DE BINNENSTE BUITEN
Een gratis maandelijkse uitgave van Plaatselijk Belang Buitenpost

Jaargang 23, nr. 8, juni 2022

POST

Buitenposter
Familie Hoen
vangt
Oekraïners op

5

Kunst in de kerk

7
Bûtenposter om
útens
Trinke Miedema

9
Feestweek
28 juli3 augustus

13
Karakteristiek
Buitenpost
Bakkershoek

17

Midsimmermoeting mocht weer

Puur Natuur
Droge
dooradering

(foto: Hielke Boorsma)

Een gezellige avond op 22 juni met een (nieuwsjaars)toespraak van burgemeester Oebele Brouwer, het voorstellen van
de nieuwe wethouders (Jouke Spoelstra via een beeldscherm wegens verplichting elders) en wâlddichter Arjan Hut die
een gedicht voorlas. Dat alles omlijst met muziek van ‘Sa kint ek’. De zomer is begonnen.

PBB wil graag meer straten en paden
vernoemen naar dorpsgenoten
In andere dorpen en steden is het heel gewoon dat de naam van plaatsgenoten die
zich hebben onderscheiden als straatnaam is terug te vinden. Natuurlijk hebben we
in Buitenpost de familienamen van grietmannen van weleer. Maar van recenter datum zijn alleen de burgemeesters Eringa (Eringalaan) en Ottevanger (Huib Ottevanger-pad) in ons straatbeeld terug te vinden. Daar mag best verandering in komen
vindt Plaatselijk Belang (PBB). Kort geleden ging PBB hierover in overleg met de gemeente.
Het idee om bekende en gewaardeerde
Buitenposter burgers een plek op een
straatnaambord te geven werd gesteund
door een verzoek van een dorpsgenoot.
Haar voorstel was een wandelpad bij de
groenzoom aan de westkant van ons dorp
naar Loes en Jitze Nicolai te vernoemen.
Beiden hebben zich erg verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderwijs in ons
dorp en eigenlijk de hele streek. PBB kan
die wens zeker steunen. Tegelijk wordt gedacht aan nog meer namen en paden.
In de Tweede Wereldoorlog kende ons
dorp personen die lijf, have en goed op
het spel zetten voor recht en vrijheid.
Deze voorbeelden verdienen het om blij-

vend genoemd te worden. Te denken valt
bijvoorbeeld aan steenhouwer Klaas de
Vries, Jan Boersma, huisarts Johannes
van der Kam en Gerrit Leistra. Maar er zijn
zeker meer Buitenposters die genoemd
mogen worden.
Met de gemeente is afgesproken dat PBB
een voorstel zal doen voor een aantal namen voor paden in het groenzoomgebied.
Daarover wordt de komende tijd nagedacht. Op dit moment is er wat nieuwbouw aan straten betreft weinig nieuws.
Toch zal PBB ook hierover alvast de gedachten laten gaan.
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Keurloane komt maar niet op gang
Projectontwikkelaar Geert Veenstra had het anders voor ogen met zijn nieuwbouwplannen aan de Jeltingalaan. Nadat de raad begin dit jaar instemde met de bestemmingswijziging van het terrein achter de Keurloane had hij gehoopt op een vlotte,
verdere afwikkeling. Het plan voor 31 woningen is al enkele maanden rond en oogt
veelbelovend. Ook gesprekken met de buurt waren positief. Toch moet er gewacht
worden.
Veenstra: “Ik vind het vooral voor Buitenpost spijtig dat er geen schot in zit. Eind
juni staat pas een informele presentatie
van mijn plan voor de welstandscommissie op het programma. Voordat die
horde echt gepasseerd is, zijn we dus
misschien ver in de herfst. Tot die tijd kan
ik niets afspreken met aannemers. Zelfs
kan ik eventuele geïnteresseerden nog
niets bieden”. De ondernemer weet van de
omstandigheden die het proces bemoei-

lijken, maar toch: “Ik kan het niet nalaten
mijn teleurstelling hierover uit te spreken.
Soms bekruipt mij het idee dat het echte
gevoel van noodzaak in het gemeentehuis
ontbreekt. Ik hoop echt dat dit verbetert”.
Het terrein aan de Keurloane is nu van
de restanten van het kassencomplex ontdaan en de natuur heeft het opnieuw gretig in gebruik genomen.
Johan Kootstra

Johan Kootstra
De projectontwikkelaar wilde, na de goedkeuring door de gemeenteraad, geen gras over het plan
laten groeien. Nu staat het er, na de sloop van de kassen in april, kniehoog. (foto: Johan Kootstra)

Uw vakantiefoto in de krant?
Als het augustusnummer verschijnt zitten de vakanties er voor de meesten weer op.
De redactie is benieuwd hoe Buitenposters de zomer hebben beleefd, of u nu weg bent
geweest of gewoon thuis vakantie hebt
gehad.
Stuur uw mooiste/leukste vakantie-foto
in vóór 20 augustus met een korte toelichting: wie, waar en wanneer. Wij maken een selectie en plaatsen die in het
augustusnummer. U kunt uw foto sturen
naar: bibupost@gmail.com
De Eringalaan, vernoemd naar burgemeester Pier Eringa (van 1917-1941) (inzet).

In juli verschijnt er geen krant.

AGENDA
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 27 juni - 29 augustus
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena
22 juni tot en met 19 augustus
Tentoonstelling Gerke Procee.
Plaats: Gemeentehuis, tijdens
openingstijden. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 11.
WEEK 26
27 juni tot en met 2 juli
Collecte Nationaal MS Fonds.
wo 29 juni
Open dag Theaterworkshops.
Plaats: De Wâldsang (Ring 1A),
17.00 uur. Zie bericht op p. 11.
do 30 juni
Openbare examens zang.
Plaats: De Wâldsang, 19.00 uur.
Toegang: gratis.
. WEEK 27
ma 4 juli
Pop- en slagwerkoptreden.
Plaats: De Wâldsang, 19.00 uur.
Toegang: gratis.
ma 4 juli
Workshop Verhaal schrijven,
door Marijke van Dijk. Plaats:
Het Lichtbaken (Marconistraat
5), 19.30-21.20 uur. Toegang:
€ 12,50. Zie bericht op p. 11.
di 5 juli
Theemiddag. Naast gezelligheid en gesprek is er aandacht
voor een muzikaal thema,
gedichten en het Doopsgezind
jaarthema. Wellicht heeft u zelf
een lied, tekst of gedicht dat u
aanspreekt en wilt u het laten
horen? Iedereen is van harte
welkom. Plaats: Doopsgezinde
kerk (Julianalaan 12A), 15.0016.30 uur. Toegang: gratis.
di 5 juli
Verhalenproject Uitgesteld
Geluk. Janneke Brakels leest
het verhaal Ik hoop dat je in het
paradijs bent van Mira Feticu
voor, in het Nederlands. Plaats:
Paviljoen MeM, 19.30 uur.
Toegang: € 10,-.
do 7 juli
Leerlingenconcert zang lichte
muziek. Plaats: De Wâldsang,
19.30 uur. Toegang: gratis.
za 9 juli
Swaddekuier. Wandeltocht over
10, 20 en 40 km. Vooraf inschrijven tot 2 juli. Start: Parklaan.
Inschrijven en starttijden op
www.swaddekuier.nl.
WEEK 28
do 14 juli
Gemeenteraadsvergadering.

Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
WEEK 29
do 21 juli
Koffieochtend. Zie bij 5 juli.
Plaats: Doopsgezinde kerk
(Julianalaan 12A), 10.00-11.30
uur. Toegang: gratis.
za 23 juli
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.
WEEK 30-31
do 28 juli tot en met wo 3 aug
Feestweek.
za 30 juli
Tsjerkepaad Orgelfietstocht. Met
om 16.00 uur een orgelconcert
in de Mariakerk. Zie bericht
elders op deze pagina.
za 30 juli
Kleintje Fammen Jûn. Plaats:
Op ’e Stal, 18.00-23.30 uur. Toegang: € 50,- (incl. 2 drankjes).
Zie bericht op p. 13.
za 30 juli tot en met wo 3 aug
Expositie Betty van der Woude.
Plaats: Doopsgezinde kerk
(Julianalaan 12A). Zie bericht
op p. 13.
di 2 augustus
Ballonvaren. Plaats: Parallelweg
2 (Oost). Zie bericht op p. 13.
wo 3 augustus
Paardenmarkt en jaarmarkt.
wo 3 augustus
Natuurmarkt. Ruim 50 standhouders met een breed aanbod
aan natuurproducten en
informatiestands van organisaties die zich bezighouden met
natuurstudie en natuurbehoud.
Plaats: De Kruidhof, 10.00-17.00
uur. Toegang: volwassenen
€ 5,-, kinderen € 2,-.
wo 3 augustus
Local heroes treden op in de
Mariakerk, 11.00-14.00 uur. Zie
bericht elders op deze pagina.
wo 3 augustus
Concours Hippique. Plaats:

Mejontsmaveld, 12.00-19.30
uur. Zie bericht op p. 13.
. WEEK 32
za 13 en zo 14 augustus
Flower Power Markt. Markt,
workshops en lezingen op
gebied van duurzaamheid; (h)
eerlijk lokaal eten, ruilen, delen
& repareren, natuurlijke
gezondheid, groen & zelf(voorzienend) aan de slag, en een
creatieve en kleurrijke levensstijl. Plaats: Paviljoen MeM,
11.00-17.00 uur. Toegang: € 5,-.
WEEK 34
za 27 en zo 28 augustus
Brommelsfestijn. Deze 11e
editie van Wâldpyk bramenfestijn Brommels! heeft als thema
‘Smaak fan ‘e Wâlden’. Kijk voor
het activiteitenprogramma
op www.brommelsfestijn.nl/
programma. Diverse locaties,
9.00-22.00 uur. Toegang: zie
website.
za 27 en zo 28 augustus
Pop-up Ontdekkingstocht
Bijzondere Mijmerplekken
Buitenpost. Ontdekkingstocht
langs: de Eettuin van Op’e Stâl
(Voorstraat 1), het Landgoed
van een Filosoof (fam. Baarda, West 44), de op Louis Le
Roy geïnspireerde tuin van de
familie Bakker (West 50) en het
Voedselbos van de familie Pilat
(nabij Egypte 1). Startpunt: Op
’e Stâl (Voorstraat 1), za 10.0017.00 uur en zo 12.00-17.00 uur.
Toegang: gratis.
za 27 augustus
Pop-up Taartencafé. Maak je
lekkerste hartige taart voor bij
de borrel. Je taart moet tenminste twee ingrediënten uit
de Wâlden bevatten. Die kun je
in het wild plukken (Foodwalk
Buitenpost-Kollum), of bij een
pluktuin of een streek-/boerderijwinkel kopen.
Plaats: Op ’e Stâl (Voorstraat 1),
18.00-22.00 uur. Graag uiterlijk
een week van tevoren aangeven dat je meebakt (hartige
taart) op www.opestal.nl/
popup-taartencafe. Meesmullen kan uiteraard ook, zonder
opgave vooraf.

