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Vlooienmarkt werd opnieuw een mierenhoop

(foto: Hielke Boorsma)

Na drie jaar niet kon het dit jaar wél: de braderie op Hemelvaartsdag op het Mejontsmaveld. Ruim 400 standhouders
probeerden er hun tweedehands spullen aan de man te brengen. Toen deze foto ’s ochtends werd gemaakt was het nog
rustig, ’s middags viel over de hoofden te lopen. Voor wie het gemist heeft: op Tweede Pinksterdag is er een nieuwe kans.

“De Jeltingalaan is geen racebaan”
Buurt wil verkeersmaatregelen
Vijf jaar geleden startte de laatste, grootschalige, herinrichting van de Jeltingalaan.
Een belangrijke doelstelling bij de werkzaamheden was om de straat verkeersveiliger te maken. Spijtig genoeg werd na de voltooiing al snel duidelijk dat deze wens
geen realiteit werd. De bewoners vragen nu opnieuw om maatregelen. Een eigen
onderzoek onderstreept dit.
De verkeerssituatie aan de Jeltingalaan is
heel lastig. Het is een lange, smalle, rechte straat die misleidend overzichtelijk lijkt.
Verkeerstellingen wijzen uit dat er naast
alle wandelaars en fietsers meer dan
10.000 voertuigen per week passeren. De
grote bussen van Arriva zijn enkele malen
per uur vaste weggebruiker. De aanwezigheid van de spoorwegovergang en het
industrieterrein zorgt voor nog meer zware verkeersdruk. Veel kinderen maken op
de fiets gebruik van de straat op weg naar
school of de sportvelden. Een samenloop
van omstandigheden die het recept lijkt
voor toekomstige ongelukken.
Eigenlijk is de Jeltingalaan altijd al een
probleemgeval geweest. Door veel aanpassingen en herinrichtingen is in de
afgelopen decennia geprobeerd dat te
veranderen. De aanleg van de oostelijke
ontsluiting van industrieterrein De Swadde zou het zware verkeer uit het straatbeeld halen, maar de chauffeurs blijken
hardnekkig in het kiezen van de gemakkelijkste route. De buurt werd nadrukkelijk
betrokken bij de herinrichting van 2017.
Toch blijken de toen aangebrachte versmalde rijweg, hobbels en borden niet
voldoende. De afweging tussen vaak irritante verkeersmaatregelen en de nodige
verkeersveiligheid is niet eenvoudig.
De buurtvereniging signaleert
Piet Geertsma en Ria Krist van buurtvereniging Oer ’t Spoar zijn duidelijk: “Wat
het verkeer betreft vinden wij als buurt
de straat onveilig. Er wordt te vaak veel te
hard gereden. In de laatste jaren zijn hier
veel jonge gezinnen met kinderen komen
wonen en dat maakt het extra spannend”.

De rapporten over de snelheidsmetingen
bevestigen dat. Gemiddeld wordt in het
30 kilometergebied boven de 40 kilometer gereden, met uitschieters boven de
100 kilometer. Ria: “Ook de Arriva-bussen
maken zich hieraan schuldig. Vooral als ze
nog voor de sluiting van de spoorbomen
bij het station willen zijn. De soms enorme
vrachtwagencombinaties zorgen regelmatig voor opstoppingen. Wij zeggen als
buurt wel vaker tegen elkaar: het gaat hier
een keer mis”.
...met een eigen onderzoek
Als voorbereiding op verdere actie heeft
de buurtvereniging een eigen enquête
gehouden. Driekwart van de bewoners
deed hieraan mee. En de cijfers spreken
voor zich. De meeste bewoners vinden de

straat, vooral op de fiets en in de auto, onveilig. Met name voor kinderen, de meest
onvoorspelbare en kwetsbare verkeersdeelnemers, wordt dit benadrukt. In het
onderzoek werd ook de steun voor meer
verkeersmaatregelen gevraagd. Deze
blijkt groot en varieert van een vrachtwagenverbod en meer bebording tot betonnen bloembakken en andere hindernissen.
Wat te doen?
Sinds kort doet de politie tweewekelijks
een verkeerscontrole. Dat heeft al de nodige bekeuringen opgeleverd. Piet: “Dat
is een goede zaak, maar daar zijn we er
nog niet mee. We willen graag met de gemeente verder praten over wat er meer
mogelijk is”. Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) houdt zich al langer bezig met de
verkeersproblemen aan de Âlde Dyk, de
Groenkamp en de Kuipersweg. Ook hier
wil PBB helpen om het gesprek op gang
te brengen.
Johan Kootstra
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Wonen blijft hoog
op de agenda staan
bij PBB en IWB
De ledenvergadering van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) op 22 maart stond
in het teken van wonen. Maar waar in het
verleden de somberheid regeerde, was er
nu ruimte voor positief nieuws.
De plannen voor de Keurloane en Litslocatie krijgen vorm. Op Lutkepost wordt
gebouwd en gaat een appartementencomplex in de verkoop. Het tij lijkt gekeerd voor het Van den Brug-terrein aan
de Voorstraat. Onverwacht lijkt zelfs de
plek van de timmerfabriek aan de Kuipersweg een mogelijkheid.
Na twee jaar hard werken door de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) is er
weer activiteit op het gebied van wonen.
Dat was ook de doelstelling. De stilstand
in de bouw van nieuwe woningen in ons
dorp moest doorbroken worden. Toch is
dit geen reden om nu achterover te leunen. Voor PBB en de IWB leeft de wens
nog steeds om 200 nieuwe woningen in
tien jaar tijd erbij te krijgen. Dat zal zelfs
niet met de bovenstaande plannen worden gerealiseerd.
De omstandigheden zijn in de afgelopen
twee jaar verslechterd. Gebrek aan personeel in de bouw en hoge materiaalkosten
remmen de ontwikkelingen. Dit is des te
meer reden voor de IWB en PBB om onverminderd door te gaan. De speurtocht
naar geschikte grond, het overleg met gemeente en anderen en het activeren van
de eigen inwoners blijft nodig. Daarvoor
zijn er verschillende plannen in de maak.
Na de zomervakantie wil de IWB onder
de inwoners van Buitenpost opnieuw
onderzoek doen. Dit zou gecombineerd
kunnen worden met een forumavond.
Voor diepgaande bespreking was immers
op 22 maart geen tijd. U gaat er nog over
horen!

De Jeltingalaan is lang, recht, druk en risicovol.

(foto: Johan Kootstra)

Johan Kootstra
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Bodemvondstendag 18 juni

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 30 mei - 27 juni
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.

knutselen of op de foto met
Tomke. Plaats: Bibliotheek,
10.00-12.00 uur. Toegang: gratis.

WEEK 22
30 mei tot en met 4 juni
Collecte Prins Bernhard
Cultuurfonds
do 2 juni
Dagtocht met de bus langs de
elf Friese steden en fonteinen.
NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
do 2 juni
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 4 juni
Repair Café. Plaats: It Koartling,
13.00-16.00 uur. Deze keer in
het kader van de week zonder
afval. Toegang: vrijwillige bijdrage per gerepareerd apparaat. Zie bericht op p. 5.

zo 5 juni en ma 6 juni
Kruidhof met Pinksteren open.
Kom tussen 12.00 en 17.00
uur genieten van 17 prachtige
thematuinen, het IJstijdenmuseum of onze winkel en verkooptuin. Ook voor kinderen is
er genoeg te doen: een speurtocht en een grote speeltuin.
Toegang: volwassenen € 5,-,
kinderen € 2,-.

WEEK 24
13 tot en met 18 juni
Collecte Rode Kruis
di 14 juni
Salsa Latin Solo. Plaats: Paviljoen MeM, 19.00 uur (beginners) en 20.00 uur (improvers/
gevorderden). In de beginnersgroep leer je de basis van de
Salsa en Bachata en nog meer
latin. En in de groep improvers/
gevorderden leer je nieuwe
Salsa, Bachatapassen/styling
en leuke combinaties. Vervolg
op 21 en 28 juni. Toegang:
€ 30,- voor 3 lessen. Aanmelden via: info@hildansa.nl.

WEEK 23
6 tot en met 11 juni
Collecte EpilepsieNL
za 11 juni
Boekstartdag. Voor de allerjongste bezoekers (0-4 jaar) en
hun (groot-)ouders. Lekker dansen met je kindje, op pad door
prentenboekenland, lekker

wo 15 juni
Midzomeravondconcert. Vrouwenkoor Noaten op ’e Sang.
Een avond met Friese, Nederlandse en Engelstalige liedjes,
van BZN tot Lady Gaga. Plaats:

Paviljoen MeM, 19.30 uur. Toegang: gratis.
vr 17 juni
Boekpresentatie Elmar Kuiper.
Presentatie van zijn nieuwe verhalenbundel. Plaats: Paviljoen
MeM, 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Toegang: gratis. Zie
www.paviljoenmem.nl.
za 18 juni
Bodemvondstendag. Plaats:
IJstijdenmuseum, 10.00-16.00
uur. Toegang: volwassenen
€ 5,-, kinderen € 2,-. Zie bericht
op deze pagina.
zo 19 juni
Concert Krystl. Plaats: Paviljoen
MeM, 15.00 uur.
Toegang: € 15,-. Reserveren via:
www.paviljoenmem.nl.
WEEK 25
20 tot en met 24 juni
Collecte Maag Lever Darm
Stichting
di 21 juni
Salsa Latin Solo. Zie bij 14 juni.
za 25 juni
Streekmarkt. Ruik, proef en
geniet van de streekproducten
en verhalen van de streekmerken, zoals de Noardlike Fryske
Wâlden, Lauwersmeer en de
Waddenzee. Van groente, fruit,
chocolade, brood en zuivel
tot duurzaam gevangen vis.
Bewust en lokaal voedsel met
een eigen verhaal. Elke maand
wordt er een (oud) ambacht
getoond. Plaats: Bloemenparadyske (Paradyske 3, Kollum),
11.00-16.00 uur.
za 25 juni
Opritmarkt. Zie bericht op deze
pagina.
za 25 juni
Actiedag Christengemeente.
Met diverse activiteiten. Plaats:
Het Lichtbaken, Marconistraat.
Zie artikel op p. 11.

Buitenposter opritmarkt
Zaterdag 25 juni is er van 10.00
uur tot 16.00 uur weer een opritmarkt. Op adressen in het hele

dorp worden opritten gevuld met
allerlei koopwaar. Voor ieder is er
wat wils te vinden.

Irma Krol is de initiatiefnemer
van deze markt. Vorig jaar organiseerde ze al twee maal een
opritmarkt in het dorp en daar
deden per editie zo’n vijftig verschillende adressen aan mee. Bij
haar kunt u op de dag zelf terecht
voor een routekaart, Hoefslag 22.
Op Facebook zal een lijst met
deelnemende adressen komen
te staan in de groep ‘opritverkoop Buitenpost’.
U kunt zich opgeven, en meer
informatie krijgen door te bellen
met Irma Krol naar 06 1272 7565.

Opritmarkt in 2021.

(foto: Hielke Boorsma)

Op 18 juni organiseert het IJstijdenmuseum in samenwerking
met De Kruidhof een bodemvondstendag. Het belooft een
leerzame en leuke dag te worden
voor jong en oud.
Heb je weleens een scherf, munt,
fossiel of artefact gevonden en
vraag je je af wat het precies is?
Op de Bodemvondstendag geven experts het antwoord!
Er zijn diverse specialisten aanwezig, waaronder:
• Detectiespecialist D.J. Laan
biedt een compleet assortiment detectieapparatuur en is
gespecialiseerd in metaaldetectoren.
• Schepers taxaties en waarderingen voor het taxeren en
waarderen van (bodem)vondsten
• Sander Medendorp van Edelsmederij Sand’Or werkt vanaf
1993 met veel plezier als gouden zilversmid. Sander heeft
zijn opleiding gevolgd aan de
Vakschool in Schoonhoven.
Het maken van sieraden is een
bijzonder vak. “Ik geniet van
het werken met de verschillende materialen, de verschillende technieken maar ook van
de verhalen die achter siera-

den met QR-code in plaats van
collectebussen. Mensen die in
Buitenpost willen collecteren
voor het KWF, kunnen zich aanmelden bij Christina Kooistra op
het mailadres:
christinakooistra@upcmail.nl

den zitten. Ieder sieraad heeft
zijn eigen verhaal, dat maakt
dit vak zo boeiend.”
• PAN (Portable Antiquities of
the Netherlands). Het doel van
PAN is om oudheidkundige
vondsten in privé-bezit, met
name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren
en online te publiceren, en zo
de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek,
musea en alle andere geïnteresseerden.
• Een specialist op het gebied
van lood- en blokgewichten.
Naast bovengenoemde specialisten zijn er diverse hobbyisten aanwezig die hun collectie
tentoonstellen. Er valt dan ook
genoeg te zien en beleven op de
Bodemvondstendag, van 10.00
tot 16.00 uur.
Entree: € 5,- voor volwassenen
en € 2,- voor kinderen.

(foto: Hielke Boorsma)

Het laatste nieuws van de Krite
Na twee jaar mocht
het eindelijk weer,
spelen in The Point.
Op 19 en 20 maart zette het Kritetoaniel het
drieluik Suite Hotel
op de planken.
Tussen de bedrijven door gaf de kalender
ook nog aan dat de vereniging het 100-jarig bestaan
mocht vieren. Door de coronaperikelen kon dit jubileum natuurlijk niet worden voorbereid
en helemaal niet worden gevierd. Op de ledenvergadering
in april waren de leden eensluidend in hun mening dat het feest
uiteraard gevierd moet worden,
maar dat er tijd genomen moet
worden voor een degelijke voorbereiding. De planning is dat
er medio november 2023 flink
wordt uitgepakt door de eeuweling.

Wilma Tabak

Collectanten KWF Kankerbestrijding gezocht
Voor de jaarlijkse collecte voor
de strijd tegen kanker worden in
Buitenpost nog dringend collectanten gezocht. De collecteweek
is van 4 tot en met 10 september.
Dit jaar wordt voor het eerst gebruik gemaakt van collectebor-
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Het
komend
winterseizoen
wordt dan hopelijk weer een
normaal seizoen met twee voor-

stellingen. Bestuur en
artistieke commissie
zijn al druk bezig om
hier inhoud aan te
geven.
Ondanks het feit dat
er weer een groep
enthousiaste mensen
klaar staat om deze klus aan
te pakken, is nieuw vers en fris
bloed natuurlijk altijd van harte
welkom.
Lijkt het jou/u leuk om voor of
achter de schermen mee te werken aan een toneelproductie van
de Krite, dan bent u van harte
welkom. Spelers, decorbouwers,
mensen met leuke en frisse ideeën, Friestalig, niet-Friestalig,
mensen met affiniteit met techniek, grimeurs, PR, bestuurskwaliteiten enzovoort. Zoek contact
met ons, kom vrijblijvend een
babbeltje maken, laat je inspireren, stuur gewoon een mail naar
ons:
fryskekritebutenpost@hotmail.nl.
We horen graag van u/jou.

