk kan alles
gebruiken. Niet alleen oude radiatoren maar alles wat van metaal is.
Bijvoorbeeld ook oud elektriciteitsdraad waar veel koper in zit. IJzer,
koper, aluminium, zink, lood, RVS,
eigenlijk alle metalen wel inclusief
goud en zilver.
Dus heeft u nog veel goud of zilver?
Bedenk dan: alles is waardevol en
kan gerecycled worden. Want u
weet het: ‘Al draagt een aap een
gouden ring het is en blijft een lelijk
ding’. Of mag je dat niet zeggen van
apen. Het is wel een Dierenweide,
hoor! Nou ja grapje natuurlijk. Echt
vuilnisbakkenhumor.

Huis op de Hoek
Op p. 17 in het vorige nummer
staat in Het huis op de hoek vermeld dat mevrouw Barbij met
haar man in 2006 naar de Bouwhof is verhuisd. Dit moet zijn in
1996.
Collecte Amnesty International
De opbrengst van de jaarlijkse
collecte voor Amnesty International (14-19 maart) heeft in Buitenpost € 1483,64 opgebracht.
Dit jaar collecteerden 21 vrijwilligers voor de organisatie.
Amnesty International bedankt
alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

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

Iedere woensdag
10% KORTING
op alle aardappelen
Kerkstraat Buitenpost
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Samenwerking Raderwerk
WerkPro en it Koartling

’t Stationnetje in Buitenpost: hoe dan?!
’t Stationnetje in het kort:
• Focus op: wat kan wél;
• Voor jongeren tussen de 14 en 28 jaar;
• Doelen behalen in samenwerking met anderen;
• Maatschappelijk impact door iets te betekenen voor een ander.
Sinds september 2021 zit ’t Stationnetje in It Koartling in Buitenpost. Het oude jeugdsooslokaal
is helemaal omgebouwd tot
werkplek voor jongeren die doelen nastreven! Samen met jongeren is de ruimte onder handen
genomen en zijn er bijvoorbeeld
mooie plantenbakken en een
mooi podium aangeschaft. De
ruimte is helemaal ontworpen
door een jongere, zijn 3d-tekening is hieronder te zien!

zeggen. Ze heeft meerdere keren
geprobeerd ook bij ons te stoppen, maar dat hebben we niet
laten gebeuren. Wij geven niet
zomaar op als een jongere ons
nodig heeft. Ze geeft nu aan dat
ze praktisch niemand meer vertrouwt, op de medewerkers van
’t Stationnetje na. Door dat vertrouwen werkt ze bij ’t Stationnetje aan haar persoonlijke doelen
en probeert ze haar schooldiploma nu dan echt eindelijk binnen

gemeente, de DUO en het UWV
elkaar de schuld gaven en niet
de hulp konden bieden die deze
jongere nodig had. We hebben
als Stationnetje nooit de moed
opgegeven en zijn deze jongere
altijd blijven steunen. Uiteindelijk
heeft hij zelf een brief naar Den
Haag gestuurd en vervolgens
was zijn probleem binnen een
week verholpen. We zien vaker
jongeren die problemen hebben
met de overheid en zullen altijd

Nu corona geen belemmering
meer is om mensen te ontmoeten en aan elkaar te verbinden,
ontstaat er weer meer een gezellige reuring in it Koartling.
Tijdens de hoogtijdagen van
corona lagen vele activiteiten
stil. Met het nieuwe project As
in fisk yn it wetter zorgt ook Raderwerk, vanaf november 2021,
voor meer leven in de brouwerij
op it Koartling.
As in fisk yn it wetter is een dagbesteding en ontmoetingsplek
voor ouderen die thuis wonen
en iets meer ondersteuning nodig hebben. We bieden zinvolle
dagbesteding waar bezig zijn en
ontmoeten word gecombineerd.
Alles naar behoefte van de individu en of groepen.
Er wordt elke dag samen gekookt en een warme maaltijd
genuttigd. Hiervoor worden ook
ingrediënten uit eigen moestuinbakken gebruikt. Deze bakken
zijn tijdens NL.doet samen met
deelnemers, vrijwilligers, en
buurtbewoners van Buitenpost
gevuld en staan te pronken in de
tuin.
Daarnaast zijn er mogelijkheden
gecreëerd om te bewegen onder
leiding van een fysiotherapeut
en kan er gebruik gemaakt worden van een lifestylecoach, loopcoach en het bezoeken van een