Huisarts Huug Kruyt stopt op
1 juli als vaste huisarts in het
Medisch Centrum Groenkamp.
Dokter Kruyt is 27 jaar in ons
dorp actief geweest. Dat het afscheid met enige pijn gepaard
gaat blijkt uit een brief aan zijn
patiënten: “het betekent een afsluiting van een lange tijd waarin
ik met velen van jullie zoveel heb

Âlde Wite
Âlde Wite open tijdens Tsjerkepaad 2022
Zeker 228 kerken in Fryslân openen hun deuren tussen 2 juli en
10 september op zaterdagmiddagen. Waarschijnlijk worden
het er nog meer, want kerk- en
stichtingsbesturen kunnen hun
gebouw dit jaar tot het laatste
moment aanmelden voor Tsjerkepaad, de jaarlijkse zomerse
openstelling van Friese kerken.
Het seizoen begint op 25 juni officieel met een openingsbijeenkomst in Sneek. In Buitenpost zal
de Mariakerk de zaterdagen 9 en
30 juli, 13 en 27 augustus en 10
september van 13.30-17.00 open
zijn.
Orgelfietstocht op 30 juli
Op zaterdag 30 juli organiseren de Stichting Tsjerkepaad en Stichting
Organum Frisicum ‘s middags een orgelfietstocht. Er worden tijdens
de tocht drie kerken en dus ook drie orgels bezocht.
De start met het eerste concert is om 13.30 uur in de Hervormde kerk
van Oudwoude. Het vervolg is om 14.45 uur in de Maartenskerk van
Kollum. Het slotconcert is om 16.00 uur in de Mariakerk van Buitenpost. Jochem Schuurman zal de orgels bespelen. Deelname is gratis,
wel is er een collecte.

Het Van Dam-orgel in de Mariakerk. (foto: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, CC BY-SA 4.0)
Local heroes treden op in de Âlde Wite
Op 3 augustus staat de Âlde Wite de hele dag open voor publiek.
Tussen 11.00 en 14.00 uur treden regionale artiesten of bands op. Het
kerkgebouw biedt dan een podium voor muzikanten, goochelaars of
ieder ander die iets wil laten zien aan publiek. Speel je met vrienden,
heb je een geweldige stem, maar kom je nog niet aan optreden toe
dan is dit je kans. Bevlogen amateurs die reeds geregeld optreden,
zijn uiteraard ook welkom. De eerste aanmeldingen zijn al binnen
maar we kunnen nog enkele ‘Local heroes’ plaatsen. Geef je op en
bespreek de details door een mail te sturen naar:
mariakerkbuitenpost@gmail.com.

Draag bij aan een toekomst
zonder MS

Huisarts Kruyt stopt grotendeels per 1 juli
meegemaakt wat me dierbaar is”.
Het vertrek is nog niet volledig,
Kruyt blijft nog inzetbaar voor
assistentie. Twee nieuwe huisartsen zullen hem vervangen: de
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Nienke Feenstra (35) op maandag, woensdag en donderdag en
Sietske Dirksz (39) op dinsdag,
woensdag en vrijdag. Beiden zijn
al bekend op en met de praktijk.

In juli en augustus is er geen Repair Café

Van 27 juni tot en met 2 juli 2022
is de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS
Fonds. Collectevrijwilligers gaan
langs de deuren of komen online
in actie voor de strijd tegen MS
(multiple sclerose). Draag bij aan
onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!
MS is zenuwslopend
Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen
kan worden. Met de opbrengst
van de collecte investeert het MS
Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere be-

handelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen
om de kwaliteit van hun leven te
kunnen verbeteren.
Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 000000
5057. Wil je zelf in actie komen?
Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct
met online collecteren.

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Zomervakantie
Het wil nog niet echt zomeren
als ik dit schrijf. Hoewel er een
hittealarm is in het zuiden van
het land is het hier 15 graden
kouder. Toch komt de zomer eraan en is dit het laatste nummer
vóór de zomervakantie. In augustus zijn wij weer terug.
De vakantie is er om weer op te
laden en uit te rusten, maar ook
om uit de sleur van alledag te
treden en nieuwe ervaringen op
te doen.
Ook met dit nummer zijn we hijgend aan de finish gekomen. We
komen duidelijk mensen tekort.
Het is dan ook fijn om nieuwe
mensen aan te trekken en daar
doen we menige poging toe. In
september krijgen we er misschien wat handjes bij die ons
komen helpen. Dat is geweldig!
Daar zouden we heel blij mee
zijn. Alle hulp kan de redactie
gebruiken.
Met onze ‘bijna 25 jaar’ zijn we
langzamerhand een instituut
van Buitenpost. Veel nieuwe
lezers zijn erbij of in de plaats
van anderen gekomen. Er zullen
mensen zijn die de krant net als
wij spellen, maar er zijn er vast
ook die hem direct onder de kat
schuiven in de kattebak. Gelukkig gaat hij dan ook niet zinloos
bij het oud papier.
Het is heel leuk om de Binnenste Buitenpost voor het dorp te
maken. We beleven daar veel
plezier aan. En er zijn soms ook
spannende momenten. Sommigen van ons maken al jaren deel
uit van de redactie en we hopen
dat er nog mensen bij zullen komen. Daarbij is betrokkenheid
bij het dorp het belangrijkste.
Niet of je kan schrijven of een
echte vergadertijger bent. Het is
leuk werk en je kunt er trots op
zijn om de Binnenste Buitenpost
in de lucht te houden. Ook voor
die enkele Buitenposter kat.
Het wordt tijd om ons allemaal
weer op te laden voor een volgende jaargang. En mocht u op
vakantie gaan kom dan veilig
weerom, we kunnen geen lezer
missen.

Spits gezegde
Vakantie is
een omweg
naar huis

Vindt u dat er meer straten in Buitenpost vernoemd moeten worden naar Buitenposters die in het verleden veel voor het dorp hebben betekend?
• Ja
• Nee
• Geen mening
U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 1 augustus:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuitenpost
Vorige maand luidde de vraag:
Hoe belangrijk is de bibliotheek
voor u? En wat zou voor u een goede locatie zijn?
Er kwamen 80 reacties binnen. Voor
bijna iedereen is de bieb (heel) belangrijk. Elk hokje in de grafiek is
één stem.
(Heel) belangrijk
Wat de locatie betreft vindt het merendeel dat de bibliotheek in ieder
Niet zo erg belangrijk
geval in het centrum moet blijven.
Niet belangrijk
Vaak worden de oude Aldi en de
voormalige fietsenwinkel genoemd. En verder: It Koartling, een
school en het gemeentehuis. Belangrijk wordt gevonden: goed bereikbaar zijn voor iedereen, met name ook voor kinderen; het pand
moet voldoende groot zijn, zodat er ruimte is voor leeszaal en het
bekijken van boeken. Het moet niet alleen een afhaallocatie voor
boeken uit de catalogus worden, je moet je kunnen laten verrassen
door nieuwe boeken in de bibliotheek.

AL GELEZEN?
Inwoners van de gemeente
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen zich aanmelden als
Enerzjike Meitinkers. Op deze
manier willen de gemeenten de
inwoners meer betrekken bij de
projecten uit de Duurzaamheidsagenda en Warmtevisie. Enerzjike Meitinkers is een groep inwoners die de wethouders van
de gemeenten adviseert. Ook
kunnen ze ideeën inbrengen over
hoe projecten uit te voeren. Vooral bij projecten die direct van invloed zijn op de leefsituatie van
inwoners, zoals bij de Warmtevisie. De Enerzjike Meitinkers komen minimaal twee keer per jaar
bijeen. Als sparringpartner van
de gemeenten kunnen zij adviseren over de manier waarop en
het tempo waarin de gemeenten
uitvoering geven aan de Duurzaamheidsagenda en Warmtevisie. Beide gemeenten nodigen
inwoners uit om zich aan te melden voor deze burgergroep.
De ontvreemde straatnaam-,
verkeers-,
buurtschapsen
plaatsnaamborden in Achtkarspelen worden vooreerst niet
vervangen. De borden worden al
zeker meer dan een jaar geroofd.
De schade loopt voor de gemeente Achtkarspelen inmiddels
behoorlijk in de papieren. Uit de

verzameld door Bennie Nauta
jongste vandalismemeter van
de gemeente werd duidelijk dat
er in nagenoeg elk dorp van de
gemeente borden verdwijnen.
Over een deel van de bestemming van de borden bestaat bij
de gemeente wel een vermoeden, deze belanden hoogstwaarschijnlijk in onder andere kroegjes en keten.
Het Rijk en de provincie Fryslân
zetten zich in voor het Fries. Het
Fries is wettelijk vastgesteld als
taal naast het Nederlands. Dat
betekent dat de inwoners van
Fryslân het Fries mogen gebruiken in bijvoorbeeld de rechtbank
en in hun contacten met het rijk,
de provincie en gemeenten.
Het Fries wint ook terrein in
bestuurlijk Achtkarspelen. Na
de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier zijn alle
vier wethouders ook Friestalig:
Tjibbe Brinkman (FNP) uit Twijzel, Sierd Vegelin (GBA) uit Surhuisterveen, Jouke Spoelstra
(CDA) uit Drogeham en Lea van
der Tuin-Kuipers (CDA). Lea van
der Tuin komt uit de provincie
Groningen en woont in Kornhorn. Omdat ze is opgegroeid in
de grensstreek en een Friestalige partner heeft, spreekt zij ook
vloeiend Fries.
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Van de bestuurstafel