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Wat plaatsen we in deze krant?
Herfst 1999 werd begonnen
met de voorbereidingen voor
dit dorpsblad. Zij die zich daarmee bezighielden hadden een
duidelijk doel: een herkenbaar
Buitenposter blad. Voor Buitenposters, door Buitenposters. Een blad echt voor ons.
Alleen zaken die concreet met
ons dorp of zijn inwoners te
maken hadden mochten op de
pagina’s een plek krijgen. Alle
beschikbare ruimte moest besteed worden aan Buitenpost.
Deze opdracht leek simpel,
maar de realiteit blijkt niet
zwart of wit. Er tussenin zit
een grijs gebied waarin de
redactie soms lastige keuzes
moet maken. Want wat is ‘echt
Buitenposters’? Voor activiteiten die in ons dorp plaatsvinden is dat duidelijk. Hetzelfde
geldt voor verhalen over en
van de eigen inwoners. Maar
als het een evenement is van
een organisatie die in de hele
gemeente actief is? Of als het
iets betreft van de eigen inwoners maar dat wel buiten
het dorp plaatsvindt? En wat
is dan eigenlijk Buitenpost?
Alles wat precies binnen de
dorpsgrenzen valt, of ook de
omgeving die het meest gericht is op Buitenpost? Er zijn
tal van berichten te bedenken
die zo in het ‘grijs gebied’ vallen. Niet echt Buitenposters,
maar wel met een sterke (ver-)
binding met ons dorp.
Met wat overleg en redeneren
komen we er in de meeste
gevallen wel uit. Soms werkt
ook dat niet en wordt het
meer gevoelsmatig. Waar het
ons om gaat is dat De Binnenste Buiten herkenbaar blijft als
hét dorpsblad van Buitenpost.
En ook, dat wat wij op onze
pagina’s aan onze lezers bieden relevant en informatief
is. Zaken die sterk in het Buitenposter belang zijn mogen
vaker gepresenteerd, zaken
waarbij er maar een zijdelingse betekenis is laten we maar
beperkt in onze kolommen
terugkomen. Een laatste overweging is natuurlijk dat het
blad interessant en leuk blijft,
maar dat spreekt voor zich.
Reageren: bibupost@gmail.com

Spits gezegde
Wie in oorlog is
met anderen,
is niet in vrede
met zichzelf
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Van de bestuurstafel

PBB

De bibliotheek staat te koop en moet waarschijnlijk verhuizen.
Hoe belangrijk is de bibliotheek voor u?
• (Heel) belangrijk
• Niet zo erg belangrijk
• Niet belangrijk
En wat zou voor u een goede locatie zijn?

Mei 2022

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

Er is de laatste maand veel gebeurd. Schiphol werd onder de voet
gelopen door enthousiaste vakantiegangers die na de pandemie
weer met het vliegtuig op pad wilden. En alsof Covid-19 niet meer
bestaat zijn ook de wegen opnieuw overvol. Nederland draait weliswaar op volle toeren, maar ook de oorlog in Oekraïne is niet weg.
Het hapert inmiddels met de opvang van ‘gewone’ asielzoekers
en de Oekraïense vluchtelingen. Hoe veerkrachtig deze mensen
zijn met de verschrikkelijke gebeurtenissen nog op hun netvlies
mag een voorbeeld zijn voor mensen die kanttekeningen durven
te plaatsen over onze ‘verstoorde’ vrijheid tijdens de pandemie.

25%
nee

20
reacties

75%
ja

Vorige maand luidde de vraag:
Bent u bereid mee te werken
aan het opruimen van ons dorp?
Denk daarbij vooral aan zwerfafval.
Er kwamen twintig reacties binnen:
Iedereen zal een stapje mee moeten
werken voor een schone natuur; er
moet meer controle zijn, de jeugd
moet leren zijn eigen rommel op
te ruimen; afval laat je niet achter,
maar neem je mee naar huis.

AL GELEZEN?
De bibliotheek staat op huizenwebsite Funda. Volgens Makelaardij Hoekstra is het pand geschikt voor woningen of bedrijfsruimte. Het gaat om het pand uit
1978 pal naast de Alde Wite, de
Mariakerk. De verkoop van Kerkstraat 52 zat er al een tijdje aan te
komen. De huidige eigenaar Bibliotheken Noord Fryslân is bezig om het onroerend goed af te
stoten. De bibliotheek in Buitenpost is het laatste eigendom. Dat
betekent niet dat de bibliotheek
verdwijnt. Mogelijk wordt een
nauwere samenwerking gezocht
met scholen. Tot die tijd is ook
een tijdelijke locatie in het dorp
denkbaar.
Zwembad De Kûpe is de tweede
sportlocatie in Friesland die het
Topprestatie-certificaat ontvangt.
Naast het voedings- en drankenaanbod in de kantine heeft De
Kûpe ook ingezet op een rookvrij sportterrein en verantwoord
alcoholbeleid. Waar mogelijk is
het assortiment aangepast naar
gezondere alternatieven. Dat betekent dat een derde deel van het
totale aanbod nu gezondere producten bevat.
Sportverenigingen die ook stappen willen zetten naar een gezonde kantine kunnen zich melden
via de website van de gemeente
Achtkarspelen.
Op straat en in openbare gebouwen zullen we binnenkort meer
Fries tegenkomen. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse
Zaken en de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes hebben dit
onlangs met de ondertekening

verzameld door Bennie Nauta
van het Sichtberensakkoart Frysk
vastgesteld. Daarin staat dat zij
het gebruik en de zichtbaarheid
van het Fries willen vergroten.
De provincie wil zoveel mogelijk
borden langs vaar-en autowegen
in het Fries of tweetalig maken.
De minister en de gedeputeerde
willen ook meer aandacht voor
het Fries in andere communicatiemiddelen.
De stichting Oud-Achtkarspelen
heeft recentelijk een loden boter-kaasstempel van Bonnie Dalstra gekregen. Haar vader had
een bouwbedrijf in Twijzel en is
tijdens werkzaamheden, na het
stoppen van zuivelfabriek ‘De
Eendracht’ in 1975 in het bezit
van het stempel gekomen.
Hetty Kloosterman-Combs heeft
jaren geleden al een en ander
uitgezocht. Ze deed onderzoek
naar joodse inwoners van Twijzel
en schreef er artikelen over. Het
stempel voor het aanbrengen
van het keurmerk werd gebruikt
bij de fabricage van kaas en boter. Het stempel mocht alleen
door een rabbinaal toezichthouder worden gebruikt. Een rabbinaal toezichthouder is iemand
die waakt over het naleven van
de spijswetten (Kasjroet) bij de
bereiding van voedsel. Hij moest
opletten of het zuivelproduct
van a-z koosjer was. Volgens
Mattie Bruining van de stichting
Oud-Achtkarspelen betekent dat
in het geval van zuivel dat toezicht op herkomst (alleen melk
van herkauwers met gespleten
hoeven), verbod op het eten van
bloed en het mengen van vlees
en melk.

Heerlijk, het regent. Na een lange periode van droogte, waarbij alle
boeren, burgers en buitenlui zich zorgen maken over de komende oogsttijd en de producten nog duurder worden, geeft de regen
weer een beetje lucht.

Alle zorgen ten spijt valt er ook actief nieuws te melden vanuit het
Plaatselijk Belang. In de bestuursvergadering van 5 mei hadden
we Roel Gebben te gast. Roel is bekend met het wel en wee van
verkeerssituaties in Friesland en in het bijzonder in Buitenpost.
Roel wist het bestuur veel te vertellen over Veilig Verkeer Nederland
(VVN). Het VVN blijkt een Participatiepunt te hebben dat te vinden
is op hun website www.vvn.nl/participatiepunt. Iedere melding
over een zorgelijke verkeerssituatie wordt daar serieus behandeld.
Zo ook is de melding opgenomen over de lastige situatie aan de
Groenkamp en bij zwembad De Kûpe.
De groenvoorziening en de indeling rondom het zwembad wordt
verbluffend mooi. De bijzondere, van cortenstaal, uitgevoerde
glooiende afbakening voor het groen is een lust voor het oog. Het
heeft de werkgroep voor de Centrumvisie zeker geïnspireerd om
dit materiaal in het centrum door te voeren.
Het bestuur is verder druk bezig met de subsidieaanvraag voor de
plannen voor een dorpstuin.
De nieuwe welkomstborden aan alle invalswegen van Buitenpost
zijn in aantocht. Met Prorail en de gemeente wordt nog overleg
gepleegd over het plaatsen van een welkomstbord bij het station
zodat forenzen en toeristen zich ook welkom voelen in ons dorp.
Voor de komende maand wens ik u een gezonde en prettige zomer.
Namens het bestuur Plaatselijk Belang,
Freonlike groetnis,
Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Vaandel heeft nieuw thuis
Na de opheffing van muziekkorps Concordia in 2020 bleef
het vaandel als erfstuk over. De
Gereformeerde kerk heeft het
dundoek nu geadopteerd en
een onderkomen gegeven. Het
heeft een plekje gekregen in De
Schakel achter de kerk. Vroeger
was het gebruikelijk dat dergelijke vaandels versierd werden
met eremetaal dat tijdens concoursen gewonnen was. Deze
ontbreken echter. Toch fijn dat dit
stukje plaatselijke historie, waar
menig Buitenposter achter gelopen heeft, zichtbaar blijft!
(foto: Hielke Boorsma)
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Geef jij ook een mooi boek op Vaderdag?
Ook voor Vaderdag kaarten, en mooie tijdschriften
om cadeau te doen.
We zien u graag!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

THEMA REIZEN
Tour de France
Parijs

Surhuisterveen

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

0512 - 36 98 00

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Wandelvakantie
Rügen - Duitsland

€ 275,p.p.

€ 579,p.p.

EXCURSIE & SENIORENREIZEN
The Cotswolds
Engeland

€ 579,p.p.

Harz
Duitsland

€ 745,p.p.

✔Finish van de Tour
✔Montmartre met gids

✔eenvoudige paden
✔heerlijke stranden

✔idyllisch Engeland
✔Oxford & Cambridge

✔volledig verzorgd

Datum:
23 juli - 3 dagen

Datum:
10 sept. - 5 dagen

Datum:
1 sept. - 6 dagen

Datum:
23 aug. - 6 dagen

DAGTOCHTEN

Sekuer Notarissen, zeker weten!

HET NIEUWE
PALEIS HET LOO
31 aug.
€ 89,- p.p.
ANNE FRANK
12 juli
€ 89,- p.p.

INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, 2x Koffie/thee met
gebak, Rondrit o.l.v. een gids,
Entree Paleis het Loo,
3-Gangendiner
INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, 2x koffie/thee met
gebak, Anne Frank Tour o.l.v. een
gids, Bezoek Anne Frank huis,
Afscheidsdiner

KERS OP DE
TAART
6 juli
€ 87,- p.p.

INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, 2x koffie/thee met
huisgemaakte kersenvlaai,
Boerenlunch, Rondvaart Vinkeveense plassen (2 uur)

ZANDSCULPTURENFESTIJN
14 juli
€ 79,- p.p.

INCLUSIEF Reis per touringcar,
2x Koffie/thee met gebak,
Entree Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen, Rondrit
Kroondomein het Loo o.l.v. een
gids, 3-Gangendiner

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

Bekijk al onze reizen op

www.veenstrareizen.nl

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

ZORGELOOS OP REIS
✔Géén aanbetaling

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

✔Kosteloos annuleren

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

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.

Meldpunt Bedrijvigheid
Sinds 28 mei is Eye Wish aan de Kerkstraat een Pearle-winkel geworden.
Achter de schermen werd al jarenlang
samengewerkt.

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

Vanaf 29 mei is de Coop gesloten om
te worden omgebouwd tot een PLUS
supermarkt. Op woensdag 22 juni gaat
de nieuwe winkel om 9.00 uur open.

In mei werd er druk gewerkt aan het
benzinestation van Sijmen Veenstra
aan de Kuipersweg. De overkapping is
vernieuwd en de grond gereinigd. Ook
kunt u nu ’s nachts tanken! Een duidelijke verbetering.

NIEUWS
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De Âlde Wite wordt toevluchtsoord
De Mariakerk van Buitenpost
ligt aan het oude Bonifatius
Kloosterpad, het traject van Buitenpost naar Gerkesklooster.
Er is een cirkelvormige rondwandeling van drie dagen om
Buitenpost heen beschreven,
waar pelgrims een tocht kunnen
lopen. De rondwandeling voert
langs vroegere kloostergoederen. De Mariakerk is voor pelgrims een prachtige uitvalsbasis.
Voor de Plaatselijke Commissie
van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken dan ook reden om de
kerk open te stellen voor overnachtingen van pelgrims.
Pelgrims
Pelgrims gaan om bijzondere,
vaak persoonlijke, reden te voet
of op de fiets op weg en onderscheiden zich door het dragen
van de Jacobsschelp, die gevonden wordt aan de Spaanse kusten van de Atlantische Oceaan.
Die nam men sinds de vroege
middeleeuwen mee naar huis als
bewijs dat de tocht naar Santiago was volbracht. Niet alleen pelgrims onderscheiden zich, ook de
overnachtingsplekken, de refugio’s, waar gebruik van wordt gemaakt zijn bijzonder. Refugio betekent letterlijk: ‘toevluchtsoord’
of ‘vluchtheuvel’. Ze bestaan in
Europa meer dan 1000 jaar en
maken tot op de dag van vandaag deel uit van kloostergemeenschappen, kerken, pas-

torieën en onderkomens van
gemeenten en particulieren.
Vooral in Zuid-Europese landen
bestaat die traditie nog steeds.
Vroeger ook in Nederland. Zo
boden kloosters onderdak aan
reizigers en pelgrims. Dat is tegenwoordig in Nederland een
zeldzaamheid. Met de 18 Friese
refugio’s is een eeuwenoude
traditie sinds 2018 weer terug.
Ze liggen allemaal aan of in de
buurt van de vier Friese pelgrimsroutes.
Refugio is toevluchtsoord
Refugio’s in Friese kerken zijn
een initiatief van Stichting Santiago aan het Wad en Stichting
Alde Fryske Tsjerken (SAFT) in
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
In dat jaar waren Sint-Jacobiparochie en Zwarte Haan aan de
Waddenkust niet alleen beginpunten van de Friese pelgrimsroute het Jabikspaad, maar ook
eindpunten. Vandaar de naam:
’Santiago aan het Wad’ en
‘Finistère aan het Wad’. Het biedt
de mogelijkheid om eeuwenoude tradities van Europese
pelgrimswegen ‘naar Fryslân te
halen’ en de aandacht te vestigen op de rijke afwisseling van
cultuur- en streeklandschappen
in Fryslân.
De ontwikkeling van deze landschappen gaat terug tot middeleeuwse tijden toen circa vijftig

4 juni Repair Café in de
‘week zonder afval’
In de week van 30 mei tot 5 juni
organiseert Milieu Centraal de
‘week zonder afval’. En het Repair Café wil daar graag onderdeel van uitmaken. Daarom zijn
we 4 juni vanaf 13.00 uur weer
present in it Koartling.
Wat is Milieu Centraal? Dit is een
in 1998 opgerichte stichting om
mensen te helpen bij het maken
van duurzame keuzes. Dit gaat
vooral door middel van onderzoek, voorlichting en campagnes.
Hun werkgebied is heel breed.
Kijk maar eens op hun website
www.milieucentraal.nl. Hoe kan
ik in mijn vloer isoleren en wat
bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe
groot is de impact van vliegen?
Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en
hoe je dat aanpakt. Daar vind je
dus veel antwoorden op je vragen en het staat boordevol tips.
In het kader van het Repair Café
is het interessant om de R-ladder
te bekijken. Die maakt je bewust
bij keuzes die je kunt maken.
R-ladder wordt zo genoemd omdat in de originele versie de Engelse woorden steeds met een R
beginnen.
Wat kunnen we doen om de druk
op het milieu te verminderen:
• Afwijzen: heb ik het wel echt
nodig? Niet kopen is het beste
voor het milieu!
• Verminderen: zorgen dat het
product minder grondstoffen
gebruikt. Of minder gebruiken.
• Hergebruik: jij hebt het niet

meer nodig. Verkoop het of
breng het naar de kringloopwinkel.
• Repareren/opknappen/moderniseren: kan het nog gemaakt
worden? Dit is dus het gebied
waar het Repair Café goed in
is. Gewoon langskomen! Wij
doen niet aan voorrij- of onderzoekskosten of welke kosten dan ook ( maar hebben wel
een pot...). En lukt reparatie
niet, dan weet je in ieder geval
zeker dat reparatie niet meer
tot de mogelijkheden hoort.
• Recycling: hergebruik van de
grondstoffen.
• Terugwinnen: als het dan toch
niet anders kan dan liever verbranden dan storten om de
ontstane energie nuttig gebruiken.
Repareren is dus goed voor het
milieu omdat de afvalberg verkleind wordt. Vandaar dat we
meedoen aan de week zonder

eeuw (1580) gingen alle kloostergebouwen verloren. Wat bleef
was het landschappelijk resultaat
van hun werk. Indachtig het credo: ‘Terar dum prosim’: ik moge
verteren als ik maar nuttig ben
(lijfspreuk Cisterciënzer monniken van klooster Claercamp bij
Rinsumageest).