Bij ’t Stationnetje komen jongeren met verschillende achtergronden en met hele verschillende vragen.
Sommige deelnemers bij ’t Stationnetje hebben op relatief jonge
leeftijd al veel meegemaakt. Een
jongedame van 21 bijvoorbeeld,
zij heeft al op jonge leeftijd veel
hulpverleningstrajecten gehad,
niet altijd een veilige thuissituatie
gekend en kwam nog niet zo lang
geleden op een akelige manier
met politie en justitie in aanraking. Kortom, ze heeft haar portie inmiddels wel gehad, zou je

te hengelen. Inmiddels heeft ze
gelukkig de smaak weer te pakken!
We zien ook jongeren die buiten
de boot vallen door regelgeving
van de overheid. We hebben een
jongere die ziek is geworden
tijdens zijn studie en daardoor
geen studiefinanciering van de
DUO meer kon krijgen. Daarnaast
had hij geen recht op verlenging
omdat hij ziek was geworden tijdens zijn leenfase. Deze jongere
is vlak voor zijn getouwtrek met
de overheid naar een andere
gemeente verhuisd. Hier wilde de lokale
overheid
deze jongere
niet helpen,
omdat
er
voor zijn specifieke situatie geen regeltjes waren.
Het kwam er
op neer dat
uiteindelijk de

voor hen blijven opkomen, want
een strijd met de overheid is niet
makkelijk.
Bij ’t Stationnetje focussen we
ons niet op het probleem, maar
op wat er wél kan. Er komen bij
’t Stationnetje een heleboel jongeren die graag iets nieuws willen leren, ergens beter in willen
worden of gewoon een ander
willen helpen met hun eigen talenten. Zo worden er geregeld
kookworkshops georganiseerd
en is er laatst een uitstapje naar
het klimpark in Burgum georganiseerd. Ook vormen jongeren zelf sportgroepjes waarmee
structureel samen gesport wordt.
Prachtige initiatieven die honderd procent bij jongeren zelf
vandaan komen. Door de laagdrempeligheid van ’t Stationnetje, de goede sfeer en de community die daaruit ontstaat, voelen
meer dan 90 actieve jongeren
zich bij ons vrij om te ontdekken
en uit te voeren wat er voor hen
écht toe doet.

gewichtsconsulente. Deze activiteiten zijn op afspraak.
Eenmaal per maand kunnen ouderen gebruik maken van het
maatschappelijk spreekuur georganiseerd door het zorgteam,
individueel begeleiders en maatschappelijk werkers van Raderwerk. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op maatschappelijk
gebied.

De mooie samenwerking wordt
ook teruggezien in het onderhouden van het gebouw. De
conciërgefunctie wordt door een
werkbegeleider van Raderwerk
vervuld en samen met deelnemers en vrijwilligers wordt zorg
gedragen voor het sanitair, de
activiteitenplanning, de tuin, het
klaarzetten van de ruimtes en andere voorkomende werkzaamheden voor it Koartling.
Alle deelnemers en vrijwilligers
vinden het fijn om een bijdrage
te leveren en nuttig bezig te zijn
voor het dorp. Door deelnemers
en vrijwilligers op deze manier te
betrekken bij it Koartling , wordt
de eigen waarde vergroot en
voelt ‘iedereen’ zich meer deelgenoot in de maatschappij.

Iedereen die bij WerkPro komt noemen we medewerker.

(eigen foto)

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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Bos- en struweelvogels

Gertie Papenburg

Leven in de Noardlike Fryske Wâlden (3)

TUIN(BE)LEVEN
Jan Willem Zwart schrijft
iedere maand over de tuin.
De tuin van De Kruidhof is
daarvoor zijn inspiratiebron.