PBB

Juni 2022
Historisch besef
Het leuke van het werk bij het bestuur van Plaatselijk Belang (PBB)
is dat je met heel veel verschillende zaken bezig bent. Wij praten
over de aanleg van de dorpstuin en het moet niet alleen bij praten
blijven. Natuurlijk moet er ergens geld vandaan komen, dus gaan
we op zoek naar subsidies. Ook praten wij vaak met elkaar over de
verkeersveiligheid in ons dorp en dat is moeilijk op te lossen met
geld. Daar gaat het over het weggedrag van ons allemaal en dat
is te beïnvloeden met verkeersremmende maatregelen. De grootste uitdaging is natuurlijk de weggebruikers te doen beseffen dat
iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid in ons dorp. Hoe je
dat doet is de grote vraag.
Wat ook interessant is om te bespreken betreft zaken die de historie van Buitenpost aangaan. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig met het
creëren van een herinnering aan de smidse die heel lang actief was
op de plek waar het gele huis staat op het terrein voor de Poiesz.
Dit huis zal binnenkort afgebroken worden en op die plek wordt
een mooie rode beuk geplaatst door de Poiesz. Nu heeft het PBB
het plan opgevat daaromheen een smeedijzeren hek te plaatsen
met een gedenkplaatje erin verwerkt zodat zichtbaar is dat daar
lang geleden een smederij heeft gestaan.
Ook mogen we als PBB meepraten over naamgeving. Er is een
verzoek binnengekomen om het mooie wandelpad dat rondom
Buitenpost aan de westkant ligt, vanaf het wokrestaurant tot aan
de rotonde bij Lutkepost, een naam te geven van iemand die iets
betekend heeft voor ons dorp.
Mooie zaken om over mee te mogen praten met de gemeente en
terug te gaan in de lange historie van Buitenpost. Als u trouwens
ook ideeën heeft om de historie levendig te houden dan horen wij
dat graag.
Nu weer terug naar het heden. Alle leerlingen die geslaagd zijn van
harte gefeliciteerd en een feestelijke diploma-uitreiking gewenst.
Voor wie het niet is gelukt, opnieuw beginnen en volhouden maar!
Alle scholen succes gewenst met de afronding van toch weer een
bijzonder schooljaar. En voor u allemaal een mooie zomer toegewenst hier of wat verder weg.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang een hartelijke groet van
Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Politie terug in gemeentehuis
Vanaf 20 juni is de publieksfunctie van de politie terug in het
gemeentehuis. Hiermee is Buitenpost de derde locatie waar
inwoners van Noordoost-Friesland bij de politie binnen kunnen
lopen.
Om persoonlijk zaken bij de politie te melden of in persoon te bespreken kunt u zich melden bij de

balie in het gemeentehuis. Wilt u
aangifte doen dan kan dat nadat
u telefonisch via 0900-8844 een
afspraak hebt gemaakt.
Het politiesteunpunt in Buitenpost is open op maandag en
woensdag van 13.00-16.30 uur
en op dinsdag en donderdag van
09.00-12.00 uur. Op vrijdag kunt
u er alleen op afspraak terecht.
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Nieuwe en ruime collectie zomerboeken!
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Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Surhuisterveen

Buitenpost (loket)

0512 - 36 98 00

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

info@kemabouw.nl
www.kemabouw.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

THEMA REIZEN
André Rieu
Wenen

Wandelvakantie
Rügen - Duitsland

€ 579,p.p.

€ 699,p.p.

EXCURSIE & SENIORENREIZEN
Denemarken
Centraal

€ 799,p.p.

Eifel
Duitsland

€ 665,p.p.

✔Concert André Rieu
✔Bezoek Wenen

✔eenvoudige paden
✔heerlijke stranden

✔bezoek kalkmijn
✔sculpturen Söndervig

✔volledig verzorgd
✔reisleiding

Datum:
14 nov. - 6 dagen

Datum:
10 sept. - 5 dagen

Datum:
9 aug. - 6 dagen

Datum:
19 sept. - 6 dagen

DAGTOCHTEN

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

HET NIEUWE
PALEIS HET LOO
31 aug.
€ 89,- p.p.
NEDERLANDS
KREMLIN
13 juli
€ 79,- 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
gevulde koek, boottocht
Stavoren-Enkhuizen, uitgebreide
lunch, rondleiding Kremlin tuin

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
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Edward en Irene Hoen vangen Oekraïners op

Nelleke Kemps-Stam

Je kunt niet altijd naar de overheid wijzen om het op te lossen

Tot voor kort riep Oekraïne bij de meeste mensen twee gebeurtenissen op: de kernramp in Tsjernobyl in 1986 en het neerschieten van de MH-17 in de regio Donetsk op 17 juli 2014. De inval van
Rusland op 24 februari dit jaar maakt Oekraïne opnieuw tot wereldnieuws. De invasie jaagt miljoenen mensen op de vlucht. Ook
naar Nederland waar Edward en Irene Hoen een moeder en dochter
onderdak verlenen aan De Zeilen.
In 1956 vond in Hongarije de Hongaarse Opstand plaats. Met tanks
maakte Rusland daar een einde aan en ontvluchtten 200.000 Hongaren het land. Nederland ving 3000 mensen op die hartelijk werden
begroet. Sinds de oorlog in Oekraïne sloegen meer dan 5 miljoen
mensen op de vlucht. Ook zij werden in Nederland vriendelijk onthaald. Op 2 juni stonden 62.260 mensen geregistreerd uit gemeentelijke en particuliere opvang.
Op de vlucht
Vika Riabtseva en haar dochter
Veronika zijn Charkov ontvlucht.
“Mijn vader en moeder hebben
een fabriek waar ze outdoor kleren maken. Ik zat in het eerste
jaar van de universiteit”, vertelt
Veronika. Omdat alleen zij de
Engelse taal beheerst, voert zij
het gesprek. Alhoewel Rusland
al vanaf 2014 in conflict is met
Oekraïne, merkten ze daar niks
van in Charkov. “Het had geen
effect op ons omdat Charkov niet
in de Donbas-regio ligt. Tot 24 februari had ik ook niet verwacht
dat de Russen Oekraïne zouden
binnenvallen”. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie spreken
de meeste Oekraïners nog altijd
Russisch. “Poetin had daarom
verwacht dat ze met open armen
ontvangen zouden worden. En
dat Oekraïne weer een onderdeel van Rusland werd. Maar dat
is niet gebeurd”, zegt Veronika.
“Wij boden weerstand.”
Behalve de hoofdstad Kiev en
de havenstad Marioepol, lag ook
Charkov zwaar onder vuur. “Wij
woonden in de kelder onder ons
huis. De fabriek was gesloten.
Toen de situatie in Marioepol zo
verslechterde, was het tijd voor
mijn moeder en mij om weg te
gaan voordat het bij ons zo erg
zou worden. Mijn vader bleef
in Charkov, omdat alle mannen
tussen de 16 en 60 jaar na het
uitbreken van de oorlog in het
land moeten blijven. Ze moeten
zo nodig het land verdedigen
en mogen niet naar het buitenland. Totdat de vrede getekend
is, moeten ze blijven. Ook mijn
grootouders bleven in Oekraïne
omdat ze niet weg wilden. We
hebben twee keer per dag contact met mijn vader, via internet
of FaceTime. Hij probeert zelfs al
Nederlands te leren!”
Vika en Veronika gingen met de
auto naar Lviv in het westen van
het land, een reis die twee dagen
duurde. “We bleven daar enkele
weken en gingen toen met de
bus naar Nederland”, beschrijft
Veronika hun reis. Ze maakten
gebruik van FlixBus, een inter-

nationale intercitybusdienst die
Europese steden met elkaar
verbindt. “Omdat ik besloot hier
een studie te doen, werd het
Nederland”, licht Veronika de
keuze voor ons land toe. “Ik heb
me aangemeld bij de Hanzehogeschool in Groningen. Daar
begin ik in september aan de
studie International Communication.”
Friesland voor Oekraïne
Dat was één kant van het verhaal.
De andere kant vertelt waarom
het Buitenposter gezin Hoen
hun huis openstelt. Het is niet de
eerste keer dat ze dat doen. “Via
Vakantiekinderen hebben wij
een kind in huis gehad en via een
uitwisseling van scholen waren
we een jaar lang gastgezin voor
een Hongaars meisje dat hier
naar school ging. We hebben dus
wel wat ervaring”, legt Edward
uit. Nu was het vooral Irene die

book Messenger.” “Op Facebook
bestaan allemaal groepen voor
Oekraïners die een gastgezin
zoeken”, verduidelijkt Edward.
“Zoals: ‘Friesland voor Oekraïne’
of ‘Groningen voor Oekraïne’.
Vika had een oproep geplaatst:
Mijn dochter gaat in Groningen
studeren. Is er nog plek in Groningen? Wij reageerden met:
Niet in Groningen, maar wel
vlakbij. In Groningen is weinig
plek en vanuit Buitenpost is het
goed te doen. Omdat de reis
met de FlixBus drie week zou
duren, hebben ze intussen alles
kunnen regelen. Onderweg hielden we via FaceTime contact en
bouwden we vertrouwen op. Op
15 april kwamen Vika en Veronika
bij ons aan.”
Het enthousiasme om Oekraïners in huis te nemen, was groot.
Er meldden zich meer dan 30.000
huishoudens aan. Toch maken de
meeste Oekraïners liever gebruik
van de eerste opvang in speciaal
ingerichte hotels, vakantiehuisjes of kantoorpanden. “In opvangcentra missen ze privacy”,
zegt Edward. “Bij ons hebben ze
ook hun eigen slaapkamer. Als
wij overdag aan het werk zijn,
zitten ze gewoon in ons huis. Ze
krijgen leefgeld van de gemeente, maar dat hoeven ze niet aan
ons te geven. Laat ze maar sparen, want ze hebben geen inkomen op dit moment. Ze draaien gewoon mee in het gezin.”
Veronika scheelt twee jaar met

Buitenpost
Rusland

NL
Duitsland

Polen

Kiev
Lviv

het initiatief nam.” “Met vluchtelingen is het wel iets anders”,
vindt ze. “Deze mensen moeten
een plek hebben. Als ons dit was
overkomen, had ik ook graag
gewild dat onze dochters een
veilig plekje zouden hebben bij
iemand thuis. Je kunt niet altijd
maar naar de overheid of regering wijzen om het op te lossen.
Je moet ook zelf een keer de verantwoordelijkheid nemen. Onze
oudste dochter is in februari het
huis uit gegaan. Dus toen hadden we een kamer over. Er zou
wel een Oekraïense vluchteling
in kunnen gaan wonen, zei ik tegen Edward. We hebben ons wel
aangemeld voor opvang, maar
het eerste contact werd gelegd
door Vika en Veronika via Face-

“Meneer de president, we zijn bij de grens.” (foto: Ministerie van Defensie
Oekraïne)

Charkov

Oekraïne

dochter Kirsten die nog thuis
woont. “We kunnen goed met elkaar opschieten. Ze is een aardig
meisje. Voor mijn moeder is het
moeilijk hier omdat ze geen Engels spreekt. Zo nodig vertaal
ik wat er gezegd wordt. Ik was
eerst bang dat alles in Nederland

Van links naar rechts: Irene, Vika, Veronika en Edward.
nog steeds veel Russische soldaten. In de stad is vooral het oude
centrum gebombardeerd. Wat
de Tweede Wereldoorlog heeft
overleefd, is nu vernietigd. Ook
het overheidsgebouw is volledig
verwoest.”
Zodra het mogelijk is, gaat Vika
per bus weer terug naar Charkov. Omdat Veronika enig kind
is, lijkt me dat moeilijk voor
haar ouders. Maar dat spreekt
ze tegen. “Het is voor hen makkelijker omdat ik begrijp wat er
allemaal gebeurt. Kleine kinderen snappen niet waarom ze
moeten vluchten en niet gewoon
naar school kunnen. Voor mijn
ouders is het een opluchting dat
ik volwassen ben. Veel mensen
besloten in Oekraïne te blijven.
Ze bleven thuis, ondanks de explosies. Oekraïners zijn vastberaden. Zelf hoopt Veronika ooit
weer terug te gaan naar Oekraïne. Hoewel ze niet uitsluit dat ze