kloosters in dit gewest de basis
legden voor het in cultuur brengen van zeekleigebieden, veenen zandgronden. Bij de protestantse Reformatie in de 16e

Bijzonder
Nergens anders in Europa bevinden zich zoveel laatmiddeleeuwse kerken als in de FriesGroningse kuststrook van de
Waddenzee. Oude romaanse
kerken bepalen overdag de ’skyline' van het open landschap.
’s Nachts is het Waddengebied
een van de weinige streken in
Nederland en Noord-Europa
waar de sterrenhemel – vroeger een navigatiemiddel van de
pelgrim – nog als vanouds is te
beleven. Veel kerken maken al
dertig generaties deel uit van
lokale gemeenschappen; de
kerk was van iedereen. De toren
wees naar de hemel, maar bezat
ook een stevig fundament in de

Overnachten in de kerk
De Plaatselijke Commissie van
de
Stichting
Alde
Fryske
Tsjerken, heeft zich ten doel gesteld dat de Mariakerk voor iedereen is. Er kunnen activiteiten,
voorstellingen, lezingen en evenementen georganiseerd worden en er kan natuurlijk gekerkt
worden.
Het aanbieden van overnachtingen voor pelgrims past goed bij
deze doelstelling. Daar komt best
wat organisatie en planning bij.
Pelgrims melden zich tijdig bij de
contactpersoon voor refugio en
zijn in het bezit van een pelgrimspas. In de Mariakerk staan veldbedden waar geslapen kan worden. Het gaat om de eenvoud.
Er zijn verschillende routes waar
Buitenpost een goede uitvalsbasis voor is.
Jan Willem Zwart

Voor meer informatie;
Stichting Alde FryskeTsjerken
Stichting Santiago aan het Wad
Stichting Jabikspaad
Sint-Odulphuspad
Bonifatius Kloosterpad
Claercamppad

Swaddekuier op 9 juli
Corona belette twee jaar lang
de natuurwandeltochten door
het Nationaal Landschap de
Noardlike Fryske Wâlden. Dit
jaar staat er op zaterdag 9 juli
met een nieuwe Swaddekuier
weer een aantal prachtige routes
gepland door het gebied.
Ode aan het landschap
In samenwerking met de boerennatuur organisatie De Noardlike
Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer
en de gemeente Achtkarspelen,
heeft de organisatie de routes
voor de Swaddekuier 2022 gepland. De samenwerking met
veehouders, die hun landerijen
openstellen, biedt aan de wandelaars de mogelijkheid om het
landschap ook eens op een andere wijze te ervaren.
Het thema van de Swaddekuier
zal bij alle routes in 2022 liggen
op de diversiteit van het landschap. Aan de ene kant de natte
mieden met een rijke vegetatie
van planten en aan de andere
kant de hogere zandgronden
met de typische houtwallen en
elzensingels.

Cultuur
Door financiele bijdragen van
sponsoren is het gelukt om op
de routes van 10, 20 en 40 km
en op de controleposten overal
entertainment aan te bieden in
de vorm van muziek, zang en
toneel. Daarnaast worden alle
wandelaars getrakteerd op hapjes en drankjes. Start en finish
van de Swaddekuier zijn zoals
in eerdere jaren bij het sportgebouw aan de Eringalaan. De organisatie van de Swaddekuier,
die wordt bijgestaan door tientallen vrijwilligers, EHBO’ers en
verkeersbeveiligers,
verwacht
hiermee voor alle deelnemers
een sportief en goed verzorgd
wandelevenement aan te kunnen bieden. Aanmelden en inschrijven voor de Swaddekuier
kan op www.swaddekuier.nl
Vrijwilligers gezocht
Het bestuur van de Swaddekuier is nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij
de organisatie. Voor vragen kun
je terecht bij Jan Kloosterman,
06 2244 5634.

afval. Nu zal niet al het afval opeens verdwijnen. Maar met een
beetje meer bewustwording en
daarnaar handelen, moet het
toch mogelijk zijn direct een flinke besparing te bereiken, zonder
dat je iets hoeft in te leveren.
Een beter milieu begint (ook) bij
jezelf!
André van der Laaken

aarde. In geval van nood – zoals
overstromingen – waren kerken
op terpen letterlijk de enige veilige vluchtheuvels in het Noorden.

Zo leuk is wandelen!

(foto: Hielke Boorsma)

www.aldefrysketsjerken.nl
www.santiagoaanhetwad.nl
www.jabikspaad.nl
www.odulphuspad.nl
www.bonifatiuskloosterpad.nl
www.kloosterclaercamp.nl

Opbrengst
reumacollecte
In de week van 21 tot en met 26
maart was er, sinds twee jaar,
weer de jaarlijkse collecte voor
ReumaNederland.

Er zijn 68 collectanten in ons
dorp op pad geweest. Bij
E-norm Van der Veen, Delicatessenwinkeltsje, Haarzaak, de
tandartspraktijk en in de Dropshop hebben ook bussen
gestaan. Dit heeft het mooie bedrag opgebracht van 2845 euro,
dit was zelfs 375 euro meer dan
in 2019! Alle collectanten, gevers
en winkeliers/bedrijven hartelijk
dank voor jullie inzet. Mogen we
in 2023 weer op jullie rekenen?

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.nl
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Hoe de familie Boersma Joodse mensen redde

Nelleke Kemps-Stam

Ik heb iemand die hier een plek moet hebben

In het archief van het United States Holocaust Memorial Museum is
een lijst te vinden met daarop 53 namen van ondergedoken Joden
in de gemeente Achtkarspelen. Niet alleen hun namen, maar ook
die van het onderduikadres staan daarop vermeld. Onder hen bevinden zich ook mensen uit de buurt van Buitenpost.
Johan Boersma vertelt hoe zijn pake Jan en beppe Sjoerdje en zijn
ouders Rinse en Frederika in Rohel onderdak boden aan Joodse
families.
Tussen 15 juli 1942 en 31 juli 1944 werden ruim 100.000 Joodse mensen per trein vanuit Kamp Westerbork naar concentratie- of vernietigingskampen vervoerd. Ongeveer 300 kampbewoners ontkwamen
aan deportatie door te vluchten. Vaak werd door mensen van het
verzet een onderduikadres voor hen gezocht.
Ongevraagde hulp
Rohel is een buurtschap tussen
Augustinusga en Buitenpost. “In
die tijd stonden er zeven boerderijen in Rohel. In de oorlog
had mijn vader een stuk of acht
koeien”, herinnert Johan zich.
“Vlak voor de oorlog lag hij als
soldaat in Wierden. Omwonenden nodigden de soldaten wel
eens uit op de koffie. Zo heeft
mijn vader mijn moeder Frederika (Riek) Koers leren kennen.
Na zijn diensttijd kwam hij weer
bij mijn pake en beppe wonen. In
1941 overleed mijn beppe. Mijn

ouders trouwden en gingen bij
pake inwonen. In 1942 hertrouwde pake met beppe Sjoerdje. Zij
verhuisden naar Twijzelermieden
met twee jongens die nog thuis
waren. Mijn ouders bleven op de
boerderij in Rohel.
Op een avond stond een neef
uit Dokkum op de stoep met een
man, Jacques Wallage. De neef
zei tegen mijn vader: ‘Ik heb iemand die hier een plek moet
hebben’. Het werd niet eens gevraagd. Ze gingen er gewoon
van uit dat het kon. Door de gereformeerde kerk werd hulp aan
Joden gepredikt en mijn ouders
deden het vanuit hun geloof.
Ze wisten ook niet dat Jacques
Joods was. Een dag later vroeg
mijn vader dat pas aan hem. Jacques was op16 oktober 1942 uit
Kamp Westerbork ontsnapt in
een vrachtwagen die het kamp

Pake Jan krijgt een kus van de
ambassadeur na het uitreiken van de
onderscheiding.
verliet. Hij verborg zijn Jodenster
onder een jas en deed alsof hij
de bijrijder was. Bij het passeren
van de poort maakte hij de Hitlergroet. Door een verzetsman was
hij naar Dokkum gebracht, waar
het niet meer veilig was. Zijn
vrouw Froukje en twaalfjarige

zoon Benjamin (Bennie) zaten in
Peebos ondergedoken. Niet lang
daarna werden zij met Jacques
herenigd bij mijn ouders. Omdat
Bennie donker haar had en mijn
Twentse moeder ook, werd hij
het neefje van mijn moeder dat
kwam logeren. Daarom hoefde
hij niet altijd binnen te blijven,
maar ging hij regelmatig met
mijn vader mee op de melkwagen. Hij had meer vrijheid dan
zijn ouders.” Jacques, Frouk
en Bennie zouden van 1942 tot
het eind van de oorlog bij de
Boersma’s blijven inwonen.

Er kan nog meer bij
Het werd steeds drukker in het
buitengebied van Buitenpost.
Bij pake en beppe zaten Frouks
zus Martha met haar man en
dochtertje ondergedoken. Ook
andere leden van de familie Wallage kwamen deze kant op. “De
broer van Jacques was Philip
Wallage. Hij was met zijn vrouw
Heika (Rie) en hun zoontje Leo in
Eernewoude terechtgekomen”,
vertelt Johan. Daar ziet Leo in
mei 1943 tot zijn verbazing zijn
neef Nol dwars door de weilanden aan komen fietsen. Later
beschrijft Leo dat moment in zijn
jeugdherinneringen in zijn boek
“Rotmoffen” zei mijn moeder:
“Ik herkende hem meteen! Niemand heeft zulke dunne benen
als neef Nol. Hij is ook uit Westerbork gevlucht. De fiets heeft
hij in het kamp gestolen en hij
is gewoon de poort uit gefietst.
Zijn vader en moeder, broer en
zusjes moesten een dag eerder
in de trein. Met heel veel andere
mensen in goederenwagons. Ze
moesten erin geduwd worden,
zo vol zaten de wagons. Nol zegt
dat ze naar Polen gingen en daar
wilde hij niet heen. Hij heeft zich
de hele nacht onder een barak
verstopt en ’s ochtends is hij hem
gesmeerd.”
Als in Eernewoude de grond te
heet onder de voeten wordt, verandert de familie van onderduikadres. Nol (die eigenlijk Aäron
heet) vindt onderdak bij Rinse en
Riek, Philips gezin gaat naar de
familie De Haan in Rohel. Aan het
eind van 1945 wordt nog iemand
verplaatst naar Johans ouders,
tot de bevrijding“. Mijn moeder
heeft wel eens gezegd dat ze blij
was dat ze niet direct zwanger
geraakt was en niet in de kleine
kinderen zat.” Maar waar lieten ze
al die mensen? “Pake en beppe
woonden daar vroeger ook met

vijf kinderen. De boerderij stond
een heel eind van de weg af. Er
liep een pad naar toe en aan het
eind stond een hok met een herdershond aan een lange ketting.
Als er dan iemand kwam, ging
hij vreselijk tekeer. Mijn ouders
liepen er dan langzaam naar toe
zodat bezoekers niet verder kwamen. De onderduikers konden
zich dan intussen achter de takkenbossen verstoppen. Het was
mooi wonen daar. Het was een
laag gebied. ’s Winters stonden
veel weilanden onder water. Als
het dan vroor gingen de onderduikers ’s nachts bij maanlicht
schaatsen. Mijn ouders waren
kerkelijk en dan mocht je niet om
geld kaarten. Maar mijn moeder
vond het heel leuk om ’s avonds
met elkaar te kaarten voor één
cent.”
Na de bevrijding roept Jacques
Wallage op 2 juni 1945 de hele
familie Boersma bij elkaar. Het
is de dag van hun vertrek. In een
speech van drie bladzijden bedankt hij hen voor hun hulp en
naastenliefde. Voor Rinse en Riek

heeft hij een speciaal woord.
“Jarenlang hebben jullie ons
thuis gehad, niets was jullie teveel, niets was jullie te erg. Dat
was wat 1 Korinthiërs 13 van de
mensen vraagt, dat was Liefde.”
Zijn oproep “Wij komen zoo vaak
wij de gelegenheid hebben bij
jullie, maar kóm, hoe moeilijk de
boer ook van zijn erf gaat, kom
ook veel bij ons”, leidt tot blijvend contact. “Ik kreeg zolang ze
leefde, op mijn verjaardag nog
altijd een kaart van tante Rie”,
illustreert Johan. De families keren terug naar Groningen waar

Rinse en Riek met hun Yad Vashem onderscheiding.

(eigen foto)

Philip de firma Wallage weer opbouwt. In 1947 wordt het gezin
uitgebreid met Jacques, de latere burgemeester van die stad.
Jacques scheidt van Froukje en
hertrouwt. Bennie emigreert
naar Israël.
Moederziel alleen
Nol keert verweesd terug naar
Groningen. Zijn vader Mozes
werd als eerste van het gezin
opgepakt en in augustus 1942
vermoord in het concentratiekamp Auschwitz. Zijn moeder,
broer en zusjes werden in maart
1943 afgevoerd naar het vernietigingskamp Sobibor, waar ze
de dood vonden. Nol’s vrouw
Anneke Wiersema vertelt later:
“Wanneer je met je hele gezin in Westerbork zat, liet je het
wel uit je hoofd om te vluchten.
Wanneer er iemand vluchtte
dan werden familieleden gelijk
gedeporteerd en dat wilde niemand op zijn geweten hebben
natuurlijk. Nol moest werken in
het kamp en toen hij zag dat zijn
familie werd weggevoerd had
hij er niets meer te zoeken. Op
een dinsdagmorgen is hij gevlucht, op een fiets met een geel
plaatje met daarop ‘Westerbork’.
Zodra hij uit het zicht was, heeft

De onderscheiding van Rinse en Riek
Boersma-Koers. (eigen foto)
hij het plaatje eraf gehaald en
weggegooid. Vervolgens is hij in
Friesland ondergedoken. Na de
oorlog was hij moederziel alleen.
Hij ging naar de HBS, ging vervolgens studeren, we trouwden
en kregen drie kinderen.
Nol vertelde nooit iets en wij
vroegen nooit. Nooit waren er
emoties bij Nol, in ieder geval
toonde hij die niet. Wel denk ik
dat de gruwelen uit de oorlog
zijn hele leven beheerst hebben
en dat van ons erbij. Nol had
wel een doos met privé-spullen, maar het was een onuitgesproken afspraak dat ik daar
niet aan zou komen. Ook nadat
mijn man overleden was in 1987
vond ik het vreselijk moeilijk om
die doos te openen. Het voelde
haast als een inbreuk op zijn
privacy, zelfs nu hij er niet meer
was en zo bleef de doos lange
tijd gesloten. Na verloop van tijd
werd het tijd om de doos te openen, niet uit nieuwsgierigheid
maar als afronding. Mijn dochter
Inge en ik vonden toen het opstel
Kindertranen en onder andere
een Davidsster. We lazen het opstel, telkens weer, en het ontroerde, het ontroerde ons zeer diep.”
[winsum.nieuws.nl]. Het opstel
werd in 2014 uitgegeven en uitgedeeld op basisscholen. Het
is nog te koop via de museumwinkel van Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. Het opstel is
te lezen op de pagina hiernaast.
In 1971 ontvingen Jan en Sjoerdje de Yad Vashem onderscheiding. In 1986 volgden Rinse en
Riek. Langs De Laan der Rechtvaardigen staan hun namen
naast de boom die blijvend herinnert aan hen die zelf gevaar liepen om anderen te redden.