In de vorige aflevering stonden de elzensingels centraal. Deze keer
aandacht voor de houtwallen, én voor de vogels van het coulisselandschap. Zoals we zagen, ontstonden elzensingels in lagere gebieden vaak vanzelf in sloottaluds. Houtwallen zijn typerend voor
de wat hogere zandgronden en ze zijn altijd mensenwerk. Samen
kennen ze een karakteristieke vogelstand.
De houtwal wordt gekenmerkt
door een wallichaam. De aanmaak daarvan kan op verschillende manieren plaatsgevonden
hebben. Aangenomen wordt
dat het bij kleinschalige ontginning ermee begon dat men keien, stobben en dergelijke aan
de rand van een perceel op een
ril legde. Met (heide)plaggen
en met grond die vrijkwam bij
het maken van greppels, maakte men de wal dan af. Doel was
om met behulp van bomen en
(doornige) struiken een veekering te maken. De houtwallen
beschermden ook tegen wind.
En er kon natuurlijk ook weer
‘geriefhout’ geoogst worden.
In de Noordelijke Friese Wouden
(NFW) ligt ca. 3260 strekkende kilometer aan (elzen)singels, tegenover ca. 300 kilometer houtwal.
De getallen zijn van een in 2014
gepubliceerde
inventarisatie.
Houtwallen kennen doorgaans
een robuustere struiklaag dan
singels. Er zijn twee kerngebieden voor de houtwallen: het gebied globaal tussen Buitenpost,
de Westereen en Jistrum; en het
gebied globaal tussen Eastermar, Drogeham en Harkema.

Hynsteblommen

Het karakter van de coulissen
heeft invloed op de vogelstand.
In de Noardlike Fryske Wâlden
is er een zevental vogelsoorten
dat hier méér voorkomt dan in
minder houtrijke gebieden. Het
gaat om braamsluiper, gekraagde roodstaart, grasmus, grote
lijster, spotvogel, tuinfluiter en
zanglijster. Het zijn vogels die gebonden zijn aan bos en struweel
(struikbegroeiing).
De gekraagde roodstaart, in het
Fries readsturtsje, is zo’n beetje de mascotte van de NFW. Hij
verkiest bos boven struweel.
Tenminste, in z’n zomerverblijf.
Want de vogel verblijft het grootste deel van het jaar in Afrika, in
de savanneachtige Sahel. Of het
die winterperiode daar droger of
natter is, maakt veel uit voor de
aantallen die hier dan vanaf half
april terugkomen. Het gaat in
Nederland niet goed met de gekraagde roodstaart. Daar spelen
jaren van droogtesterfte in Afrika
zeker een rol bij. Juist daarom
is het belangrijk dat z’n zomergebied optimaal moet zijn. En
dat is in grote delen van Nederland niet het geval. Maar in onze
wâlden weet hij zich behoorlijk te

Begrenzing van het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden,
meer dan 3.000 km elzensingels in het hele gebied en zo’n 300 km houtwallen
globaal in de gearceerde/omcirkelde kernen. (bron: Entomologische berichten
74 (6) 2014, cirkels toegevoegd door de auteur)
handhaven, vooral in het houtwallengebied. Houtwallen zijn,
zoals gezegd, gemiddeld robuuster en er staan ook vaker oudere

die struiklaag erg dicht. Laat dat
nou precies een gunstige omstandigheid zijn voor de spotvogel, in het Fries giele hôfsjonger. Dat is een struweelvogel bij
uitstek, en hij heeft het moeilijk:
door het verdwijnen van kleine
landschapselementen én het
gegeven dat we in Nederland
bestaande bossen vaker ouder
laten worden en er minder vaak
kappen. Terwijl vanaf de jaren
zeventig de stand van de spotvo-

Gekraagde roodstaart, readsturtsje.
(bron: NFW, foto Gerrit Kiekebos)
bomen met grotere kronen. De
Noardlike Fryske Wâlden zijn een
klein bolwerk voor de gekraagde
roodstaart. Hét relatiegeschenk
van de Vereniging Noardlike
Fryske Wâlden, een tegeltje met
het readsturtsje, is een gewild
‘collectors item’.