“Je krijgt er best veel voor terug”
anders zou zijn, maar de eet- en
slaaptijden zijn hetzelfde. Dus het
voelt niet alsof we in het buitenland zijn. We doen ook hetzelfde
als thuis. Even naar de winkel,
een eindje wandelen. Maar soms
koken we en werken in de tuin.”
“We zijn ook samen naar Den
Haag geweest. Daar hebben we
alvast in het Vredespaleis, waar
het Internationaal Gerechtshof
van de VN zetelt, een kamer voor
Poetin gereserveerd”, grapt Edward.
Vastberaden
Inmiddels zijn de Russen uit
Charkov verdreven. Veronika
blijft liever voorzichtig, evenals
haar vader. “Het is wel veiliger
dan het was, maar er zijn nog
steeds beschietingen te horen.
Mijn vader vindt dat het nog
geen tijd is om terug te keren
naar Charkov. In de regio zijn

(eigen foto)

Op zaterdag 14 mei zitten ze
allemaal voor de televisie en
zien hoe Oekraïne het Eurovisie
Songfestival wint. “Het was een
goed optreden, ik vond het
mooi”, jureert Veronika. “Andere
muzikanten reizen het land door
om gratis optredens te geven in
schuilplekken als metrostations.
Bezoek van bekendheden als
Bono, Angelina Jolie, VN-secretaris-generaal Guterres en Jill
Biden helpt ons ook om door te
gaan.”
De oorlog heeft zich inmiddels
verplaatst naar de Donbas.
Soms wint het Oekraïense leger
terrein terug. De foto van de soldaten bij de grens staat symbool
voor een succesvolle tegenaanval. Veronika weet aan wie dat te
danken is: “We zijn trots op onze
president omdat hij bij ons bleef
in deze moeilijke tijd. Hij steunt
ons elke dag”. Eén ding is zeker:
je kunt het gemeentehuis en het
bevolkingsregister wel platbombarderen, maar Sjtsje ne vmerla
Oekrajiny, Oekraïne is nog niet
vergaan!

hier een baan krijgt en misschien
wel een gezin. Maar waarschijnlijk wordt het Oekraïne: “It is still
my home.”
“Wij zouden het zo weer doen”,
antwoordt Irene op de vraag of
ze dit avontuur nog eens aan willen gaan. “Je moet wel de juiste
perso(o)n(en) tegen het lijf lopen. Dat geldt voor beide kanten.
Er zijn ook mensen die niet aarden, in wat voor gezin dan ook.
En er zijn gastgezinnen die niet
zoveel kunnen met wie er ook
maar komt.” Edward vult aan:
”Je geeft als gastgezin een klein
stukje van je privacy op, maar
dat vind ik een kleine prijs om te
betalen voor hun veiligheid. En
ik vind het hartstikke gezellig. Je
ontmoet andere culturen en leert
gewoontes kennen. Als je accepteert dat je gast anders is, krijg je
er best veel voor terug.”

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

De opruiming
is begonnen!
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

Alles met STIP
-25% korting

Is
uw fietsvoor
er klaar
voor?
Geef
hem nu een
Hetzomerbeurt!
adres
al
uw
reparatie
Tijdens deze beurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere zomerbeurt 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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Kunst in de kerk

Anneke Paauw

een podium voor amateurkunstenaars

Tien jaar geleden werd in de feestweek de eerste Kunst in de Kerk
georganiseerd. Loes van Dam, Wieb Akkerman en wijlen Betting
Kroeze namen hiertoe het initiatief en deze toevoeging aan de
activiteiten in de jaarlijkse feestweek was zo’n succes dat het inmiddels ook een traditie is geworden.
Doel van deze expositie is de
inwoners van Buitenpost met
elkaar in verbinding te brengen
door verschillende kunstuitingen
te exposeren in de kerk. De belangstelling hiervoor, van zowel
de amateurkunstenaars als het
publiek, inspireert de commissie
om deze traditie in stand te houden. In de loop der jaren is de
samenstelling van de commissie
veranderd, maar de laatste paar
jaar blijft het constant. De groep,
bestaande uit Rynette Leenstra,
Wiepie Renkema, Anneke Veenstra, Henny Procee en Gerke Procee werkt prettig samen en ieder
heeft haar/zijn vaste taken.
Tijdens de expositiedagen wordt
er een beroep gedaan op vrijwilligers om te helpen bij de
koffiecorner, lootjesverkoop enzovoort. Om misverstanden te
voorkomen: de commissie werkt
ook helemaal op vrijwillige basis. De ruimte in het kerkgebouw
wordt gratis beschikbaar gesteld
door de PKN-gemeente. Inkomsten worden gegenereerd uit
de verkoop van lootjes en het
inschrijfgeld van de amateurkunstenaars.

Tijdens de openingstijden wordt
een rooster gehanteerd, zodat er
altijd naast de vrijwilligers in ieder geval een commissielid aanwezig is. Maar in de praktijk blijkt
dat ze meestal alle vijf aanwezig
zijn, omdat ze zo genieten van
het bezoek en de reacties.

probleem om amateurkunstenaars te vinden die hun werk
willen exposeren. Dit jaar zijn er
zelfs 23 exposanten! Sinds een
paar jaar is er één hele speciale
deelnemer: het creatief café. Dit
is een groep enthousiaste mensen die samen een werkstuk
maken. Misschien herinnert u
zich nog de reusachtige vlinder,
die van beklede doppen was gemaakt. Wiepie Renkema is de inspirator van dit groepje en deze
keer is iedereen aan het haken
geslagen.
Thema
Sinds enkele jaren staat er een
thema centraal. Dat begon in
2018, toen Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa was. Het
thema was toen de bijen. Deze
keer is het thema: Water en Vuur.
Men hoopt dat dit de deelnemers uitdaagt bij hun werk. Iedere deelnemer mag twee werken inbrengen, waarvan in ieder
geval in één ervan het thema te
herkennen is. Verder geldt nog
de voorwaarde dat het werk voor
het eerst geëxposeerd wordt.

Ieder jaar ben ik weer onder de
indruk van het getoonde, of dat
nu een schilderij, beeldhouwwerk of iets totaal anders is. Wat
hebben we een talent in Buitenpost! En ieder jaar is het geen

Kerk-Gebouw
De werkgroep hecht eraan om
te vermelden dat het gebouw
er voor iedereen is in die dagen.
Men merkt namelijk dat toch nog
vaak de associatie wordt gelegd
met de kerk als religieus insti-

De Kruiskerk als expositieruimte tijdens Kunst in de Kerk 2019. (foto’s: Hielke Boorsma)

Fietscrossbaan Mejontsmaveld
al volop in gebruik
De fietscrossbaan lag al langer
in de planning, maar de aanleg
moest even wachten tot na de
Pinkstervlooienmarkt.
Daarna
kon met het werk worden begonnen. Nu is op het parcours al
een behoorlijke groep crossers
in de weer. Dat de fietscrossbaan

De crossbaan in aanleg.

er kwam is in hoofdzaak het werk
van de 9-jarige Niels Bijma. Hij
nam het initiatief door een brief
aan burgemeester Brouwer te
sturen. Daarna zorgde hij voor
de benodigde toestemming van
de buurt.
Johan Kootstra

(foto: Hielke Boorsma)

Onder de gehaakte regenboog, gemaakt door het Creatief Café, van links naar
rechts: Anneke Veenstra, Henny Procee, Gerke Procee, Wiepie Renkema en
Rynette Leenstra. (foto: Anneke Paauw)
tuut. Ja, de PKN-gemeente stelt
de ruimte beschikbaar! Maar in
de feestweek is het dus puur een
prachtige expositieruimte die
open staat voor iedere belangstellende uit ons dorp en wijde
omgeving, die wil genieten van
alle talent dat Buitenpost te bieden heeft.
Ik verwacht dat we allemaal weer
onder de indruk zullen zijn van
alle kunstuitingen en ik wens de
commissie van Kunst in de Kerk
weer veel succes en plezier met
hun voorbereidingen.

Kunst in de Kerk 2022
Kruiskerk, Voorstraat 15
Openingstijden:
vrijdag 29 juli
13.00
zaterdag 30 juli 13.00
zondag 31 juli
11.00
maandag 1 aug. 13.00
dinsdag 2 aug. 13.00
woensdag 3 aug. 9.00
Toegang: gratis

- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
- 17.00
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Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

Professionele
kinderopvang

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

VERBOUW PLANNEN?

WIJ KUNNEN UW
DROMEN
WERKELIJKHEID
LATEN WORDEN
UW BOUWER UIT
BUITENPOST SINDS
2003

WERKZAAMHEDEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
VASTGOED BEHEER
ONTWIKKELING

TEL: 0511-541904

info@dehaan-bouwbedrijf.nl
www.dehaan-bouwbedrijf.nl
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Trinke Miedema

Liesbeth Ribbink

Doe de dingen goed of doe ze anders niet

Het begon met vakantiewerk op een camping in Lauwersoog. Inmiddels zet Trinke zich in voor Por todo el mundo. Dat is een organisatie in Bolivia, Zuid-Amerika, waar elk kind welkom is.
Op avontuur
Als kind gaat Trinke naar basisschool De Fakkel in Buitenpost.
Het vwo doet ze op het Lauwers
College. Ze gaat daarna Sociaal
Pedagogische
Hulpverlening
(SPH) studeren in Groningen.
Eerst reist ze met de trein op en
neer, maar later gaat ze op kamers in Groningen. Als ze klaar
is met SPH gaat ze Orthopedagogiek studeren.
In haar tienerjaren doet Trinke
vakantiewerk op een camping
in Lauwersoog. Ze komt daar in
aanraking met wat jongeren uit
Dokkum. Die willen graag met
World Servants naar Bolivia. “Ik
was meteen enthousiast. En ik
kwam thuis met het verhaal dat
ik graag mee wilde met deze
groep. Mijn moeder vond het
een goed idee, mijn vader had
wat meer tijd nodig om eraan
te wennen”, vertelt Trinke. En zo
begint het avontuur om naar
het buitenland te gaan. In totaal
gaat Trinke zes keer met World
Servants mee naar verschillen-

zegt Trinke. Er komt bij haar een
idee op om een jaar als vrijwilliger naar het buitenland te gaan.
Tijdens de Pinksterconferentie
Opwekking verzamelt ze allerlei
folders van organisaties waar ze
als vrijwilliger aan de slag kan.
Ze kiest voor Casa de Esperanza, een kindertehuis, in Caranavi,
Bolivia.