In de Laan van de Rechtvaardigen in Jeruzalem staan de namen van meer dan
22.000 niet-Joodse redders genoteerd. Bomen met bordjes. Achter elk bordje
gaat een geschiedenis schuil. Deze boom is geplant voor pake en beppe. Het
bordje, bij een andere boom (inzet), is voor Rinse en Riek.

Met dank aan Anneke en Inge
Wallage. Voor meer informatie:
inge@wallage.nl.
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Nol Wallage
Nol Wallage werd geboren op 24 september 1924 in Groningen. Hij
was achttien jaar toen hij naar kamp Westerbork werd gevoerd. Na
de deportatie van zijn moeder, broer en zusjes naar een vernietigingingskamp vluchtte hij uit het kamp. Via Eernewoude kwam hij in
Rohel terecht.
Voorwoord
Nol Wallage overleefde als enige
van het gezin Wallage de oorlog.
Na zijn overlijden in 1987 vond
ik een doos papieren met voornamelijk oorlogsherinneringen.
Een opmerkelijke vondst tussen
de papieren was het verhaal
Kindertranen, een opstel dat Nol
in februari 1946 schreef op de
Gemeentelijke HBS in Groningen, een voorloper van het huidige Zernike College. Het is een
opstel over een Joods meisje,
dat werd weggevoerd uit kamp
Westerbork. Aan het begin van
de oorlog woonde het Joodse

gezin Wallage in Groningen aan
de Rademarkt 22. Midden in de
oorlog – de datum is onbekend –

werd Nol samen met zijn moeder
Betsie, zijn broer Philip en zijn
zusjes Rosalien en Elisabeth naar
het kamp Westerbork gevoerd.
Zijn vader Mozes Wallage was
al eerder opgepakt en op 2 augustus 1942 in het concentratiekamp Auschwitz omgebracht.
Op 23 maart 1943 werden zijn

Nol Wallage (links) met zijn broertje Philip en zijn zusjes Rosalien en Elisabeth.

moeder, broer en zusjes op de
trein naar het vernietigingskamp
Sobibor gezet. Heeft Nol toen zijn
familie zien vertrekken? Heeft
Nol het meisje Marion zien vertrekken waarover hij in het opstel
schreef? Of Marion wel of niet
bestaan heeft, ze lijkt in ieder geval door Nol te zijn neergezet ter
nagedachtenis aan alle dierbaren, die destijds zijn weggevoerd
naar het ‘onbekende Oosten’.
Wanneer men leest over de systematische uitroeiing van de
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog bekruipt je een gevoel
van ongeloof en onbegrip. Het
blijft onvoorstelbaar en bizar
dat zo velen aan het moorden
meegeholpen hebben. Met dit
schoolopstel leek Nol voor zichzelf een streep te trekken onder
de oorlog. Noch met mij, noch

Nol Wallage als student in Groningen,
vlak na de oorlog.
met de kinderen sprak hij over
zijn oorlogservaringen. Zijn
lijfspreuk was: “het verleden is
voltooid verleden tijd, je moet
vooruit kijken’’.
Anneke Wallage-Wiersema,
weduwe van Nol Wallage

Kindertranen
7 februari 1946
Constantijntje, ’t zaligh kijntje,
Cherubijntje, van om hoogh,
d’IJdelheden, hier beneden,
uitlacht met een lodderoogh.

blije kind aan het strand van de
Noordzee.
Het was in de lachende zomer
van 1939, toen de wereld nog
rustte en Marion nog maar vier
jaar was.

(Joost van den Vondel)
“Pak me dan! Je kunt me lekker toch niet krijgen!” klonk het
hoge kinderstemmetje door de
duinen. En weg rende Marion,
terwijl ze omkeek, of ik haar niet
achternaliep. Mijn blik volgde
haar, dat leuke witte figuurtje,
dat als een vlinder langs de
duinpaden dartelde.
“Pas maar op, als ik je krijg!” riep
ik haar na, sprong op en rende
in de richting van het meisje, dat
op de duintop was blijven staan
en kinderlijk tergend haar tongetje tegen me uitstak. Toen ik vlak
bij haar was, draaide ze zich om
en draafde, zo vlug haar voetjes
haar konden dragen, het duin af.
“Hoera! Nu heb ik je toch, hè,”
lachte ik, toen ik het meisje had
ingehaald en haar bij haar armpje vastgreep.
Toen pakte ik het kwasi tegenstribbelende kind op, tilde het
zo goed en kwaad het ging, op
mijn schouder en liep weg naar
de zee, die aan de andere kant
van de duinen haar eeuwig lied
ruiste.
“En nu, ga je de zee in, hoor je?”
zei ik, toen ik op het strand gekomen was.
“Nee, nee, niet!” gilde Marion,
terwijl ze met haar beentjes trappelde en zich van mijn schouder
probeerde af te werken.
“Vast en zeker”, hernam ik, “kinderen, die zeggen dat ik gek ben,
die gooi ik in zee”.
“Nee, je bent niet gek meer
hoor!” riep het angstige kind,
“je bent heel lief, het liefste van
alles en laat me nu maar los,
toe.”
“Nou, vooruit dan maar”, schold
ik haar de straf kwijt, “voor deze
keer, maar… pas op hoor! Als je
weer zegt, dat ik gek ben, ga je
heus de zee in”.
En ik zette het meisje weer op
de grond neer, maar nauwelijks
stond ze goed en wel, of ze stak
de tong uit, holde weg en riep:
“Je bent toch gek. Lèkker!”
“Gek, gek, gek”, gilde ze en repte zich weg van mij. Ik keek haar
glimlachend aan, dat jolige,

Toen ik haar weer zag, was
het allang oorlog en de Duitse
bloeddorst en tyrannie vierden
hoogtij in het lage landje aan de
zee; dezelfde zee van toen, maar
die je nu niet meer mocht zien,
alleen maar horen, achter die
dikke grijze betonnen muur, die
als het ware het bolwerk vormde van de Nazi-heerschappij.
Het was op een schitterend
mooie voorjaarsdag, het zonnetje scheen helder en wierp haar
warme stralen op de hunkerende aarde.
Ik zat op die dag toevallig voor
onze barak en koesterde mezelf
in de zon, toen ik in de verte, tussen twee andere barakken door,
een pover groepje mensen zag
naderen, bewaakt door enige
kampagenten, die met strenge
en hautaine gezichten hun rasgenoten begeleidden op hun
weg naar de strafbarak, waar
gepakte onderduikers hun tijdelijke verblijfplaats vonden, tot
de moordtrein hen verder oost-

in zij zich bevond. Opgewekt en
zelfs huppelend leek ze tussen
die andere mistroostigen te vereenzamen als een levenslustig,
onbezorgd en zorgeloos kind.
“Marion!” ontsnapte het aan
mijn lippen, “wat spijt mij dat
voor jou. Arm, arm kind”.
In gedachten toverde ik mij het
tafreeltje van die zomer van ’39
weer voor de geest en ik werd
bedroefd haar in deze hel te
moeten zien.
Ik stond op, liep het groepje na,
dat net achter onze barak was
verdwenen en zag nog juist, hoe
de ellendigen, Marion incluis,
door hun onverschilligen bewakers aan den leider van de strafbarak werden overgedragen.
Ik wachtte tot die ‘heren-duitse
hielenlikkers’ verdwenen waren
en liep toen snel naar de ingang
van de barak der verdoemden.
Aangezien ik de barakkenleider
nogal goed kende, kostte het mij
dus niet veel moeite die, anders
voor iedereen ‘gesperrte’ ruimte
te betreden.
Ik liep het vrouwenzaaltje door,
terwijl ik overal goed rondkeek
of ik Marion ook zag. En toen
eindelijk, helemaal achter in de
barak en helemaal alleen aan
het tafeltje, zat daar Marion,

Voor- en achterzijde van het omslag.
waarts zou voeren.
Tussen die ‘ter dood veroordeelden’ bemerkte ik eensklaps een
klein wit figuurtje, een meisje
van een jaar of acht, dat met een
innig gezichtje haar popje tegen
zich aandrukte en zich weinig
bewust scheen van de afschuwelijke omstandigheden, waar-

met het popje op haar schoot en
fluisterde lieve woordjes tegen
het zwijgende voorwerp.
Een
ontzettende
gedachte
schoot me ineens door het
hoofd, terwijl ik haar daar zo
zielig alleen zag zitten: “Zou zij
alleen gepakt zijn?”
Ik trad op het meisje toe en

vroeg: “Ken je me nog?” Met
een kinderlijk ernstig gezichtje zag ze mij aan, trok vragend
haar wenkbrauwen omhoog en
zei toen: “Wie ben jij dan?”
Ik ging naast haar zitten en begon: “Weet je nog, Marion, lang
geleden aan zee? Hoe we ruzie
met elkaar hadden en hoe ik je
toen in de zee wou gooien?”
En plotseling begrijpend, knikte
ze heftig met haar hoofdje, zodat
de krulletjes haar in het gezichtje
dansten en peinzend vervolgde
zij toen: “Oh ja, dat weet ik nog
best hoor, toen was ik nog zó
klein” en met haar handje duidde ze aan, hoe groot ze toen ongeveer was.
Ineens, het gesprek over een
andere boeg gooiend, vroeg
ze: “Zeg, wat doe jij hier en wat
moeten die andere mensen hier
allemaal en, waarom keek die
Duitse man van zo straks zo
kwaad!”
Met een innig medelijden keek
ik het onbegrijpend meisje aan
en geen acht slaand op haar,
voor mij zo moeilijke, vragen zei
ik op een gemaakt vrolijke toon:
“Luister eens Marion, vertel mij
eerst eens, waar kom je vandaan!”
En toen hoorde ik het hele verhaal van haar onderduiken, bij
stukken en brokken, terwijl ze
zichzelf iedere keer weer in de
rede viel: Hoe ze, verraden door
een meisje uit de buurt, gepakt
en weggevoerd werd van dat
rustige Friesche dorpje, waar
haar ouders haar veilig waanden en hoe ten slotte, (dat vernam ik wel uit haar verhaal) haar
vader en moeder onwetend ergens ondergedoken zaten.

de oren, die een van die opgepoetste ‘Herren Dienstleiter’ mij
toesnauwde: ”Was, Sie sind
wohl idiot geworden!” En op
dat woordje ‘idiot’ lei hij zo vals
de klemtoon.

De volgende Dinsdagochtend
om even over half elf, weerklonk
het fluiten van de locomotief en
langzaam rolde de lange trein,
als een kronkelende slang, het
kamp uit, met als bestemming
het Verre Onbekende. En Marion
zat in die trein en reed mee, den
onverzadigbaren Dood tegemoet, die ook haar al grijnslachend zat te wachten.
Hoeveel moeite ik, (een mier uit
een leger mieren in dat kamp)
ook gedaan had en waarheen ik
ook geweest was, om voor het
meisje uitstel te krijgen, alles
was te vergeefs.
Nog klinken mij de woorden in

Na de oorlog vernam ik, dat
Marion’s ouders er goed afgekomen waren en toen ik vorige zomer in Holland was, ben ik naar
ze toegegaan.
We hebben heel lang zitten praten en mijn blik is vaak afgedwaald naar dat leuke portretje
van Marion, dat een ereplaatsje
had op de schoorsteenmantel.

Nog zie ik, hoe Marion met haar
popje in haar arm in de trein
werd geperst en hoe, toen langzaam begrijpend, ze zich nog
één keer probeerde om te draaien om mij te zien, maar reeds
verdween ze in de duistere
ruimte van de wagon en de deur
sloeg dicht.
In gedachten ben ik met haar
meegereisd in die overvolle,
met zenuwachtige spanning geladen wagon; met haar stapte ik
uit, daar in het Oosten en met
haar stond ik voor dien mensen-selecterenden S.S. Oberstürmführer, die haar met een:
“Können wir nicht brauchen”
naar links wees, om bij die andere mensen voor de gaskamers
te gaan staan.”
Tot aan dat crematorium heb ik
haar nog vergezeld, verder niet,
want wat achter die muren gebeurde, heb ik nooit ten volle
geweten.
Ik zie weer, hoe die kleine
Marion, nog altijd met haar popje op haar arm, met al die anderen door die grote deur in het
‘Kamin’ verdween.
En toen, toen kwamen hele grote zwarte wolken uit de hoge
schoorstenen en daartussen zag
ik, hoe een – nu gelukkig kinderzieltje – de reis aanvaardde naar
dat onbekende verre land van
de eeuwige vrede.

Moeder, zeit hij, waarom schreit
ghij?
Waerom greit ghij, op mijn lijck?
Boven leef ik, boven zweef ick,
Engeltje van ’t hemelrijck
(Joost van den Vondel)

Tot en met 30 juni
Ten Cate Ondergoed
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

-25% korting
------------------------------------Nu al volop cadeautjes voor

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

meester, juf en vaderdag!