Schapen liggen in de schaduw, tegen het wallichaam van een houtwal bij
Drogeham. (foto: Gertie Papenburg)

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

In singelgebieden zijn boeren
regelmatig terughoudender met
het oud laten worden van ‘overstaande’ bomen: dat gaat ten
koste van de grasproductie. Voor
de contractueel verplichte overstaanders kiezen ze bij voorkeur
niet al te grote bomen. En ze zijn
ook minder geneigd de eindkapna-twintig-jaar uit te stellen en de
singel wat door te laten groeien.
Dat levert dan weer op dat in
het singelgebied de singels (gemiddeld) vaker alleen maar een
struikbegroeiing van een paar
jaar oud hebben, en juist dan is

Spotvogel, giele hôfsjonger. (bron:
Waarneming.nl, foto: René van
Rossum)
gel is gehalveerd, doet hij het in
onze singels juist goed. Met een
kromme stok kun je soms recht
slaan, heet dat wel.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

Hynsteblommen, paardenbloemen,
zijn bij de meeste fijn-tuinierders
niet erg geliefd. In deze tijd van het
jaar kleuren ze de weilanden geel
en ook in de gazons doen ze het
goed. Juist de zaadpluizen houden
ervan om zich te nestelen in net geverticuteerd gras of daar waar de
grond even open is geweest. Je ziet
overal hysteblommen, knineblêden,
paardenbloemen opkomen. In het
voorjaar kan het wel eens gebeuren
dat een mol zijn molshoop maakt
naast een rozet van de paardenbloem. De blaadjes groeien door en
zoeken het licht. De bladeren in de
grond, krijgen een witlofachtige witte kleur en zijn als zodanig dan ook
uitstekend te eten. Molsla noemen
ze dit in gerenommeerde restaurants. Voor bijen is het vele nectar
echt geweldig. Een weiland vol met
paardenbloemen is een weiland vol
biodiversiteit. Het zijn niet alleen honingbijen, maar ook solitaire bijen
en zweefvliegen. In Nederland komen naar schatting al meer dan
1000 soorten paardenbloemen voor.
Een bloeiend weiland kan dus heel
wat soorten bevatten, een gewone
tuin hier in Buitenpost al meer dan
10 soorten.“Pas op! Mijn weiland
staat vol met Taraxacum” stond
ooit op het hek van een weiland. De
boer in kwestie wilde geen mensen
meer in zijn land hebben. Daarom
plaatste hij het bord aan het hek
op de dam. Passanten van dit weiland zouden het niet in hun hoofd
halen om dit gevaarlijke weiland te
betreden. De boer had geen woord
gelogen. Immers het weiland stond
vol met paardenbloemen, Taraxacum! Karst Meijer, misschien wel
de grootste paardenbloemfan die
er bestaat, heeft in Wolvega een
grote collectie van herbaria vol met
paardenbloemen. Als je namelijk
goed kijkt dan zijn er nogal wat verschillen in de verschijningsvormen.
Meijer heeft al deze verschijningsvormen weten te determineren en
zo is er in Friesland inmiddels een
collectie van ruim 23 soorten paardenbloemen. Op www.taraxacumnederland.nl vertelt de heer Meijer
er van alles over en brengt de ondergewaardeerde prachtige paardenbloem terug op het podium. Wie
weet het nog om de paardenbloemen te verzamelen en een kerfje te
maken in de steel, zodat de steeltjes in water prachtig krulden of om
stipjes te zetten met het melksap op
de huid, een tatoeage noemden wij
het bruin opdrogende melksap wat
moeilijk van de arm en handen was
af te wassen.
De laatste zondag van de maand
april is uitgeroepen als de dag van
de paardenbloem, “de dei fan de
hynsteblom”. Lang leve de paardenbloem!

Kwaliteit Keukens
bij Kapenga Wonen

Bij ons tref je adviseurs die achterhalen wat jouw wensen zijn voor de ideale keuken.
Wij proberen je altijd te verrassen door verwachtingen te overtreffen.
Zo wordt die nieuwe keuken pas écht jouw keuken!

Bij ons vind je de beste kwaliteit
keukens en keukenapparatuur

Wij zijn transparant en geven
direct de beste prijs

Wij nemen al je keukenzorgen
uit handen

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

www.kapenga.nl

Wij verrassen jou met een eigentijdse
keukencollectie en de beste service