Caranavi
BOLIVIA

Dan verzamelt ze giften bij familie en vrienden en vertrekt voor
een jaar naar Bolivia. Althans,
dat denk ze…

(eigen foto)

Voor/door de hele wereld
Bij Casa de Esperanza ontmoet
ze Evelin en Cesar. Er ontstaat
een verlangen om wat voor
kinderen met een beperking te
doen. Ze willen graag een plek
hebben waar ze deze kinderen
kunnen helpen. Trinke had haar
terugreis na een jaar Bolivia al
geboekt. Dus gaat ze eerst terug
naar Nederland. Daar richt ze Por
todo el mundo op, wat ‘Voor/
door de hele wereld’ betekent.
Ze zoekt mensen voor het bestuur en zet zich in om donateurs
te vinden voor het project. Als alles geregeld is gaat ze terug naar
Bolivia.

de projecten in het buitenland.
Ze heeft geen last van heimwee,
en vindt het mooi om te doen.
Maar deze reizen zijn steeds met
een groep, waarin Nederlandse
gebruiken blijven. “Ik wilde ook
wel ervaren wat het is om in een
andere cultuur te leven. Bij mijn
stage van Orthopedagogiek koos
ik daarom voor 10 weken op Sint
Maarten. Ik ging daar in mijn
eentje heen en dat beviel goed”,

Kinderen met een beperking
hebben in Bolivia veel minder
kansen dan in Nederland. Ze zitten óf thuis óf gaan naar school
maar leren niks. Trinke begint
met lesgeven aan kinderen met
een beperking. Later komen daar
kinderen bij met een leerachterstand. Evelin heeft het op haar
hart om een dagbesteding op te
zetten voor mensen met een beperking. De mensen in het dorp

Evelin en Trinke.

merken de positieve ontwikkelingen en steeds meer kinderen
met een beperking vinden een
plekje bij Por todo el mundo.
Ook komen er kinderen die opvang nodig hebben, omdat hun
alleenstaande moeder werkt. In
Bolivia is er geen sociale voorziening voor alleenstaande moeders, dus moeten ze werken om
geld binnen te krijgen. Zo wordt
Por todo el mundo een plek waar
allerlei kinderen uit Caranavi terecht kunnen. De kinderen met
en zonder beperking leren van
elkaar en stimuleren elkaar. “De
kinderen zonder beperking leren
dat kinderen met een beperking
ook leuk zijn om mee te spelen.
En er was een meisje van wie
gezegd werd dat ze nooit zou
kunnen lopen. Maar doordat ze
zag dat andere kinderen gewoon
speelgoed konden pakken en
ermee speelden, werd ze gemotiveerd. Nu kan ze lopen”, geeft
Trinke aan.
Andere cultuur
Het was wel even wennen in
Bolivia voor Trinke. Het is een
hele andere cultuur. Trinke zegt:
“Ze komen daar altijd te laat en
plannen niks. Ik moest best wel
een tijd wennen. Ik was heel
gestructureerd en plande veel.
Maar omdat niemand daar zo
is, was dat wel een omschakeling. Evelin zei dat de cultuur zich
niet aan mij zou aanpassen, dus
dat ik mij aan de cultuur moest
aanpassen. Dat lukte na verloop
van tijd. Nu zeggen mensen dat
ik relaxed ben. En ik mis die cultuur ook wel. Even spontaan een
avond wat gaan doen met vrienden zit er niet in, in Nederland.

Trinke met een aantal kinderen bij Por todo el mundo.
Dat moet je ruim van tevoren
afspreken. Dat vind ik wel jammer, want zo spontaan iets doen
is ook heel leuk”. Vanuit Nederland is het lastig om te werken
zoals dat in Bolivia gebeurt. Het
bestuur van Por todo el mundo
zit in Nederland. En soms zijn er
deadlines die gehaald moeten
worden. Maar dat lukt niet altijd,
omdat er ook dingen in Bolivia
geregeld moeten worden. Maar
het is altijd goed gekomen, dus
dat geeft wel weer rust.

Estrella zou volgens de doktoren
nooit kunnen lopen, maar nu rent ze.
(eigen foto)

Toekomst
Sinds 2019 is Trinke weer in Nederland. Door familieomstandigheden moest ze terug. Haar
moeder woont nog in Buitenpost, die ziet en spreekt ze regelmatig. Inmiddels woont Trinke in
Groningen en heeft ze een baan
bij Het Vaderhuis in Hoogezand,
als orthopedagoog. Daarnaast
regelt ze nog praktische en ondersteunende zaken voor Por
todo el mundo. Elke dag heeft
ze even contact met Evelin, over
zaken die daar spelen. En ze vertaalt dingen vanuit Bolivia richting het bestuur. Ze is vanaf 2019
niet meer in Bolivia geweest
door corona. In september gaat
ze voor twee weken even terug.

Wil je niet zelf een tuintje, dan
kun je er ook voor kiezen om
straks naar onze verkoopavonden te komen die vanaf half juli

beginnen. Dan hebben we op de
dag zelf de groente nog geoogst.
En het mooie is, deze groente is
echt biologisch. Onbespoten en

(eigen foto)

Inmiddels bestaat Por todo el
mundo al ruim tien jaar. Het verlangen is om een in de toekomst
ook veilige en inspirerende plek
te zijn voor kinderen uit Caranavi. Daarom is het bestuur hard
bezig om een stabiele stroom
van geld te krijgen. Ze willen een
‘club van 100’ maken. Het idee is
om 100 bedrijven te krijgen die
per bedrijf 100 euro per jaar geven. Dit is weer een nieuwe manier van sponsering. In de afgelopen tien jaar hebben kerken en
particulieren veel donaties gedaan. Sommige mensen sponsorden een kind of een gezin
en anderen de organisatie. Ook
willen Trinke en haar moeder op
de kerstmarkt in Buitenpost gaan
staan om allerlei leuke dingen uit
Bolivia te verkopen. “Want ik wil
me graag inzetten voor deze wereld. Dat is op dit moment vooral
voor Por todo el mundo. En als
ik iets doe, dan wil ik het goed
doen en anders doe ik het niet”,
zegt Trinke.
Wilt u meer weten over Por todo
el mundo, of wilt u helpen, kijk
dan op http://www.portodoelmundo.com. Of vraag gerust of
Trinke een presentatie wil komen
geven.

Bericht van de Swadde Ikker
Hoe heerlijk is het om dit jaar je
eigen groente te kweken. Lekker
in de buitenlucht. Lekker rustig,
één met de natuur. In de coronaperiode kon je hier ook goed
vertoeven. En hoe heerlijk is het
om verse groente op je bord te
leggen?
Op dit moment zijn er bij de gelauwerde tuinders al meerdere
groentes klaar. Voor de beginners onder ons, zal vaak sla en
aardbeien de boventoon voeren rond deze tijd. Sowieso erg
lekker om die aardbeien vers te
plukken. Niks is lekkerder dan
eentje direct van de plant naar de
mond te sturen. Op dit moment

zijn de meeste groentes zich nog
aan het ontwikkelen. Maar straks
zal er een ware groente-explosie
ontstaan en is een vriezer gewillig, vanwege een overschot aan
verse lekkernijen.
Dit alleen al is een reden om na
te denken om zelf te boeren op
een volkstuintje. Ja, er gaat wat
tijd in zitten, maar je verdient
dit terug met groentes. Als je
die moet kopen in de winkel is
het vaak ook niet goedkoop. En
met een beetje arbeid heb je ze
ook nog supervers van het land.
Dus goed voor de beurs en goed
voor jezelf.

geen kunstmest. Deze groentes
zien er niet altijd uit zoals we ze
in de winkel gewend zijn, maar
ze zijn uiteindelijk echte smaakbommetjes.
Sinds een paar jaar zijn we met
de tuin ook op Facebook actief.
Dus voor meer info:
facebook.com/DeSwaddeIkker.
Daar houden we u op de hoogte
van de verkoopavonden en open
dagen. Ook kunt u altijd vragen
om een rondleiding. Er zijn wel
mensen die u graag de tuin laten
zien.
Reinier Gatsonides

Looptijd: mei / juni 2022

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van Maandag 27 juni t/m 03 juli 2022

Speciaal voor ……

Smokey
Shoarmaspies
Heerlijk op de B.B.Q!
100 gram

€1.85

Duo-voordeel!

Voordeelpakker!

7

incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 15,-

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

100 gram
Gebraden

+

Kipfilet

150gram

Zomersalade
Samen voor

€4.50

Shoarmaburger
100 % Runderburger

Iedere 4e Gratis!
Per stuk

€1.80

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

Heerlijk van smaak

MEAL DEAL

Bij 4 huisgemaakte

Kipdijsaté

Lasagne

Uw Slager

uit eigen keuken

Borrelballetjes

GRATIS

Kant en klaar.

Lekker gekruid & gegrild

Satésaus

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

500 gram

Lekker &gemakkelijk

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend
3 maaltijden voor slechts € 15,- .
Normaliter kost een maaltijd € 7,95. Een maaltijd incl. nagerecht
en 1x per week een voorgerecht kost € 8,50.
* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op over het leveren van de drie maaltijden.

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

Naam:

€5.95

250 gram

€3.95

Postzegel
niet nodig

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Tentoonstelling Gerke Procee in gemeentehuis
Van 22 juni juni tot 19 augustus exposeert Buitenposter Gerke
Procee zijn werk in het gemeentehuis. Hij maakt cartoonachtige
beelden, indrukwekkende schilderijen en surrealistische objecten.
Gerke Procee (1993) woont in
Buitenpost. Hij is in 2020 afgestudeerd aan de Academie

Minerva te Groningen voor
Autonome Beeldende Kunst.
Zijn opvallende afstudeerpro-

ject van 2,44 bij 4,88 meter is
gebaseerd op Tuin der Lusten
van Jheronimus Bosch. Ook
zijn scriptie in de vorm van een
visueel stripboek met separate
teksten in het Engels en Fries is
iets wat nog niet eerder vertoond
was op de kunstacademie.
Gerke heeft thuis een eigen studio waarin hij dagelijks te vinden
is.
Gerke had al op de basisschool
plezier in tekenen en knutselen.
Toch was het niet vanzelfsprekend dat hij later in die richting
verder zou gaan. Hij koos in eerste instantie voor bouwkunde
in het MBO en was daar best
tevreden mee. Pas in het laatste jaar begon het een beetje
te kriebelen, mede omdat hij zo
graag met z’n handen bezig was.
Hij ging zich afvragen of hij zijn
toekomst echt in de bouw zag of
toch ergens anders.
Hij bezocht een open dag van de
kunstacademie Minerva in Groningen en kreeg daar echt het
gevoel dat dát iets was waarmee
hij verder wilde. Maar daarvoor
moest hij wel een hele selectieprocedure door. Zijn portfolio
maakte indruk en hij werd aangenomen.
Van de tweehonderd studenten haalden er vier na één jaar
de propedeuse en een van hen
was Gerke. Een unieke prestatie,
mede omdat hij een heel andere
achtergrond had dan de andere
studenten. Hij had het ontzettend
naar zijn zin op deze opleiding en
ontwikkelde een eigen stijl, vooral bij het schilderen, heel gedetailleerd en heel kleurig. Gerke:
“Ja, zo zit dat in mijn hoofd, ik
kies dat niet bewust!”.

Detail van het schilderij ‘Straal mar op’.