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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Theo en Anneke Bakker

Anneke Paauw

geïnspireerd door Louis le Roy

In deze tijd van het jaar, nu de natuur zich weer op haar mooist laat
zien, vind ik het leuk om tuinliefhebbers te interviewen.
Deze keer ben ik op bezoek bij Theo en Anneke Bakker in het West
om hun tuin te bewonderen. Dat is namelijk geen tuin van dertien
in een dozijn, met een rijtje tulpen en strak aangelegde borders.
Nee, de familie Bakker lijkt de natuur haar gang te laten gaan.
We zitten buiten met een kopje koffie en kijken uit over het
grasveld, dat vol staat met madeliefjes en eigenlijk nodig zou
moeten worden gemaaid, maar
waarmee bewust nog even
wordt gewacht. Als straks namelijk alle voorjaarsbloemetjes zijn
uitgebloeid, gaat Theo maaien
en dan wordt het zaad verspreid
zodat er volgend jaar nog meer
voorjaarsbloeiers, zoals vergeet-me-nietjes. rondom hun
huis staan.
Deze manier van tuinieren begon jaren geleden, toen ze nog
in een rijtjeshuis in Vianen woonden. Theo kreeg een boek van
Louis le Roy: Natuur uitschakelen, natuur inschakelen, over een
hele nieuwe, meer ecologische
visie op het tuinieren. Hierin beschrijft Le Roy zijn gedachte dat
de mens slechts met lichte ingrepen de natuur moet begeleiden. Dit spreekt hen zo aan, dat
ze daar in dat piepkleine tuintje
beginnen met een totaal nieuwe
manier van tuinieren. Theo haalt
veel puin bij een afgebroken
boerderij vandaan, er wordt een
vijvertje gegraven, van die grond
wordt een heuveltje gemaakt,
van het puin wordt een muur gemaakt en dan laten ze de natuur
hun gang gaan. Het moge duidelijk zijn, dat de omwonenden
daar niet onverdeeld blij mee
waren…

(eigen foto)
Als ze vele jaren later eigenaar
worden van het boerderijtje in
het West, komen de ideeën van
Le Roy weer opborrelen. Hier is
ruimte genoeg om die ideeën

uit te werken, zoals de condities
scheppen waarna de natuur vrij
spel krijgt. Eigenlijk zijn ze daar
nog steeds mee bezig, want zoals Theo en Anneke meermaals
zeggen: klaar zijn we nooit…
Theo houdt van oude stenen
in alle soorten en maten, maar
hangt daarbij één principe aan:
het moet door anderen afgedankt zijn, dus wordt Marktplaats
regelmatig bezocht. Bovendien
kun je hier in de Fryske Wâlden
sowieso gemakkelijk aan koopwaar komen. Hoeveel stenen
ze door de jaren heen hebben
gehaald, weten ze niet, maar
Anneke weet wel dat ze vele
kruiwagens vol naar achteren
heeft gebracht. Daar is namelijk
een mooie grote dobbe, waarbij
ze een muur à la Le Roy hebben
gebouwd, van 15 meter lang en
twee meter hoog. Hier zijn vele
verschillende stenen voor ge-

(eigen foto)
bruikt. Toch is het niet zo, dat er
maar lukraak is gestapeld, er is
duidelijk over nagedacht. Zo zit
er voor de oplettende toeschouwer, door het gebruik van een
andere kleur steen, een melodietje in verwerkt: De kikkertjes,
de kikkertjes zijn aardig om te
zien! Dat het juist dit liedje is, ligt
wel voor de hand want tijdens de
rondleiding worden we steeds
muzikaal begeleid door een kikkerconcert.
Dat Theo en Anneke slechts voor
de condities zorgen, blijkt bijvoorbeeld uit de vele lupinen die
er staan: een paar jaar geleden
waren dat een paar, maar ook
hier zorgt het bewust weinige
maaien voor verspreiding van
het zaad zodat er nu heel veel
planten staan. Inmiddels wordt
er ook gewerkt aan een bijenho-

tel, niet een kleintje, maar een
grote en degelijke, voorzien van
een echt dak!
Op de vele speurtochten ontdek
je soms ook andere leuke zaken. Zo zag Theo eens een oude
pipowagen, die hij voor een
prikje op de kop kon tikken. Het
is een leuke aanvulling zo dicht
bij de vijver, er ligt een klein terrasje voor en Anneke heeft de
luiken heel mooi beschilderd. Als
de kleinkinderen op bezoek zijn,
kunnen die zich heerlijk uitleven
in deze wagen. Verspreid door
de tuin zie je hier en daar leuke creaties van Anneke, die zich
ook bezighoudt met keramiek en
schilderen.
Theo en Anneke genieten bij de vijver van hun tuin op de zelfgebouwde muur.
(foto: Anneke Paauw)
dig. Zo nu en dan even de rust
nemen om midden in deze natuur te gaan zitten en genieten is
ook belangrijk... en dan ontstaan

(foto: Anneke Paauw)
Overal staan fruitbomen, maar
er staan zeven wel heel bijzondere: de pauzeappelbomen! Toen
de kinderen naar De Mienskip
gingen, werd in de kleutergroep
altijd een appel (van de groenteboer) gegeten als pauzehap. Juf
Wies bedacht eens dat de pitten
in een potje met aarde geplant
konden worden zodat de kleuters het groeiproces dagelijks
konden volgen. Toen de vakantie kwam, mochten de potjes
mee naar huis. In hun vorige
huis werden ze in de tuin gezet
en groeiden ze tot ongeveer een
meter en toen er werd verhuisd,
gingen de boompjes mee. En zo
staan er nu grote, veertig jaar
oude appelbomen op hun erf
met deze bijzondere naam!
Toch is er ook een groot stuk
grond, waar ze wel zelf de regie
over houden, dat is namelijk de
grote moestuin, die hen het hele
jaar van groente voorziet. Daar
gaat natuurlijk ook de nodige tijd
in zitten, wat ze met veel plezier
doen.
Al zorgen zij voor de condities zodat de natuur haar gang
kan gaan, dat wil niet zeggen,
dat er niets hoeft te gebeuren,
enig onderhoud is echt wel no-

De Mienskip scoort een Goed
Letterlijk goed nieuws voor basisschool De Mienskip in Buitenpost. De school heeft de beoordeling Goed van de Onderwijsinspectie gekregen. Daarmee
is de Mienskip één van de vijf
Friese basisscholen die de waar-

dering Goed heeft. In Nederland
zijn 172 basisscholen met Goed
beoordeeld.
Is alles op een school op orde,
dan voldoet de school op voldoende niveau aan de basiskwaliteit. De Mienskip, onderdeel van
Stichting ROOBOL, gaat daarin
een stap verder en heeft zelf het
Inspectiebezoek
aangevraagd
voor de waardering Goed.
Directeur Dicky Douma: “Ons onderwijs is niet alleen voldoende,
het overstijgt het basisniveau.

er ook steeds weer nieuwe ideeen die ze beiden nog graag zien
verwezenlijkt, dus ja: klaar zullen
ze nooit zijn...

Alles wat we doen, is erop gericht om het beste uit kinderen
te halen, door het beste voor elk
kind te doen.”
Vooraf werden tal van beleidsdocumenten bestudeerd. En twee
inspecteurs namen de school
een dag onder de loep in de
praktijk, door lesbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders,
leerkrachten en de directie.
De Onderwijsinspecteurs concluderen: De Mienskip is een
goede en ambitieuze school.

De oude pipowagen (boven) met de beschilderde luiken (onder).
(foto’s: Anneke Paauw)
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Professionele
kinderopvang

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

VERBOUW PLANNEN?
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LATEN WORDEN
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BUITENPOST SINDS
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WERKZAAMHEDEN
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VERBOUW
ONDERHOUD
VASTGOED BEHEER
ONTWIKKELING

TEL: 0511-541904

info@dehaan-bouwbedrijf.nl
www.dehaan-bouwbedrijf.nl
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Van Buitenpost naar Ierland

Liesbeth Ribbink

Familie Nielen

Ruim drie jaar wonen ze met veel plezier in Buitenpost. In september gaan Bart en Regina Nielen met hun vijf kinderen naar Ierland.
Een hele stap. ‘De Mienskip’ in Buitenpost speelt daar een belangrijke rol in.
Bestemming
Begin 2019 zijn Bart en Regina
met hun gezin in Buitenpost komen wonen. Alles is nu in één
plaats te vinden: school, kerk en
sport. Dat was een reden voor
hen om in Buitenpost te gaan
wonen. Ze voelen zich er meteen thuis en ontdekken dat het
heel groen en verzorgd is in Buitenpost. Eerder reden ze er wel
doorheen, maar toen was het
hen niet opgevallen. En ook de
gemeenschapszin in Buitenpost
ervaren ze als erg prettig. “Het
vormt een steunpilaar om verder
te gaan”, zegt Regina.
Bart en Regina voelen zich door
hun geloof geroepen om naar
Ierland te gaan. Dat is een proces van jaren geweest. Een aantal jaar geleden ziet Regina een
tekst op een vrachtwagen ‘Gaat
heen en maak alle volken tot
mijn discipelen’. Op de vrachtwagen staat ook een natuurfoto.
Later komt Regina erachter dat
die foto van Ierland is. Dit is het
begin van het proces. Dat gaat
verder in het kopen van een huis
in Buitenpost met een ruime
keuken, om gasten te kunnen

ontvangen. “Ondertussen komt
er interesse in thuisonderwijs en
zelfvoorzienend leven. In Nederland is dat lastig, en ontdekken
we dat het in Ierland wel kan”,
vertelt Regina. Ze zien op YouTube een filmpje van een Ierse
pastor, met een vraag om mensen die in Ierland het evangelie willen vertellen. Daardoor
worden Bart en Regina bij zendingswerk in Ierland bepaald.
De organisatie Operatie Mobilisatie (OM) komt op hun pad. Dit
is een wereldwijde christelijke
zendingsorganisatie. Bart ziet bij
OM een vacature als onderhoudsmedewerker in Ierland, en solliciteert. Begin dit jaar wordt de
knoop doorgehakt om met hun
gezin naar Ierland te gaan. “Om
te werken voor Gods Koninkrijk
en niet voor ons eigen koninkrijkje”, zegt Bart.
Werk in Ierland
Bart en Regina worden uitgezonden vanuit de Christengemeente
Buitenpost. Ze gaan samenwerken met Operatie Mobilisatie.
OM Ierland heeft een centrale
locatie: landgoed Lacken House.
Hier worden zendingswerkers

Landgoed Lacken House in Ierland met de Big Red Bus.

(eigen foto)

opgeleid, die zich daarna over de
hele wereld verspreiden. Landgoed Lacken House heeft vier
chalets, een kantoor en zalen
voor ontmoeting. Dat heeft allemaal verzorging en onderhoud
nodig. Bart gaat daar aan de
slag als onderhoudsmedewerker. Verder willen Bart en Regina
van landgoed Lacken House een
ontmoetingsplaats voor de buurt
maken. Er is een moestuin en
een speeltuin, en de zalen kunnen worden gebruikt. De buurtgenoten kunnen daar komen om
elkaar te ontmoeten of er gebruik van maken. Ook is er een
rode dubbeldekker, de ‘Big red
bus’. Deze wordt gebruikt voor
straatevangelisatie in de buurt,
op markten en festivals. Bart vertelt: “Ons gezin gaat met de bus
mee om in Ierland het evangelie
te vertellen. Een groot deel van
Ierland is katholiek en er is maar
1% die echt een persoonlijke
relatie met Jezus heeft. We zijn
een muzikaal gezin en we gaan
dat gebruiken. Ook zijn er allerlei
activiteiten, zoals koffie drinken,
poppenspel voor de kinderen en
er worden Bijbels uitgedeeld.”
Voorbereiding en afscheid
Om weg te kunnen gaan moet
er van alles geregeld worden.
Er moeten dingen worden uitgezocht en geregeld om in Ierland
te kunnen wonen. En hier moet
bijvoorbeeld het huis en de auto
nog worden verkocht. “In september willen we naar Ierland
gaan, maar er is nog heel wat
te doen”, zegt Regina. Het gezin
gaat leven van giften. Ze hebben
voor hun leven daar ruim 115.000
euro aan giften nodig. Eind juni
moet 90% van de toezeggingen
of giften binnen zijn. Bij genoeg
financiële steun, vertrekken Bart,
Regina en hun kinderen in september 2022 voor twee jaar naar
Ierland.

Bart en Regina Nielen en hun vijf kinderen.
In de komende periode zijn er
daarom allerlei activiteiten. Op
zondag 12 juni is er een zendingsdienst in de Christengemeente.
Daarin staat het werk van OM en
dat van Bart en Regina centraal.
Op zaterdag 25 juni is er een actiedag in en rond het gebouw
van de Christengemeente, om
geld in te zamelen. Dan worden
allerlei activiteiten georganiseerd zoals een springkussen,
schminken en live muziek. Ook
is er een dienstenveiling van bijvoorbeeld een cursus aardewerk
schilderen, naam leren haken,
boodschappen bezorgen of een
oppasservice.
Er komt dus heel wat kijken bij
de voorbereiding van deze zendingsmissie. Gelukkig krijgen
Bart en Regina er veel hulp bij.
“We hebben een thuisfrontteam

(foto: Fotografie Martje)

en veel warme contacten hier”,
zegt Bart. “Die ondersteunen ons
bij allerlei zaken. En straks als we
in Ierland zitten blijven ze ons
ondersteunen.”
Ze geven beiden aan dat ze het
wel moeilijk vinden om afscheid
te nemen van Buitenpost. Bart,
Regina en de kinderen wonen
met veel plezier in Buitenpost en
vinden het lastig om alles hier los
te laten. Er zijn namelijk waardevolle relaties opgebouwd. Zonder al deze steun kunnen ze niet,
ook niet als ze in Ierland zijn. Ze
kijken uit naar hun vertrek, maar
wel met een traan om al het
waardevolle dat ze in Buitenpost
achterlaten.
Wil je meer informatie lezen of
supporter worden van deze missie? Ga dan naar www.operatiemobilisatie.nl/nielen

HET HUIS OP DE HOEK
Wilma Tabak

Op de Halbertsmastraat 38 wonen pensionado’s Baukje Kloosterman en Broer Terpstra. Ze zijn weduwe en weduwnaar, maar vonden elkaar en wilden samen een nieuwe start. Vandaar dat ze hun
keuze lieten vallen op dit nieuwbouwhuis.
Hoe lang wonen jullie hier?
Baukje: Op 15 januari 2022 zijn
we officieel verhuisd naar deze
woning. Ik woonde hiervoor op
de Scheltingastraat. Ik ben in dit
dorp opgegroeid, maar heb niet
altijd in Buitenpost gewoond.
Broer woonde in Twijzelerheide.
Broer: In 2020 konden we het
huis kopen, maar toen moest het
nog gebouwd worden. De bouw
van het huis duurde ongeveer
anderhalf jaar.
Hebben jullie veel aan het huis
gedaan toen jullie hier kwamen
wonen?
Broer: We hebben vooral buitenom veel gedaan. Er was nog
geen tuin en geen schuurtje. We
hebben zelf de tuin geëgaliseerd
en beplant en hebben gezorgd
voor een schuur.

Baukje: Binnenshuis viel het mee.
We hoefden gelukkig niet te verven. Wel hebben we zelf de vloer
geëgaliseerd en pvc gelegd.

Wat weten jullie over de geschiedenis van dit huis?
Baukje: Er stonden hier eerst
rijtjeshuizen uit de jaren zestig.
Mijn broer woonde een stukje
verderop in deze straat.
Wat is jullie lievelingsplek in het
dorp?

Baukje en Broer voor hun huis aan de Halbertsmastraat.

(foto: Wilma Tabak)

Broer: Hier thuis. Ik voel me heel
erg fijn op deze plek.
Baukje: De BinnenMarkt is ook
leuk, daar gaan we wel eens zitten.
Hoe is het contact met jullie
buurtgenoten?
Baukje: Nog niet heel intensief, maar we hebben wel een
groepsapp.
Broer: We hebben af en toe contact en soms komt er iemand op
de koffie. Vooral nu iedereen in
de tuin bezig is maak je gemakkelijk even een praatje. Het is een
gemengde buurt, maar de meesten zijn toch wel zestigplussers.
Is er iets in deze buurt wat jullie
zouden willen veranderen?
Broer: Nee, we genieten ervan
dat alles nog in opbouw is. Het
wordt hier langzaamaan steeds
mooier.
Baukje: Er is veel reuring. Mensen die de hond uitlaten en kinderen die naar school gaan. Dat

is gezellig. We hebben een mooi
uitzicht, want we kunnen alle
straten inkijken.
Willen jullie hier nog lang blijven
wonen?
Baukje: Zolang het ons gegund
is.
Broer: Minstens 25 jaar haha! Ik
hoop dat dit mijn laatste plek is
om zelfstandig te wonen.

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

Looptijd: mei / juni 2022

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 mei t/m 04 juni 2022

Koopje van Jan

Diverse soorten

Braadsleetjes
Lekker & makkelijk!
Per stuk vanaf

€5.85

BBQ Pakker!

Voordeelpakker!

* 1 Procureursteak

Heerlijke
BUTCHER’S
BURGERS

* 1 Kippendijspies
* 1 Kipfilet
(gemarineerd)
* 1 Golfspies

Samen voor

€8.00

Per stuk

€1.80

MEAL DEAL

Let op je vingers!

Bij aankoop
van 2
Pepersteaks

Kip Tandoori
met nasi

Gegrilde
Spareribs

GRATIS

Kant en klaar.
Per portie

€5.95
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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.

Iedere 4e Gratis!

Vers van Uw-Slager

Bakje Duitse Kartoffel
Rauwkostsalade

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

De lekkerste, van
uw slager.
250 gram

€3.49

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

EROPUIT
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RECENSIE
Pippa’s Eiland van Martine van
der Horn

bespreekt wel serieuze problemen, waaronder schulden en ru-

In Pippa’s Eiland volgen we het
meisje Pippa, voor wie de laatste
week van de zomervakantie net
zo saai dreigt te worden als de
voorgaande weken. Dat verandert als ze erachter komt dat haar
opa zijn rekeningen niet heeft
betaald en daardoor diep in de
problemen zit. Als er een vlogger in het vakantiehuisje van de
familie overnacht, hoopt ze dat
die haar kan helpen. Samen bedenken ze een plan om geld te
verdienen zodat de rekeningen
kunnen worden betaald.

ziënde ouders. Pippa is een leuk
personage in wie je je makkelijk
kunt verplaatsen. Vlogger Adam
is precies het tegenovergestelde
en al bedoelt hij de dingen soms
goed, hij maakt soms keuzes
die eigenlijk niet door de beugel
kunnen. De consequenties die
zijn daden kunnen hebben worden niet besproken in dit boek.
Waarschijnlijk om te voorkomen
dat het boek té serieus zou worden. Aanbevolen voor kinderen
in de leeftijd van 9-11 jaar.
Wilma Tabak
Pippa’s Eiland
Martine van der Horn
Veltman Uitgevers
ISBN 9789048319183, € 14,99.

Een heerlijk zomers boek, dat
je in één ruk uit wilt lezen. Het
boek is luchtig van toon, maar

In gesprek met Martine van der Horn
Hoe lang heb je in Buitenpost
gewoond en zie je jezelf hier in
de toekomst terugkeren als inwoner?
Ik heb tot en met mijn zeventiende in Buitenpost gewoond.
Ik heb er de basisschool en de
middelbare school (Lauwers College) gedaan. Daarna ging ik de
wijde wereld in, eerst naar Parijs
en daarna heb ik veel gereisd,
de hele wereld over. Ook heb ik
anderhalf jaar in de woestijn (de
Sahara) gewoond. Ik ben nu geland in Amsterdam. Ik vind het
nog altijd fijn om terug te gaan
naar mijn ouders in Buitenpost.
Heerlijk die rust en die vergezichten over de weilanden. Maar er
terugkeren als inwoner? Dat betwijfel ik. Het zou wel lekker zijn
om er af en toe te schrijven…

ouders vroeger veel op de Waddeneilanden geweest. Ieder eiland heeft wel wat, en ik heb er
verschillende mooie herinneringen aan. Het heerlijkste zijn toch
altijd wel de strandwandelingen
met daarna, als het koud en winderig is, een warme kop chocolademelk.

Wat is jouw favoriete eilandherinnering?
Ik ben met mijn ouders en groot-

Waar haalde je de inspiratie vandaan voor Pippa's Eiland?
In de tijd dat het idee voor

Waarom heb je ervoor gekozen
Pippa's Eiland op Ameland af te
laten spelen?
Ik heb geschiedenis gestudeerd
(in Groningen) en vind het altijd
leuk om iets uit het echt in een
fictief verhaal te gebruiken. Ik
stuitte op de geschiedenis van
walvisvaarder en Amelander
Hidde Dirks Kat (1747-1824) en
vond dat interessant om te gebruiken.

Pippa’s Eiland ontstond, was
ik veel op de Waddeneilanden,
zocht ik schelpen (een van mijn
hobby’s) en bezocht ik een juttersmuseum. Allemaal inspiratie
voor Pippa’s Eiland: zo is Pippa’s
opa jutter, lijkt zijn huis op een
juttersmuseum en is Pippa’s grote liefde schelpen verzamelen. In
die tijd las ik ook het best onbekende dagboek van Hidde Dirks
Kat. Van al die ingrediënten samen maakte ik een mooie mix:
Pippa’s Eiland!
Ben je al bezig met je volgende
boek? Mogen we al weten waar
dat over gaat?
Ja! Er liggen twee leuke ideeën.
Aan één heb ik al best veel geschreven. Maar ik verklap nog
even niet waar het over gaat. Ik
kan wel vertellen dat veel kinderen vragen naar een deel 2 van
Pippa’s Eiland; ze komen ook met
heel erg leuke ideeën ervoor.
Ik heb eigenlijk te weinig tijd om
te schrijven. Ik ga nu met Pippa’s
Eiland langs scholen waar ik creatieve lees- en schrijfworkshops
geef. Ik ben ook in Buitenpost bij
obs De Mienskip en gbs De Fontein langsgeweest. Op 20 mei
was ik met een workshop in de
bibliotheek van Kollum. Allemaal
heel erg leuk werk maar er blijft
dus weinig tijd over, want daarnaast ben ik ook nog therapeut.
Nu ik dit zo vertel, denk ik: ‘Hup,
Martien, ‘s ochtends lekker vroeg
opstaan en gewoon weer gaan
schrijven!’

Martine aan het werk in een klas.

(eigen foto)

Wilma Tabak
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De Kruidhof zoekt horecaondernemer voor de Eettuin
Voor onze Eettuin (horecagelegenheid) zijn wij op zoek naar
een nieuwe pachter. Een échte
ondernemer met hart voor de
horeca.
De Eettuin bevindt zich op een
prachtige locatie en is een van de
visitekaartjes van De Kruidhof.
Over De Kruidhof
Jaarlijks vinden zo’n 15.000 bezoekers hun weg naar De Kruidhof, de grootste botanische tuin
van Friesland.
Op het vier hectare grote terrein
staan meer dan 1500 soorten
kruiden en ruim 2000 verschillende planten. Daarnaast beschikt de Kruidhof ook over een
prachtige receptie/winkel en een
IJstijdenmuseum.
In oktober heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten
om meer re-integratie en participatiemogelijkheden aan te bieden op De Kruidhof. Daarnaast
zal er een nieuwe kas worden
gebouwd en wordt de multifunctionele ruimte gerenoveerd.
Deze nieuwe situatie biedt volop
mogelijkheden en kansen qua
groepsgrootte, evenementen en
bijeenkomsten, juist voor de Eettuin!
Wie zoeken wij
Wij zijn op zoek naar een gastvrije, energieke en bevlogen
ondernemer. Horeca-ervaring is
vanzelfsprekend een absolute
pré.
Wat verwachten wij
Je bent in het seizoen (van medio april t/m medio oktober) vol-

Meer weten?
Ga jij deze uitdaging graag aan
en wil je graag meer informatie?
Je leest meer over de Eettuin en
de aanbestedingsprocedure op
onze website: www.dekruidhof.nl

Zaterdag 4 juni van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b
Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden!
Wij proberen dan (samen met u) te repareren.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP

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

VERKEER(D)?

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
weg waar de auto van afslaat. Was
de tractor uit een uitrit gekomen, dan
mocht de auto eerst. Helaas geen enkele reactie gehad in de mail, maar er
zullen vast veel mensen over nagedacht hebben.

Vorige maand was de vraag: Wat is
hier de volgorde van voor laten gaan?
De oplossing van dit verkeersvraagstuk is: Eerst de tractor, want die is
rechtdoor gaand verkeer op dezelfde

ledig inzetbaar. Je ontvangt onze
bezoekers met een glimlach en
biedt ze naast een lekkere kop
koffie met een versnapering een
heerlijke lunch aan, bij voorkeur
met kruiden/groenten uit eigen
tuin. Daarnaast weten veel passanten, zoals wandelaars en fietsers de Eettuin te vinden, ook
voor hen sta je uiteraard klaar.
Deze werkzaamheden vormen
de basis van waar we naar op
zoek zijn (bistro). Het aanbieden
van een diner, een high-tea of
het faciliteren van een familiefeest behoort uiteraard ook tot
de mogelijkheden en is mede
afhankelijk van jouw eigen wensen en ideeën.

Zo’n column schrijft zichzelf. Je put uit
je ervaringen van de afgelopen periode en dan komt het vanzelf. Deze keer
gaat het over de rouwstoet. In een
dorp als Buitenpost levert dit meestal
geen problemen op en snapt iedereen
dat hij even moet stoppen uit respect
voor de overledene en de nabestaanden. Maar hoe zit het nu officieel?
Volgens het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) heeft
een rouwstoet uitsluitend op gelijkwaardige kruispunten het recht om

door te rijden als de eerste auto van
de stoet is begonnen met het oprijden
van het kruispunt. Niemand mag dan
de stoet doorkruisen. Een voertuig
behoort tot de rouwstoet als het voorzien is van 2 vlaggetjes; eentje links en
eentje rechts.
In de praktijk zie je echter dat geen
enkele uitvaartverzorger deze regels
kent of wil gebruiken. Ze zeggen liever
tegen de chauffeurs van de volgvoertuigen dat er geen bijzondere rechten
zijn en dat 1 vlaggetje een vriendelijk

beroep is op een ieders fatsoensnorm
om de rouwstoet te respecteren. Dit
doen ze omdat andere weggebruikers
vaak de regels niet kennen en om niet
aansprakelijk te zijn bij een aanrijding.
Respecteer dus gewoon elke stoet
waar een rouw-auto voorop rijdt.

BUITENPOST IN BEELD

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

Bike & Ride
Bike & Ride is ontstaan vanuit de enorme passie voor motorfietsen. Een van de eigenaren is vier jaar geleden begonnen vanuit een garagebox met de handel in motorfietsen. Drie jaar later kwamen daar nog twee eigenaren bij en sindsdien is het
snel gegaan. Zij kregen de unieke kans om de samenwerking met FK motoren uit
Buitenpost aan te gaan. Deze samenwerking groeide uit tot een showroom met 30 tot
40 premium motorfietsen, een professionele werkplaats en officieel Touratech dealerschap. Daarna zijn zij verder gegaan onder de eigen naam Bike & Ride, gespeciliseerd
in de verkoop van motorfietsen, onderhoud en de verkoop van accessoires.

2span heropend. Op hemelvaartsdag werd het vernieuwde Twaspan, nu onder de naam 2span, heropend. De nieuwe eigenaren Riska Bouma en Aaron Boekhout knipten samen het openingslint door.
Voor de twee twintigers uit ons dorp is het een prachtige uitdaging. (foto: Hielke Boorsma)

Bike & Ride
Oost 6
9285 XL Buitenpost
e-mail: info@bike-ride.nl
tel. 0511 542 017

website: bike-ride.nl/
Openingstijden:
woensdag tot en met zaterdag
10.00-18.00 uur

Doelleazen-festival pakte ouderwets uit. Buitenpost kon op 21 mei weer als vanouds uit het (tent)
dak. Bij het Doelleazen-festival in de feesttent aan de Parklaan waren zo’n 1700 mensen aanwezig die
het geweldig naar hun zin hadden. Naast het optreden van de Doelleazen lieten ook de Feestfanaten,
de Party Animals en Daniel Metz van zich horen. Speciale gasten waren Henk Wijngaard, inmiddels
75 jaar, en zanger Foppe Land van de bekende tachtiger jaren funpunkband Strawelte. (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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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE
Voorstraat begin 20e eeuw
Het oostelijke deel van de
Voorstraat rond 1915.

Deze foto is gemaakt door Roef Ankersmit op 5 april 1958. Samen met
een andere spoorhobbyist bezocht hij alle stations op de lijn Leeuwarden-Groningen om met de camera veel zaken vast te leggen. Twee
treinstellen bij de perrons, zogenaamde ‘blauwe engelen’, staan er
klaar voor vertrek bij het oude station van Buitenpost. In 1973 is het
gebouw gesloopt.

Oude graanpelmolen
In aperil 1947 verscheen in de
krant het volgende bericht:
BRAND IN DEN BUITENPOSTER
MOLEN
Buitenpost. Vermoedelijk door
het spelen met lucifers door
kinderen, ontstond Donderdagmiddag brand in de schuur
van den molenaar A. Hoekstra.
Een groote partij stroo, meel en
kunstmest werd een prooi der
vlammen. De huisboedel was
intijds in veiligheid gebracht. De
motorspuit was spoedig aanwezig en na ongeveer een uur was
men den brand meester. De nog
al aanzienlijke schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt.

Zuivelwinkel Kuipersweg
Harry J. Nienhuis kiekte begin jaren zeventig melkboer Kloostra voor
zijn zuivelwinkeltje aan de Kuipersweg. Het pand werd daarvoor gebruikt door melkboer Dorhout. In de jaren zeventig bediende Kloostra,
samen met Sake Buwalda van de Jeltingalaan, Van der Wal van de
Dr. Postmastraat en Hoekstra van de Kerkstraat het hele dorp met hun
SRV-karren. Roland Rispens merkte op: “Prachtig! En nu herhaalt zich
de geschiedenis en laten we de boodschappen weer thuis bezorgen,
nee ze waren toen zo gek nog niet”.

West 64
Uit de Leeuwarder Courant van
oktober 1983 – West 64, Buitenpost: “Lang gezocht, want ze
worden schaars, maar toch gevonden: een echte doorgerookte
‘boazem’ met bijpassend huis.
Te bezichtigen aan het West 64 in
Buitenpost. Het rookkanaal bevond zich in dit type huis altijd in
het midden van de voorgevel en
dat is aan de buitenzijde te zien.
Want waar de boazum liep, was
de topgevel bruin-zwart. De teer
uit hout, kolen en turf door de
vaak halfsteense muren, tastte
de voegkalk aan en kleurde de
metselsteen. Vaak trok de topgevel ook nog krom van de warmte,
zodat er tenslotte stukken uitvielen. Dan moest de timmerman
komen en een nieuwe gevel bouwen. De bewoner van het huis
aan het West heeft het een halve

eeuw achtereen gelaten zoals het
was en zijn weduwe, mevrouw
Arme Kazimier-Sangers, begint
er ook niet meer aan. Dank zij
deze behoudzucht is het huis bewaard gebleven. Het is van 1792,
meent de bewoonster te weten.
Een huis om met enige eerbied
te behandelen”. Die eerbied was
niet blijvend, het huisje is allang
afgebroken.
Met dank aan de bijdrage van
Gosse van der Berg.

Tijdens de oorlog was de drie
eeuwen oude graanpelmolen
aan de molenreed nog van groot
nut geweest. Na 1945 trad al snel
verval in. Een brand op 25 april
1947 bezegelde haar lot. Het bovendeel van de molen werd gesloopt. Het onderste stenen deel,
‘de peperbus’, bleef nog tot begin jaren zestig staan.