(eigen foto)

Die wereld in zijn hoofd is een
nog grotendeels onontdekt gebied waarover hij langzamerhand meer controle krijgt. Prikkels om hem heen wekken een
breed scala aan emoties bij hem
op en zijn creatieve brein stelt

Gerke Procee bij het werk met de titel Werkje.
hem in staat om die in kleur en
met humor te laten zien. Zo kan
hij, door het creëren van een visuele ervaring, door middel van
zijn kunstwerken dus, aan kijkers
inzicht geven in zijn gedachten.
Een eerste aanzet tot een schilderij ontstaat soms in het klein.
Zoals schrijvers altijd een aantekenboekje op zak hebben om iets
op te kunnen schrijven, zo heeft
Gerke ook altijd een boekje bij
zich, waarin hij beelden vastlegt
die zich in zijn hoofd opdringen.
Deze beelden zie je in sommige
van zijn schilderijen terug.
In zijn werk wordt hij geïnspireerd door de kunst van schilders, schrijvers, films, strips,
Friese sagen en legendes. De
neerslag hiervan probeert hij zo
goed mogelijk en op zijn eigen
manier weer te geven met veel
mythologische, kosmische, humoristische, bijbelse, moderne
en fantasiefiguren. Een creatieve
explosie waarin hij onderzoek
doet naar mogelijke creaties die
hij daarna vastlegt op fysiek en
digitaal canvas.

(eigen foto)

In al zijn werken zit een verborgen betekenis die van binnenuit
tot hem komt. Meestal begint het
met een onbewuste gedachte of
emotie die langzaam groeit naarmate hij er langer mee bezig is.
Hij werkt vaak met het ‘Unheimliche’, iets vertrouwds wat plotseling vreemd wordt. Heel vaak
zijn de werken gebaseerd op
onderwerpen die niet bestaan.
Dit wordt in de kunstwereld
ook wel surrealisme genoemd.
De visuele verbeeldingskracht
is dan losgemaakt van het verstand en de logica waardoor het
onderbewustzijn in staat is die
voorstellingen te scheppen. De
verborgen betekenis kan heel
verschillend zijn van die van de
waarnemer.
In het gemeentehuis zijn (tijdens
openingstijden) zowel schilderijen te zien als tekeningen. Allemaal hebben ze te maken met
emoties en hoe hij deze verwerkt.
De tekeningen zijn vooral gebaseerd op een personage die Gerke G3D noemt.

Theaterworkshops op 29 juni en 31 augustus

Workshop ‘Verhaal schrijven’

Vanaf september start Het Achterland met theaterworkshops
in Buitenpost. Wij voorzien daarmee in de behoefte vanuit de gemeente Achtkarspelen om naast
buitenschoolse muziekeducatie
ook theaterlessen aan te bieden
binnen de gemeente. Om kennis
te maken met ons programma,
onze docenten en Het Achterland
nodigen we je graag uit voor een
open avond op 29 juni.

Altijd al een boek of je levensverhaal willen schrijven? Kom dan
naar de workshop Verhaal schrijven. Deze wordt gegeven door
romanschrijfster Marijke van
Dijk, auteur van verschillende
(historische) romans. In de workshop worden op een interactieve
manier oefeningen gedaan om
een verhaal te leren schrijven. De
workshop duurt ongeveer 2 uur,
waarin je een basis krijgt om
thuis aan de slag te gaan. De opbrengst van de workshop gaat,
na aftrek van de kosten, naar de

hoe een verhaal wordt verteld.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de opbouw van bijvoorbeeld sprookjes.
2. De ijsberg. In dit blok staat de
verbeelding centraal, dat wat je
niet ziet en zich onder water afspeelt.
3. FF wat anders. Hierin werken
de deelnemers met andere materialen en vormen. Denk aan
poppenspel, schaduwspel of andere theatervormen.

Programma open avond:
17.00 Inloop
17.30 Open les
18.15 Algemene informatie over
programma en Het Achterland
19.00 Open les
20.00 Afsluiting
Na de zomervakantie organiseren we speelse workshops voor
kinderen en jongeren van 7 t/m
18 jaar. Deze workshops zijn onderverdeeld in zes blokken van
zes weken: de eerste vijf blokken
hebben elk een eigen thema. In
het laatste blok komen alle thema's bij elkaar.
1. Er was eens… Deelnemers
leren de opbouw van een verhaal: begin, midden, eind, en

4. Het stilleven. Welk verhaal
wordt verteld op een foto, een
afbeelding, een schilderij? En
hoe maak je zelf een foto, een
mise-en-scène (een stilleven van
personen), maar ook hoe vertel je het juiste verhaal met een
bepaalde opstelling en/of compositie?
5. Wie ben ik? Deelnemers werken en maken kennis met verschillende rollen en personages.

6. Montagevoorstelling. De hoogtepunten van de voorgaande
blokken worden samengevoegd.
Er wordt niet gezocht naar nieuw
materiaal, maar gewerkt met
eerder bedachte scenes, ontwerpen en resultaten.
Wie zijn wij?
Het Achterland is het cultuurlab voor jong talent uit de regio
Noordoost-Fryslân. Een grenzeloze speeltuin waar kinderen
en jongeren op zoek gaan naar
wie ze zijn en wat hun (artistieke) talent is, ongeacht afkomst,
achtergrond of niveau. We zijn
een laboratorium voor cultuur
en creativiteit.
Voor wie 29 juni net wat te vroeg
komt is er op 31 augustus een extra mogelijkheid om een proefles te volgen. Deelname voor de
proefles is gratis, we vragen je
wel aan te melden via onze website www.hetachterland.nl. Het
aanmelden voor de proefles is
mogelijk vanaf 11 juli.
Zowel de open avonden als de
workshops worden gehouden
in Cultuurcentrum de Waldsang,
De Ring 1a.

familie Nielen. Hun verhaal is te
lezen in de Binnenste Buitenpost
van mei 2022.
De workshop wordt gehouden
op maandagavond 4 juli, 19.30
uur (zaal is open om 19.15 uur) in
Het Lichtbaken aan de Marconistraat 5. Kosten: € 12,50, maar het
mag dus ook meer.
Opgeven via:
liesbeth.tftnielen@gmail.com.
Ook zijn er boeken van Marijke
te koop.

DE BINNENSTE BUITEN
POST
Wilt u ook wel eens een stukje schrijven voor
de Binnenste Buiten over Buitenpost of
haar inwoners?
Dat stellen we erg op prijs. Het hoeft
niet perfect geschreven te zijn,
wij kunnen het altijd redigeren.
Lever tekst en eventuele afbeeldingen
dan apart aan.
mail naar: bibupost@gmail.com
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De horeca in Bûtenpost is klaar voor de zomer

Piet Pettinga

Binnen-Markt

De Oriënt

De terrassen in ons dorp zijn ingericht om u te ontvangen!
Bij de BinnenMarkt wordt al gebruik gemaakt van het gezellig
aangeklede terras. De Oriënt
heeft genoeg ruimte om rustig een glaasje of een hapje te
nemen. Bij Mattie de visboerin
is de nieuwe haring ook gearriveerd, op zaterdag kunt in het
zonnetje een visje verorberen.
Ook Fokke Visser heeft zijn terras
vernieuwd. Elke woensdag staat
hij naast de Mariakerk om ons
te voorzien van een lekkerbekje. Wiebren en Gerben tappen
graag een glas voor u in bij The
Point. De stoelen van 2Span in
de Kerkstraat zitten heel erg fijn
en u kunt, net als de gasten op de
foto, genieten van een hapje en/
of een drankje. Reeds lange tijd is
het mogelijk om bij de Pyramide
(pizzeria) aan het Nijensteinplein
te genieten van eten en drinken.
En ook bij It Grientewinkeltsje
lukt het om een versnapering te
nemen.
Een gezellige zomer toegewenst!

The Point

2Span

Vishandel Mathie

Vishandel Fokke Visser

Pyramide

It Grientewinkeltsje
(foto’s: Ursula Groenhart en Piet Pettinga)

FEESTWEEK
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(Kleintje) Fammen Jûn op 30 juli

Concours Hippique op 3 augustus

Na vijf jaar organiseert Streekwinkel Op ‘e Stâl weer de Fammen Jûn! Op 30 juli 2022 vanaf
18.00 tot 23.30 uur tijdens de
Feestweek Buitenpost, in een
nieuwe opzet waarbij goed en
eerlijk eten voorop staat. Het
vernieuwde evenement heet
‘Kleintje Fammen Jûn’ en start
met een tuindiner gemaakt door
kok Twan van ’t Klooster van
Geniet Lokaal. Twan werkt zoveel
mogelijk met producten van het
seizoen en uit de regio om er de
lekkerste gerechten mee te maken. Aansluitend is het Kledingcafé waar men eigen kleding van
elkaar kan ruilen of verkopen.
Verder is er een tuinterras, tuinbar en muziek. Het evenement
vindt plaats in de eettuin van
Op ‘e Stâl aan de Voorstraat 1.

Traditiegetrouw is het Concours
Hippique de afsluiting van de
feestweek van ons dorp.
Het
spectaculaire
paardensportevenement wordt dit jaar
georganiseerd op woensdag
3 augustus. Het is weer een
editie als vanouds, met een
unieke combinatie van springsport, aangespannen rubrieken
en shows.
De Friese paarden, tuigpaarden
en hackneys kunnen dit jaar
weer hun beste beentje voorzetten met hun rijders. Het concours maakt de verbinding tussen mensen op het platteland
en het culturele historische paardensportevenement.

Kledingcafé en tuinbar
Aansluitend op het diner gaat
om ca. 22.00 uur de tuinbar open
en start het Kledingcafé. Deelne-

mers kunnen hun mooiste tweedehands merkkleding verkopen
of ruilen met anderen. “Kleding
die je nooit hebt gedragen, je
mooiste miskopen of kleding die
je niet meer past kun je meenemen en proberen aan de vrouw
te brengen. Of misschien vind je
zelf iets leuks voor in je eigen kledingkast. Ruilen, kopen of verkopen: alles mag”, vertelt Hennie
Pilat-Duhoux van Op ‘e Stâl.
Deelnemers met eigen tweedehands kleding dienen zich vooraf op te geven door een e-mail
te sturen naar info@opestal.nl.
Hennie: “We maken er weer een
hele leuke en bruisende avond
van. En als de zon onder gaat,
steken we de fakkels aan en gaat
het vrouwenfeest gewoon verder. Als het slecht weer is, hebben we uiteraard een binnenlocatie”.
Voor alle info, het programma en
bestellen van tickets:
opestal.nl/kleintje-fammen-jun.

Ballonvaren op 2 augustus
Alweer voor de 16e keer in successie zal het Ballonvaren plaatsvinden in de feestweek.
Omdat het Concours Hippique
nu een middag-/avondconcours
is, kiezen de ballonnen dit jaar
op dinsdag 2 augustus het luchtruim. Wederom zal Flying Balloon Compagnie, opgericht in
1986, van Herman Kleinsmit/Jan
Haven uit Joure, de vluchten verzorgen.
Er zijn al verschillende kaarten
verkocht. Ballon vol? Dan komt
er één bij, of twee of meer, we
gaan gewoon door zodat iedereen mee kan!
Vaart u dit jaar ook mee? De
vlucht zal ongeveer een uur duren. Na de vlucht word je met de
volgauto van het ballonbedrijf
weer teruggebracht naar het
startpunt.