Kees Peteroalje
Al is de krantenfoto niet al te
duidelijk, voor de oud-Buitenposter van boven de vijftig
jaar is dit vast een herkenbaar
plaatje: Cornelis Heins oftewel
Kees Peteroalje. In de jaren zestig en zeventig waren venters
nog een vast verschijnsel in het
straatbeeld. Veel huishoudelijke
producten werden, meestal als
bijverdienste, nog aan de deur
verkocht. In het geval van Cornelis was dat petroleum. Al was
op het moment van deze foto
in maart 1977 de handel al lang
geen vetpot meer. Heins vertelde aan de krant: “Der is net folle
aerdichheit mear oan. It is allegear: né.” Niettemin denkt Cornelis Heins uit Buitenpost er nog
niet over om vrijwillig op te houden als petroleumventer. “Ik ha it
fjirtich jier dien”, zegt hij, “en as
jo dan samar ophalde, dan forfele jo jo mar hwat.” Met dank aan
de bijdrage van Gosse van der
Berg.
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Met GRATIS
BBQ schoonmaakborstel

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

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

Interesse of een vraag? Neem vrijblijvend contact
op om uw wensen te bespreken.
Conny Oldenhuis
www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

Houtskool
• Zak à 2,5 kg

3.29 2.95

Art.nr. 10301830

Aanmaakblokjes
• Inhoud: 32 stuks

1.19 0.95

Art.nr. 10927994

Barbecue reiniger
• Inhoud: 500 ml

7.29 6.50

Art.nr. 10685796

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

VARIA
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DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Miljonair (vervolg)

CBS De Fakkel, schooljaar 1977, klas 5
Alle rijen van links naar rechts:
Achterste rij: Freddy Schippers, Anneke Faber, Hans Renes, Richtje
Leijendekker, Anske de Jager, Tjamke Lautenbach, meester Benedictus, Henk
Koster, Dirk Pilat, Mark Jongsma.
Tweede rij van boven: JanDirk Gardenier, Peter Haagen, Sjoukje de Vries, Pieter
Rottiné, Rommie Dijkstra, Paulus Wildeboer, Anne-Jacob Laansma, Tom Vlasma,
Margreet Folkersma, Gerrie Veld, Anita Wielsma en Oane van der Meer.
Derde rij van boven: Wimke Bijlsma, Tineke van der Lijn, Henk Botma, Tineke
Mulder, Thijs Hoekstra, Durkje van der Valle, Roelof Haar, Tiete Turkstra en
Wiebren Veenstra.

Glunderende gezichten bij
voetbaltweedaagse Veerkr88

Onderste rij: Sjoukje Dijkstra, Ytie Kamminga, Wim Postma, Hedzer Bergsma,
Yteke Waltje, Robert Berger, Ate Veenstra, Mieke de Graaf en Oebele Bosma.

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.

Aanleg fietscrossbaan in juni

Liefst 118 jeugdvoetballers van verschillende voetbalverenigingen
hebben begin mei meegedaan aan de voorjaarsvoetbaltweedaagse
2022 georganiseerd door voetbalschool Veerkr88. Op sportpark De
Swadde werd veel geleerd en gestreden door de jonge voetballers.
De twee dagen leverden veel glunderende gezichten op.
Voorheen werd in het voorjaar
een driedaagse georganiseerd
op de velden van VV Buitenpost, maar door de beschikbaarheid van met name kwalitatieve
hoofdtrainers was besloten deze
activiteit met één dag in te korten. De weersomstandigheden
waren uitstekend om de verschillende onderdelen te doorlopen.
Er waren voldoende leermomenten tijdens de voetbaltrainingen.
Het Voetbalshop 4 tegen 4 voetbaltoernooi werd met veel inzet
gespeeld. De SBW Twin Games
kende verrassende winnaars. De
spanning bij het latje trap was
enorm. Maar het slotstuk van de

finalemiddag, de strijd om de De
Haan Westerhoff-bokaal bij het
onderdeel gatenzeil, was de kers
op de taart voor de kinderen.
Alle deelnemers kregen aan het
eind een certificaat met teamfoto
en een prachtige voetbal. Dit was
mogelijk gemaakt door sponsoren.
De eerstvolgende meerdaagse
voetbalactiviteit zal in de herfstvakantie zijn. Dan weer traditioneel een voetbaltweedaagse.
Met potlood kan al op de kalender worden gezet donderdag 20
en vrijdag 21 oktober.
Paul Loonstra

De gemeente heeft laten weten
dat na de Pinkster- en Hemelvaartsdagmarkt, dus na 6 juni,
wordt begonnen met de aanleg
van een fietscrossbaan op het
Mejontsmaveld. Dit werd mogelijk door goed overleg met
onwonenden en andere betrokkenen. Buurtbewoners die
mogelijk overlast van het fietscrossbaantje zouden kunnen

ervaren werden benaderd door
initiatiefnemer Niels Bijma van
de fietscrossbaan en hebben
voor akkoord getekend. De bovenste illustratie laat de plek van
de baan van 20 x 40 meter zien,
ingetekend op een luchtfoto van
een deel van het Mejontsmaveld. De onderste foto geeft een
impressie van een soortgelijke
baan in een andere plaats.

Wilt u ook wel eens een stukje schrijven voor
de Binnenste Buiten over Buitenpost of haar inwoners?
Dat stellen we erg op prijs.
Lever tekst en eventuele afbeeldingen dan apart aan:
(foto: Binne-Louw Katsma)

mail naar: bibupost@gmail.com

Deel 1 in het aprilnummer eindigde met het feit dat schoolvriend Ad, die het intussen tot
miljonair had gebracht, Johan
Cruijff als buurman had aan de
Goudkust van Vinkeveen. Het
woonhuis werd goed bewaakt met
camera’s, zes bloedhonden en een
beheerdersechtpaar dat oorspronkelijk uit Stiens kwam. Aangezien
Ad zijn vrouw naar de kapper moest,
werd zij in een gepantserde Audi
gereden door een chauffeur met
een pistool op zak. Dat was in de tijd
dat Philips-directeur Boonstra zijn
vrouw net was ontvoerd. Ik vroeg
Ad of hij genoot van zijn multi-miljonairschap. “Eigenlijk niet”, zo zei hij.
“Als je alles kunt kopen wat je hebben wilt, is de lol eraf.” Het moet gezegd dat hij met al zijn geld ook vele
goede dingen deed en dat hij daar
niet mee te koop liep. Hij ging bijvoorbeeld persoonlijk naar directies
van tehuizen, die het veelal moesten
hebben van giften en gaven, met de
vraag hoeveel ze tekort kwamen of
welke voorzieningen ze node misten. Het tehuis waar zijn moeder
verzorgd werd, kreeg ieder jaar zoveel kerstpakketten als er mensen
woonden en werkten.
Ad was ook sponsor van Ajax. Hij had
een eigen viproom in de Arena en hij
nodigde vaak familie en bekenden
uit met hem naar een voetbalwedstrijd te kijken. De twee chauffeurs
die hij in dienst had, verzorgden in
de viproom de bediening en dat was
wel een vetpot. Ik weet dit, omdat ik
het, met onze twee zoons, met eigen
ogen aanschouwd heb. Wij waren
uitgenodigd de ‘beladen’ wedstrijd
Ajax-Groningen te zien. Wij pakten deze gelegenheid met graagte
aan, want hoe zou je anders in een
viproom in de Arena komen? We
kregen keurig een routekaart toegestuurd met een parkeerkaart voor
het sponsors-dak-plateau en niet te
vergeten de toegangskaarten. Bij
Ad zijn viproom werden we gefouilleerd en vervolgens aangekondigd
en binnengelaten. Die kamer zag er
hip uit met een grote bar en zitjes. Er
was een balkon met vliegtuigstoelen. We zaten prinsheerlijk boven
de middellijn van het speelveld. De
Arena was vol en dat was een imposant gezicht. Vriend Ad was wel een
sponsor van het niveau dat de penningmeester van Ajax, Arie van Os,
zich iedere thuiswedstrijd voor een
borreltje kwam melden. Ik maakte
kennis met de heer Van Os en feliciteerde hem met de opvallende
benoeming van oud-Ajax-speler
Klaas Nuninga (oorspronkelijk uit
Winschoten), in het bestuur. “Waarom is dat opvallend”, zo vroeg de
heer Van Os. “Omdat Klaas één van
de weinige Winschoters is met een
beetje verstand”, zo zei ik. Ad kieperde mij daarop bijna over de rand
van het balkon. Groningen verloor
de wedstrijd helaas met 3-1, maar
dat mocht de pret van het geheel
niet drukken. Na afloop begeleidde
een chauffeur ons naar de auto.
Daar stond een heuse Rolls Royce
en die was van de baas. Na alcoholgebruik liet hij zich rijden. Wij reden, een mooie ervaring rijker, van
het Arena-dak af weer het gewone
leven in. Vriend Ad overleed enkele
jaren geleden. Hij ruste in vrede.

Bent u opzoek naar
een hovenier?
U krijgt een tuinplan op maat,
Vakkundige aanleg of passend onderhoud
Informeer naar de mogelijkheden
0614050023
info@vanhoutentuinontwerp.nl
www.vanhoutentuinontwerp.nl

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl

ZEG HET MAAR
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Strijd tegen MSA
In het januarinummer deed Hans van der Wal een oproep om mee
te strijden tegen de ziekte MSA, de ziekte waaraan zijn moeder,
Tryntsje van der Wal, vorig jaar december overleed. Met het lopen
van de marathon van Wenen hoopte de familie geld op te halen
voor onderzoek naar deze ziekte. Hans stuurde ons nu zijn verhaal.
Bijna een maand geleden liepen
we als familie de marathon van
Wenen om geld op te halen voor
de hersenstichting. Inmiddels is
iedereen redelijk goed bekomen
en is het tijd voor een korte terugblik.
Er is veel aandacht geweest
voor onze actie in de regio Buitenpost. Veel warme reacties en
mensen die ons steunden in ons
initiatief. Dat maakt dat we uiteindelijk meer dan 15.000 euro
hebben opgehaald voor de hersenstichting.
Het was de wens van Tryntsje en
ons dat de opbrengst specifiek
zou worden besteed aan onderzoek naar MSA. Het zal uiteindelijk terecht komen bij onderzoek
binnen het expertisecentrum
van het Radboud UMC onder leiding van dr. Bloem. Het zal zich
richten op het op tijd stellen van
de diagnose MSA, wat ook in
het geval van Tryntsje lastig was.
Hiermee kan een hoop onzekerheid worden weggenomen, en
kan men zich eerder richten op
ondersteunende therapie. Dit zal

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

uiteindelijk ook moeten leiden
tot therapeutische opties.
De marathon zelf was een heerlijke dag in een mooie stad.
Uiteindelijk zijn Hayco, Dineke,
Chiel, Gerwin en ik van start gegaan onder luide aanmoedigingen van de rest van de familie.
Het parcours liep door de oude
keizerlijke stad en ook voor een
deel over het stuk waar Eliud
Kipchoge zijn befaamde race
heeft gelopen. Hayco en Dineke
liepen rond de 1:45, Chiel iets
boven de 2 uur. Gerwin volbracht de hele marathon onder
de 4 uur, erg knap voor de eerste
keer. Zelf kwam ik vlak boven de
3 uur uit. Iedereen was erg tevreden uiteindelijk. Spierpijn was
de gemeenschappelijke factor.
Als familie zijn we blij dat we op
deze manier aandacht hebben
kunnen vragen voor deze vreselijke ziekte. Alle steun en reacties
deden ons erg goed. Hopelijk is
er in de toekomst meer mogelijk
voor een beter leven met MSA.

De duvel
(De duivel)
De duvel is in favoryt ûnderwerp yn de siswizen oer goed en
kwea. Je kinne sa dom, mar ek sa listich wêze as de duvel. En...
de duvel skyt altyd op ‘e grutte bult. De riken hawwe noch altyd
mear ekstra foardielen as de earmen.
Lit dy man mar gewurde, dy is de duvel te tûk ôf.
Die man redt zich wel, hij is een gewiekst persoon.
Us beppe, dêr sil de duvel net folle part oan ha.
Mijn oma is een fijn mens, op haar is niets aan te merken.
Men moat de duvel wol te freon hâlde.
Je moet wel op goede voet blijven met slechte mensen.
Hja is de duvel fan de kroade ôfgliden.
Zij is een slecht mens, een slechterik.
Dy’t gjin wurk hat jout de duvel wurk.
Ledigheid is des duivels oorkussen.
Alles helpt sei de duvel en smiet in flie yn ‘e hel.
Alle kleine beetjes helpen.

Hans van der Wal
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VUILNISBAKKENPRAAT
Lente
Het is lente. Ook in de Dierenweide.
En lente is ook voor vuilnisbakken
een mooie tijd. Er is dan veel te zien
aan bloemen, groene struiken en
bomen en natuurlijk jong leven. In
de Dierenweide hebben de kippen
en eenden voor nieuwe levendigheid gezorgd. Het is natuurlijk ook
een beetje een trieste tijd. Als vuilnisbak zal je nooit meemaken dat er
kleine vuilnisbakjes uitkomen. Wij
zijn niet levend.
Toch kan ik wel genieten van al dat
jonge spul en die prachtige bloemen en groene bomen. De kou en
nattigheid van de herfst en de winter zijn niet zo goed voor mijn wielen. Ook mijn scharnieren beginnen
dan te kraken en omdat ik al best op
leeftijd ben begin ik overal te knarsen.
Het kleine spul dat om mijn wielen
scharrelt is erg leuk om te zien. De
kuikentjes die als donsbolletjes pikkend en fladderend tussen het gras
op zoek zijn naar eetbare dingen
onder begeleiding van moederkip
maar ook de jonge eendjes, het zijn
er vier, brengen heel wat vrolijkheid
en gestoei in de tuin. En langzaam
groeit de bevolking van de Dierenweide. Waar houdt dat op?

RAAD DE LOCATIE
Ursula Groenhart

Soms zet baas Sipke mij achter het
hok. Dat vind ik niet leuk. Beroerd
uitzicht die planken. Maar ja ik
mag niet klagen. Ik sta hier tot nu
toe best. Ik ben wel benieuwd hoe
lang ik hier nog mag staan of dat ik
binnenkort een ander plaatsje krijg.
Ik sta hier nou ook alweer een tijdje. Dieren zijn natuurlijk leuk maar
mensen vind ik leuker. Die stoppen
nog wel eens wat in mij. Dat heb
ik een dier nog niet zien doen! Dus
met mensen heb ik meer een band.
Ik hoop dat ik op een plek kom waar
veel mensen komen. De Kruidhof
misschien of een school. Ook heel
gezellig met spelende kinderen.
Nou, het wordt weer tijd dat ik mijn
klep dicht hou.

Nieuwbouw locatie Lits
In de laatste week van mei is
bouwbedrijf Kootstra-Van der
Veen begonnen met het voorwerk voor de nieuwbouw aan de
Halbertsmastraat-Troelstralaan.
Het bedrijf zal 16 twee-ondereen-kap-woningen
realiseren
voor de Stichting Woningbouw
Achtkarspelen (SWA). De weg

die het plan af moest leggen
was lang. Het terrein heeft bijna
acht jaar braak gelegen nadat het
leegstaande schoolgebouw De
Lits (derpendance van het Lauwers College) op die plek was
gesloopt.
De nieuwe woningen zullen vermoedelijk begin volgend jaar
klaar zijn.

Waar is dit?
Hoe is het mogelijk dat een Amsterdams paaltje in een straat in
Buitenpost terecht komt? Weet u de plaats ?
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7) vóór
zaterdag 18 juni. De prijs, twee koffie
met iets lekkers, wordt ter beschikking
gesteld door de Binnen-Markt, Kerkstraat 19. Oplossing en prijswinnaar
worden bekend gemaakt in het volgende nummer.

(foto: Hielke Boorsma)

De oplossing van de woordzoeker in het aprilnummer was:
Buitenpost zwerfafvalvrij. Er waren 36 inzendingen, waarvan 35
goed en 1 fout. Winnaar is Isabella Miedema. Gefeliciteerd!

Oh ja, voordat ik het vergeet. De metaalactie loopt nog steeds. U kunt
uw overtollige metaal nog steeds
aanbieden voor de Dierenweide.
Oude wasmachines, radiatoren,
restanten koperen buis of aluminium. De Dierenweide is er gek
op. Die verpatsen het voor u bij de
metaalboer en kopen daar voer en
stro van voor de dieren. Dus kijk
even uw schuur en garage of zolder na op zoek naar metaal want
daar zijn we gek op. Bel Sipke de
Boer (06 1261 7158) als u graag het
spul opgehaald wil hebben. Je gaat
tenslotte niet met een overtollig
stapelbed lopen slepen dwars door
Buitenpost. Geen gezicht!