Ook de Motorluchtballon kan geboekt worden! Er kunnen twee
passagiers mee. Deze prijs is op
aanvraag in de Dropshop. (Opgave voor de Motorballon is mogelijk tot en met 24 juli).

Deze editie worden er twee
Nederlandse Kampioenschappen verreden. Daarnaast is de
strijd om de Grote Prijs van Buitenpost altijd een bijzonder element in het programma, waarbij
springruiters uit heel Nederland
met hun paarden naar het concours afreizen. Dat gebeurt allemaal op de grote graspiste
midden in het dorp, het Mejontsmaveld. Dit jaar worden het horecaterras en het strodorp uitgebreid en vernieuwd. Ook voor de
kinderen is er van alles te beleven op het concoursterrein. Dat
maakt het concours een dagje uit
voor het hele gezin.

Kaarten zijn te koop bij Dropshop
Liquorice, Kerkstraat 72.

Hét hipp isch ev enement da t er uit spr in gt!

Het programma start om 12.00
uur en loopt door tot 19.30 uur,
waarna er ook nog een afterparty
plaatsvindt met live-muziek van
Jayden in de tent.
Voor de afterparty is er vrij entree. Toegangskaarten voor het
concours zijn online verkrijgbaar
via www.chbuitenpost.nl
Op de site staat ook het gehele
programma vermeld.

Jongeren
t/m 14 jaar
gratis entree!

3 AUGUSTUS 2022
Vanaf 12.00 uur | Een spectaculair programma
met spring-, tuigrubrieken en shows! Ben jij erbij?

Troch de wyn droegen,
oer ûneindich lân
seeën fan grien gers
Waarme fjoerstjitten,
se trochbrekke de stilte,
hieltyd heger!
De prijs per persoon is € 159,- in
de gewone ballon. Op dinsdag
2 augustus stijgen de balonnen
op om ongeveer 18.45 uur (afhankelijk van de thermiek) bij de
familie Roorda aan de Parallelweg 2 (Oost). Per ballon kunnen
er 4 tot 19 personen meevaren.

CONCOURS HIPPIQUE
BUITENPOST

WWW.CHBUITENPOST.NL | VOLG ONS OP

Expositie Betty van der Woude - Doopsgezinde kerk
Betty van der Woude zal tijdens
de feestweek exposeren in de
Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan. Er wordt een selectie
van haar werken tentoongesteld
die een impressie geven van
haar passie voor kunst en creativiteit.
Betty is sinds haar jonge jaren
het liefst bezig met haar han-

is verrassend en telkens anders.
Betty zal op enkele dagen aanwezig zijn. De toegang is gratis.
Op zondag 31 juli zal Betty na de
viering (die om 10 uur begint)
over haar werk vertellen. U bent
van harte welkom bij zowel de
expositie als de viering.
Er kunnen ook kunstwerken gekocht worden.
den. Een aantal jaren geleden
ontdekte zij de mogelijkheden
van powertex. Hiermee bewerkt
ze eenvoudige materialen zoals
stof, karton en klei. Het resultaat

Uil.

(eigen foto)

Openingstijden:
zaterdag 30 juli 14.00-17.00
zondag 31 juli
10.00 uur
kerkdienst en officiële
opening expositie
maandag 1 aug. 14.00-17.00
dinsdag 2 aug.
14.00-17.00
woensdag 3 aug. 10.00-17.00

Zonder titel.

(eigen foto)

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

Speciaal kazen
Vers van het Mes!
#vacumeren #vakantie
#kaasmee #kaaskop

Kerkstraat Buitenpost
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Zorggroep De Friese Wouden en cbs De Lichtbron

Laadpalen

Vrijdag 17 juni kreeg een al lang bestaand initiatief van Zorgroep
De Friese Wouden en cbs De Lichtbron eindelijk zijn officiële opening. Al enige tijd werken de twee organisaties samen in de dagbesteding van ouderen. Aanleiding was de behoefte van Kwadrant
aan extra ruimte en het aanbod van de school om gebruik te maken
van overtollige ruimte die daar beschikbaar was. Corona was de
reden dat nu pas de officiële opening kon plaatsvinden.
Er is een gemengd koor al een
tijdje actief. Gemengd door
deelname van ouderen via de
dagbesteding en kinderen van
de school. Er zijn concerten gegeven en er is zelfs een heuse
circusvoorstelling
uitgevoerd,
begeleid door een professioneel
circus.
Onder leiding van Dineke
Oostra-Kamminga worden we
welkom geheten en zingt het
koor ons toe. Het koor zingt ook
Oudhollandse liedjes die de ouderen zich meestal goed kunnen
herinneren. Uit dat repertoire
krijgen we Roosje op de heide te
horen.
De directeur van De Lichtbron,

De gemeente Achtkarspelen gaat
drie nieuwe laadpalen toevoegen aan de reeds bestaande. De
nieuwe locaties zijn: zwembad
De Kûpe aan de Kuipersweg, de
parkeerplaats tegenover het Innovatiehuis aan de Kuipersweg
(deze wordt pas bij de herinrichting van het centrum geplaatst)
en de kruising Kranswier–Lisdodde. De bijbehorende standplekken bij de laadpalen mogen
alleen gebruikt worden om te
laden, niet om te parkeren.

Dictus Hoogsteen, spreekt ons
toe en vertelt hoe het toeval dit
project alweer een tijd geleden
geholpen heeft. Sinds september 2021 biedt De Lichtbron
ruimte voor de dagbesteding
van ouderen en werkplekken.
Manager Zorg Thuis van de Kwadrantgroep, Riemie Godeschalk,
verzorgt de officiële opening.
Ook zij prijst de samenwerking
en de extra’s die dit met name
heeft voor de ontmoeting tussen
piepjong en stokoud.
Omdat de dagbesteding op De
Lichtbron ‘De Klimroas’ heet
wordt er als openingshandeling
tegen de gevel van de school een
klimroos geplant door mevrouw
Visser op het schoolplein. Haar

Mevrouw Visser plant een klimroos op het schoolplein.

(foto: Frits Bouwens)

Johan Kootstra

Onthulling van het bijzondere schilderij.
haar kleurt prachtig bij die van
deze roos, die Snow Princess
heet. Natuurlijk hopen we allemaal dat deze roos het volhoudt
op deze plek waar grote groepen
kinderen spelen en zich vermaken. Het koor zingt het lied 80
rozen voor omatjelief waarbij de
liedtekst met name de worsteling
beschrijft die de jeugdige gever,
hongerig naar patat en snoep,
meemaakt als hij zijn ene euro
beschikbaar heeft voor de 80 rozen of toch maar snoep. Excuses
aan oma dan maar dat het haar
kleinzoon niet gelukt is de verleiding te weerstaan. Als troost
deelt Dictus Hoogsteen aan de
oudere deelnemers van het koor
en aan de medewerkers van De
Friese Wouden een roos uit.

(foto: Frits Bouwens)
De tweede openingshandeling is
het onthullen van een schilderij
met een boom, een bal en een
paar sloffen. De bladeren van de
boom zijn gemaakt met de handafdrukken van de kinderen, de
bal staat voor het spel en in die
gemakkelijke sloffen vinden we
het beeld van de oudere, al zullen veel vieve ouderen zich daarin misschien niet herkennen.
Met een kop koffie of thee en wat
lekkers wordt deze vrolijke generatieverbindende activiteit afgesloten. Mooi toch?

Laadpaal aan de Kerkstraat, tegenover pizzeria Pyramide. (foto: Johan
Kootstra)

Âlde Dyk
aangepakt
Het tweede deel van de verbindingsweg tussen ons dorp en
Kootstertille, tussen Nonnepaed
en bebouwde kom Kootstertille, wordt na de zomervakantie
heringericht. Vorig jaar gebeurde
dit al met het eerste stuk tussen
Buitenpost en het Nonnepaed.

Frits Bouwens

(foto: Johan Kootstra)

Rennen rond Buitenpost
Petra Plantenga gaat
It Koartling verlaten
Onze steun- en toeverlaat Petra
Plantenga heeft besloten om een
punt te zetten achter haar werk
voor It Koartling. Zowel bestuur,
werkers, vrijwilligers maar ook
de bezoekers van jong tot oud
zullen haar missen.
Ze kon het niet langer bolwerken
in haar leven. Alle inzet die haar
bij It Koartling gevraagd werd
was niet meer te combineren
met de zorg die zij elders, onder
andere haar vader, moest geven.
It Koartling gaat Petra echt missen en op dit moment is er geen
zicht op vervanging van Petra in
het bestuur, noch bij al haar andere taken in It Koartling.
Natuurlijk begrijpen wij dat Petra
wil stoppen. De druk was heel
hoog voor haar en het bestuur
moet zich achter de oren krabben
of een dergelijke inzet nog wel
van een vrijwilliger gevraagd
kan worden.
Al met al zijn we heel dankbaar
voor haar jarenlange inzet voor
It Koartling en het enthousiasme

en de welwillendheid waarmee
ze haar taken altijd uitvoerde.
Helaas wilde Petra, in onze ogen
vanuit valse bescheidenheid,
niet praten met de Binnenste
Buitenpost. We hadden haar
graag ook laten vertellen hoe
leuk ze It Koartling vindt en haar
willen vragen wat ze zal missen.
Een gemiste kans maar ja het is
tenslotte Buitenpost. Zwijgzaam
volk dat zich zelden voorstaat op
haar daden.
bestuur It Koartling

Rondom Buitenpost is het mooi
wandelen. Maar voor sommigen
is dat wandelen toch een iets te
rustige bezigheid. Met regelmaat
kun je dan ook hardlopers in
strakke tights voorbij zien ploegen en zelfs op het laarzenpad
wagen mountainbikers zich om
toch die sportieve beleving in de
natuur te vinden.
Meestal is hardlopen een individuele bezigheid, maar soms
zie je toch ineens een hele kudde voorbij sjokken. Mocht je op
maandagavond eens een groep
door een woonwijk hebben zien
hollen, dan heb je waarschijnlijk
de lopers van loopgroep Run
Fun Bûtenpost ontmoet. Zoals
de naam van de loopgroep al
zegt, gaat het ze vooral om het
plezier van het hardlopen.
Het voordeel van hardlopen is
dat je alleen je schoenen maar
hoeft aan te trekken en dan kunt

gaan. Een vereniging heb je in
principe niet eens nodig. Maar
trainen in een groep zorgt wel
voor afwisseling en een stok achter de deur. En als je niet teveel
buiten adem bent om te praten,
is het nog een sociaal gebeuren
ook. Als je bij het in- en uitlopen
niet meer kunt praten, dan ga je
dus te snel.
Sommige verenigingen adverteren met beginnerscursussen.
Run Fun heeft geen beginnerscursus, maar iedereen die wil
meelopen is welkom. In de training wordt rekening gehouden
met de uiteenlopende niveaus
van de lopers. Vaak is beginnen
het probleem niet. Juist het blessurevrij door blijven lopen is een
uitdaging. Hoe ga je verder als
je eenmaal je eerste 5 kilometer
hebt gelopen? Hoe bouw je weer
op na een vakantieperiode?
Lopen bij een loopgroep kan je
daarbij helpen.
Voor 75 euro kun je een jaar lang
trainen bij de hardloopgroep en
ben je ook ingeschreven bij de
Atletiekunie. Trainingen zijn op
maandagavond van 19.30- 20.30
uur en starten bij De Switte. Je
kunt altijd vrijblijvend een paar
keer meetrainen.
Irene Gatsonides