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

De winkel ligt vol met
leuke cadeautjes.
TIP: ook voor vaderdag!
Kerkstraat Buitenpost

IT KOARTLING

De Binnenste Buitenpost - mei 2022

21

De Hûskeamer op woensdag is
niet meer
Wegens te weinig belangstelling hebben de initiatiefnemers
van de Hûskeamer de pijp aan
Maarten gegeven. Het leek toch
een geweldig idee om een huiskamer in te richten voor mensen
die dreigen te vereenzamen. Er
kon gezellig worden gekletst bij
koffie en thee, er werd geknutseld onder leiding van Janny en
er was een borrelhap en wat fris
beschikbaar om de middag gezellig af te sluiten.
Janny, Martha en Geeske moeten deze activiteit op woensdagmiddag met pijn in het hart beeindigen want er was te weinig
belangstelling. Nu we allemaal
druk bezig zijn om de vereenzaamde mens uit zijn isolement

te halen is het jammer dat een
dergelijk initiatief moet stoppen.
Dat de coronacrisis de loop uit
de activiteit heeft gehaald hoeft
geen betoog, maar ook heeft de
crisis veel meer mensen vereenzaamd en zou er juist meer behoefte moeten zijn.
Op zondag blijft de Hûskeamer
wel open. Op de eerste en derde
zondag van de maand van 15.00
uur tot 19.00 uur. Er kan dan ook
gegeten en gedronken worden.
Voor het eten moet je je wel opgeven. Er bestaat een whatsappgroep die dat organiseert.
Meer informatie kun je krijgen bij
Geeske 06 3360 7587.

(eigen foto’s)

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.

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.

Spreekuren
Het inloopspreekuur in Buitenpost is op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand van

Hoe dementie-vriendelijk is Buitenpost?
Er zijn zo’n 400 mensen met de diagnose dementie in onze gemeente. Geschat wordt dat dit over twintig jaar het dubbele zal zijn. Het
beroep dat daardoor op de zorg zal worden gedaan zal enorm toenemen. In antwoord daarop wordt geprobeerd om patiënten langer thuis te laten wonen. In hoeverre kan ons dorp op een goede
manier omgaan met deze dorpsgenoten? In het Alzheimer-café in
Surhuisterveen werd er op 17 mei nuttige informatie voor gegeven.
De gespreksleiders gaven op die
avond een duidelijke opdracht:
wij moeten proberen mensen
met dementie zolang mogelijk
mee te laten doen. Het mag geen
vergeten groep worden die in
stilte lijdt. En veel dementie-patiënten kunnen nog lang na de
eerste diagnose een rol blijven
spelen in onze maatschappij.
Belangrijk is wel dat wij ze leren
herkennen en op een goede wijze met hen om kunnen gaan.
Wat is dementie?
Een op de vijf Nederlanders
krijgt de diagnose dementie, en
zelfs een op de drie vrouwen,
vaak op hogere leeftijd. Er zijn
veel vormen van dementie. Bij
de meeste types zijn negatieve
gevolgen voor het kortetermijn-

geheugen het eerst zichtbaar.
Patiënten worden vergeetachtig
en krijgen dikwijls moeite met de
volgorde waarin zaken moeten
worden gedaan. Spraak en handelen worden trager.
De patiënt is soms te herkennen
aan een ‘lege’ blik in de ogen en
een vorm van verwardheid.
Hoe ermee om te gaan?
Veel Nederlanders weten niet
hoe om te gaan met dementie-patiënten die hun pad kruisen. Soms is het angst, vaak is
het onwetendheid. Voor de patient die bijvoorbeeld de weg naar
huis niet meer weet te vinden is
dit lastig en benauwend. Soms
kan het zelfs een vervelend probleem worden als bijvoorbeeld
vergeten wordt om in de win-

kel te betalen. Wij zullen steeds
vaker mensen met dementie in
het dorpsleven tegenkomen. In
de omgang daarmee kan een
beroep op ons worden gedaan.
Voorbereiding hierop is nuttig.
Er is GOED en minder goed
Het is belangrijk dat dementie-patiënten in hun waarde
worden gelaten. Mensen met
dementie zijn vaak al onzeker
geraakt in hun gevoel van eigenwaarde. Te sturend optreden kan
daarom averechts werken. Ongevraagd hulp geven eveneens.
De gespreksleiders gaven als leidraad vier tips mee in de vorm
van het woord GOED.
• Geruststellen. Het is belangrijk
dat de patiënt zich geaccepteerd voelt en dat een eventueel probleem wordt herkend
en op een rustige manier benaderd.
• Oogcontact. Door het maken
van oogcontact voelt de patient zich letterlijk en figuurlijk
gezien, wat helpt in het contact.

• Even meedenken. Probeer je
enigszins in te leven in de wereld van de dementie en van
daaruit de oplossing te vinden.
• Dankjewel zeggen. Het geeft
aan dat aan een gezamenlijk
probleem werd gewerkt en
een op gelijkwaardige manier
naar een oplossing gezocht.
Deze tips zijn handig maar het
kan nuttig zijn om een meer
diepgaande training te krijgen.
Met name mensen die beroepshalve ermee te maken kunnen
krijgen zoals winkelpersoneel,
baliemedewerkers en hulpverleners kunnen daarvan profiteren.
Belangenorganisatie Alzheimer
Nederland geeft graag en gratis
2,5 uur durende oefensessies.
Zo lang mogelijk meedoen!
Met nadruk werd onderstreept
hoe belangrijk het is dat mensen
met dementie zo lang mogelijk
mee blijven doen in de maatschappij. Het helpt bij het vertragen van het ziekteproces. Het
geeft verlichting bij het lijden en
steun bij de acceptatie van het

verdere verloop. Dementie hoeft
niet niet alleen maar achteruitgang te betekenen. Patiënten
kunnen nog steeds in staat zijn
om nieuwe dingen te leren. Met
aangeleerde handigheidjes kan
een mate van zelfstandigheid
langer worden behouden.
Rol van de gemeente en PBB
Wethouder Margreet Jonker was
een van de aanwezigen op de
informatie-avond. Op de vraag
wat de gemeente moet doen
was haar antwoord eenvoudig:
“Het lijkt mij duidelijk dat wij de
komende jaren hard aan de slag
moeten”. Dat geldt uiteraard voor
de hele maatschappij, maar de
overheid is wel een belangrijke
rol toebedeeld.
Plaatselijk Belang gaat zelf ook
nadenken over wat zij hierbij kan
betekenen. Ondernemers en belanghebbenden kunnen in ieder
geval contact zoeken op
pbbuitenpost@gmail.com
om hierover van gedachten te
wisselen.
Johan Kootstra

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
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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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Zomerzorg voor tuinvogels

TUIN(BE)LEVEN

Gertie Papenburg

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

Wie graag vogels ziet in de tuin, doet er goed aan het jaar rond zorg
te bieden. In de winter wordt dat op grote schaal gedaan, in de
zomer veel minder. En toch kunnen tuinvogels enorm gebaat zijn
bij ondersteuning in de zomer. En ons levert het prachtig theater.
De meest eenvoudige en meteen heel waardevolle hulp is
de waterschaal. In droge perioden zoals dit voorjaar is het voor
vogels niet altijd eenvoudig om
aan drinkwater te komen. Nergens zijn er meer regenwaterplasjes en slootkanten zijn vaak
te steil of te dicht begroeid. Een
tuin met een waterschaal is dan
een uitkomst. Een oud soepbord
kan al volstaan, maar in tuincentra is een keur aan schalen te
koop, van strak vormgegeven tot
exemplaren met allerlei tierelantijnen. Voor de vogels maakt dat
weinig uit, al is het prettig voor
ze als er zoveel water is dat ze
ook kunnen badderen. Vogels
moeten hun verenpak onderhouden opdat het goed waterdicht
is bij regen en kou. Dat doen ze
door hun veren regelmatig in te
vetten met vet uit een speciale
klier in de buurt van hun staartaanzet. Dat gaat het best als de
veren afgespoeld en vochtig zijn.
Merels, spreeuwen en mussen
zijn echte badderaars. Mezen zie
ik dat nooit doen, die komen alleen drinken.
Wat wel belangrijk is: de waterschaal moet dagelijks aangevuld
worden en ook goed schoon ge-

Zelf gemaakt voederrekje met
‘zitbalcons’. (foto: G. Papenburg)

Meidoorn

houden worden. Vogels zijn net
als wij vatbaar voor besmetting
met overdraagbare ziekten. Daar
hebben ze zelf geen weet van,
maar wij wel en we kunnen die
narigheid dan helpen voorkomen.
Het badderen helpt ook tegen
parasieten als vlooien en luizen.
Vooral mussen badderen ook
graag in droog zand. Als de tuin
daarvoor ruimte biedt, is een
ondiepe kuil met stratenmakers-

Drie mussen bij het natte brood.

Badderende merel.
pinda’s in een pindasilo aan te
bieden? De discussie gaat erover
of vogels hun jongen dan pinda

(foto: G. Papenburg)

(bron: www.petsplace.nl)
te afnemers. ’s Zomers gaan de
pinda’s er in mijn tuin veel sneller door dan in de winter. In 2019
hadden we in het moerasbosje
tegenover ons huis een broedpaar grote bonte specht dat gretig gebruik maakte van het aanbod in twee silo’s. Prachtig om te
zien was het toen het ouderpaar
uiteindelijk met drie jongen wel
een week lang regelmatig de
voederplaats bezocht. Eer van
ons werk!
En dat is dan ook nog zo’n discussiepunt. Maken we ‘wilde vogels’ niet afhankelijk en lui door
ze te vertroetelen in de zomer?
Verliezen ze daar hun zelfredzaamheid zelfs misschien niet
mee? Ik heb daar geen algemeen
geldend antwoord op. Maar voor
mezelf geloof ik niet in dat probleem.
Gewoon aan mijn keukentafel
geniet ik elke dag van mijn gevederde vrienden! En ik denk
dat die gasten zichzelf bofkonten
voelen…

zand aanleggen voor de mussen
een welkome luxe. De simpelste
manier daarvoor is een paar tegels lichten.
Een andere manier om vogels
van drinkwater te voorzien, is
ze nat voer geven: aangestoken
fruit bijvoorbeeld. Veel mensen
kennen het gazen rekje waar
een boterham in past. Maar dat
blijft daar bij droog en warm
weer vaak dagen als een soort
beschuit in zitten. Oplossing?
Maak het brood nat voor je het
ophangt. In mijn tuin is het dan
geheid binnen de kortste tijd verorberd: een natje en een droogje ineen. Overigens kun je natte
korsten en zo ook gewoon op de
grond leggen. Bijkomend voordeel is dat het brood als het nat
is makkelijk uiteen valt, zodat
rakkers als eksters er niet in één
keer met de buit vandoor gaan.
Ook voor fruit en brood geldt:
hou de boel goed schoon, verwijder resten die niet gegeten
worden tijdig.

gaan voeren in plaats van rupsen. Stukjes pinda zijn niet verteerbaar voor de jonge vogeltjes.
Het blijkt dat vogels dat zelf ook
snappen. Maar als ze zelf pinda
eten, kunnen ze alle rupsen, die
ze soms met moeite vinden,
gewoon aan de jongen voeren.
Vooral mezen, mussen en grote
bonte spechten zijn enthousias-

En dan het klassieke discussiepunt: is het goed om ’s zomers

Niet alleen de vogels, ook de kat vindt zo’n waterschaal aantrekkelijk.
(foto: G. Papenburg)

SUPERHERO TWINS

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

We hebben net de IJsheiligen gehad en er zit een daadwerkelijke
omslag in het weer. Rond deze periode van de IJsheiligen bloeit de
meidoorn. Nachtvorsten zijn niet
meer aan de orde en er kan volop
gezaaid worden. Het tuinseizoen
is nu echt begonnen. Ook kwetsbare tuinplanten kunnen naar buiten zonder dat deze afgedekt hoeven te worden. Het is mei! Voorjaar!
Los van dat er veel, misschien wel
alle, vogels een ei leggen, bloeit in
mei ook de meidoorn, net als de els,
een prachtige icoon van de Noardlike Fryske Wâlden.
De meidoorn is een geslacht uit de
rozenfamilie. Hij bloeit in mei met
sterk geurende bloemen. Kenmerkend zijn de gedoornde takken. Het
hout is hard en fijn van structuur.
In het Latijn heet de boom Crataegus, dit woord is afgeleid van het
Griekse woord kratos wat ´kracht´
betekent en betrekking heeft op het
harde hout. De meidoorn is door de
doorns goed beschermd tegen de
vraat van grote grazers. Bovendien
stelt hij andere vegetatie, zoals de
eik, in staat onder zijn bescherming
uit te groeien in gebieden waar grazers actief zijn. Het is ook om deze
reden dat de meidoorn vaak als
haag werd gebruikt als vee-wering.
Daarom werd de meidoorn ook wel
haagdoorn genoemd. In Fryslân komen de eenstijlige meidoorn en de
tweestijlige meidoorn voor. Deze
termen slaan op de hoeveelheid
‘stijlen’ van de stampers in de meidoornbloesem. In de bessen van
een eenstijlige meidoorn zit één pit,
in die van de tweestijlige meerdere
pitjes.
De eenstijlige meidoorn vinden we
ook in houtwallen. Daar groeit de
boom altijd scheef met een dicht
vertakte kroon. De boom kan 8 tot
10 meter hoog worden. De bessen
dienen de vogels als voedzame
wintervoorraad en blijven lang aan
de boom hangen. Als sierboom
wordt van de tweestijlige meidoorn
het ras ‘Paul’s Scarlet’ aangeplant.
Deze heeft gevulde, rozerode bloemen en vormt geen vruchten.

Sanne Grijpstra

De meidoorn wordt al sinds de 16e
eeuw gebruikt om de bloedsomloop
te stimuleren. Deze werking komt
onder meer door de inhoudsstof
rutine. Deze stof is bekend om z’n
vermogen om blauwe plekken te
voorkomen. Bovendien helpt meidoornthee om de cholesterol te
verlagen. Het is niet voor niets dat
de meidoorn een prominente plek
heeft in de geneeskrachtige kruidentuin van De Kruidhof.

SNEL IN HUIS

NIEUW INTERIEUR
BINNEN EEN WEEK
Lang wachten op je meubels?
Niet op de geselecteerde items
bij Kapenga Wonen! Een stoel,
bank of kast, hier hoef je niet
lang op te wachten. Zo kun je
snel genieten van een nieuw
interieur. Kom langs in één van
onze winkels en ontdek welke
meubelen jij snel in huis kunt
hebben.

Hoekbank Delora Copper

Een heerlijke knuffelzachte familiebank

€ 1.879,-

Bijzettafelset Agerola

Industriële sfeer met een rustiek tintje
H40 x diameter 70 cm
H31 x diameter 50 cm

€199,95,-

Dressoir Ledston

Armstoel Rodilo

Wandlamp Kalimantan

Verkrijgbaar in 3 kleuren
per stuk € 179,95,-

Verschillende formaten

vanaf € 135,-

Unieke uitstraling door de combinatie van de
gebruikte materialen; zwart metaal met
mangohout H83xB180xD42 cm

€ 699,-

Set van 6

nu voor € 969,-

Fauteuil Monzone Moss
Uitstekend zitcomfort en
een stijlvol design

€ 849,-

Eetstoel Rodilo

Verkrijgbaar in 3 kleuren
per stuk € 159,95,-

Hoekbank Topia

Ruime familiebank met Scandinavische uitstraling
B353xD196xH77 cm

€ 1.899,-

Set van 6

nu voor € 859,-

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

www.kapenga.nl
Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