Belangrijkste voorstel is de
komst van vijf sluisjes op het
traject. Er kan maar één auto tegelijkertijd passeren, fietsers en
wandelaars kunnen er omheen.
Hiermee moet het autoverkeer
onthaast en zwaar verkeer ontmoedigd worden. Een informatieavond zal de omwonenden
vooraf nog de mogelijkheid tot
meedenken geven. De flapbrug
over de Twizelerfeart (foto) zal
eerst in oude glorie worden hersteld. Als men geen hobbels in
de voorbereidingsweg tegenkomt zal dit deel van de Âlde Dyk
tot begin volgend jaar afgesloten
zijn.
Johan Kootstra

PLUS geopend

Op 22 juni werd de nieuwe PLUS
geopend. (foto: Hielke Boorsma)

Oproep

WIJ ZOEKEN

ENERZJIKE
MEITINKERS
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken aan een duurzame toekomst.
We werken aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering,
de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversieteit en
duurzame mobiliteit. Dit kunnen wij als gemeenten niet alleen. Daarvoor hebben wij
jouw hulp nodig!
Daarom zijn wij op zoek naar Enerzjike meitinkers; inwoners die kritisch met
ons meedenken en meedoen.

Het bestuur van de Stichting Keunstkrite is op zoek naar een nieuwe secretaris die ons team wil komen versterken. Een vrijwilliger die mee wil
denken hoe we de Kunst & Cultuur
in onze gemeente kunnen promoten.
Naast schrijfvaardigheden, interesse
in kunst en cultuur is
affiniteit met de computer een voorwaarde. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met onze
voorzitter Mascha de
Lange: 06-15891462.
www.keunstkrite.nl

Muzikanten
gezocht
Voor Rondje Kunst op 3 en 4
september 2022 is het bestuur
van de Keunstkrite op zoek naar
muzikanten. Wat zou het geweldig zijn als er straks op de diverse locaties niet alleen van kunst
kan worden genoten, maar ook
van muziek. Niet alleen solo-optredens zijn welkom, ook duo’s,
orkestjes en koren willen we
graag tijdens dat weekend een
podium bieden.
Informatie is te vinden bij
Mascha de Lange of Roel Timmermans: www.keunstkrite.nl.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden als Enerzjike meitinker kan via:
www.achtkarspelen/meitinkers. Wil je eerst meer informatie?
Stuur dan een mail naar duorsum@achtkarpselen.nl.

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

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

HISTORIE
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Voorstraat 38

Frits Bouwens

Bakker, slager en nog veel meer...

Dat men de overkant Bakkershoek noemt (naar de gebroeders
Bakker) heeft mij altijd gestoken.
Ik ben de enige bakker hier op
het kruispunt. Althans dat was ik,
als bakker gebouwd door bakker
T. Penninga.
Hier stond al een bakkerij maar
Penninga mocht een nieuwe
bakkerij bouwen, aangepast
aan de moderne tijd, maar dan
moest ik wel twee meter naar
achteren opschuiven ten opzichte van de oude bakkerij. Die twee
meter waren nodig om de toegang tot de Kuipersweg te verbreden, zodat paard- en-wagens
en de vrachtauto’s de bocht makkelijker konden nemen. In 1925
was Penninga al begonnen met
de aanvraag en in 1930 kreeg hij
toestemming. Ook toen duurde
zoiets al een tijdje.

Ik sta hier best. Er komt veel
langs en ik zie veel. Tegenwoordig ben ik een woonhuis en
luister ik naar het gekraai van
peuter Jelte, maar ik heb al vele
bestemmingen gehad. Lang was
ik bakkerij, daarna werden er ijs
en frietjes verkocht. Van der Wijk,
de groenteboer, heeft hier zijn
bloemen verkocht en later werd
ik een echte bloemenzaak. Vele
jaren ben ik reisbureau geweest
van Veenstra Reizen. Daarna
werd ik slagerij Kamminga. Toen
het postkantoor aan de Kuipersweg dicht ging heeft de post-sorteerderij ook nog gebruik van
mij gemaakt. Daarna ben ik nog
computerwinkel, uitzendbureau
en diervoederzaak geweest. De
familie Meetsma heeft hier, vanaf 1970, ook tien jaar gewoond.

Het bijzondere pand op de hoek van de Voorstraat en de Kuipersweg.
Wel vind ik het jammer dat ik
aan de overkant tegen een blinde muur aankijk. Ik vind dat zonde. Vroeger zaten daar ramen in.
De jeugd kwam daar elke dag bij
elkaar en zat dan in de vensterbank.
Leuk daarentegen is dat er een
spiegel is gekomen op de hoek
Stationsstraat/Voorstraat waardoor ik leuk naar de Stationsstraat kan loeren.

Vergunning voor de bouw van Voorstraat 38.

De schoorsteenpijp van de rookkast in de schuur.

(eigen foto)

(foto: Frits Bouwens)

Ik heb hele brede dakgoten, dat
staat wel statig toch? Maar op
oudejaarsavonden was ik best
wel bang. De ramen en mijn
goot waren al eens zwartgeblakerd door het nieuwjaarsvuur,

dat er ’s nachts werd ontstoken.
Ik had wel in vlammen op kunnen gaan… Dat is gelukkig niet
gebeurd, en nu sta ik toch maar
mooi op de derde plaats op de
lijst van Hûs en Hiem!

De leukste tijd vond ik het als
bakkerij. Heerlijke geuren en lekker warm in huis. En blije mensen, die brood kwamen halen
of andere lekkernijen. Slagerij
zijn was duidelijke anders. Het
werd kouder in huis alhoewel er
ook worsten gekookt en gerookt
werden. Het roken van worst
en ham vond ik wel fijn. Het gaf
zo’n lekkere geur in het dorp. De
schoorsteenpijp van de rookkast
staat nog steeds in mijn schuur.
Ik denk niet dat dat nu nog zou
mogen. Onder mij zit ook nog
een grote kelder.
Waar ik wel blij van werd? Toen
de bietenwagens niet meer langs
mij heen denderden. Dat was altijd eng! Zoveel geweld midden
door het dorp en al mijn ruiten
rinkelden en in al mijn voegen
voelde ik trillingen. Dat is gelukkig niet meer.

VERKEER(D)?
Van G. v.d. W. kreeg ik deze maand de
vraag of de aansluiting van het nieuwe
parkeerterrein van de Kûpe een uitrit
is of een gelijkwaardig kruispunt.
Door jurisprudentie (uitspraken van
een rechter in een rechtszaak) is een
aantal kenmerken ontwikkeld waaraan een uitrit moet voldoen. Er moet
sprake zijn van verlaagde trottoirbanden (stoepranden) en van een doorlopende bestrating die de trottoirs/
stoepen aan beide kanten van de uitrit
verbindt. Het gaat erom dat iedereen
bij nadering van de uitrit kan zien, dat

(foto: Frits Bouwens)

Prachtige deuren met daaromheen fraai metselwerk.

(foto: Frits Bouwens)

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
het een uitrit is.
Als een zijstraat eruitziet als een uitrit
in de zin van het RVV 1990 (Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens),
dan spreekt men wel van een uitritconstructie. Tegelijk blijft het natuurlijk
in het spraakgebruik een zijstraat.
Over het algemeen kun je verwachten dat het verkeer dat uit een uitrit
de weg oprijdt, al eerder op die weg
is geweest. Het is dan ook niet nodig
bij een uitrit borden te plaatsen, zoals
parkeerverbod, voorrangsweg, inhaalverbod, maximumsnelheid. Er zijn

echter uitzonderingen, bijvoorbeeld bij
een bedrijfsterrein met meerdere inen uitritten naar verschillende straten.
Het is overigens niet toegestaan om
zonder toestemming van de overheid,
meestal de gemeente, een uitrit naar
de openbare weg te maken. Van je uitrit een gelijkwaardig kruispunt maken
is ook een zaak waar de wegbeheerder bij betrokken moet zijn.
Op de foto kun je zien dat de stoeprand
niet doorloopt en de stoep ook niet.
Hier is dus een gelijkwaardig kruispunt bedoeld.

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

regelt het!

Persoonlijk & Vertrouwd

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Droom je ook van een nieuwe badkamer?
Wij helpen je graag met het realiseren van deze droom. In onze webwinkel vind je de mooiste badmeubels, baden,
kranen, toiletten. Meer dan 20.000 artikelen. Naast de gunstige prijzen, snelle levering, kun je ons ook bellen voor
advies en een offerte op maat.

Ga naar badkamerxxl.nl
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DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Oepke

Voormalige kleuterschool aan de Irenestraat, schooljaar 1973-1974, klas 1
Alle rijen van links naar rechts:
Achterste rij: Greetje Kramer, Pieternel Dijkstra, Betty Vellinga, Harrie(?) ??,
Eduard Zaal, Frony Bulthuis, juf Van Hijum, Ietje Visser, Annette Idema, Rene
Bonga.
Middelste rij: Sjoerd Heidbuurt, Alie Kamstra, Sietske Dijkstra, Theo de Jong,
Jitse Veenstra, Sido Mollema, Jacob Meetsma.
Voorste rij: Marianne Pieters, Bonne Offinga, Jeroen Kuipers, ??, Janneke
Ellens, Hennie Bekkema, Petra Bremer, ??, Jan Dijkstra, Sije Brinkman, Eelke
Kuipers.
Zittend op de voorgrond: Froukje de Vries, Rigiena Kloostra, Duifke van der Veen,
Sake Buwalda.

Was het onbekende jongetje op de achterste rij de zoon van een dominee? Wie
weet zijn er lezers die dit nog weten en of zijn voornaam inderdaad Harrie was.
En wie kent de namen van de twee andere onbekende kinderen?
Met dank aan Hennie van der Bijl-Bekkem die de foto instuurde.
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.

Biljartclub ontvangt bijdrage
voor ’t Krythûs

Sies en Jan Boersma van Rohel
hielpen ook onderduikers

Namens de TVM foundation mocht voorzitter Joop Atsma de symbolische waardecheque van 5000 euro, samen met aanvragers Johannes en Inge van der Veen van J. en I. van der Veen Transport,
overhandigen aan Jan Groeneweg, voorzitter van Biljartclub 55+.

Het verhaal over de Tweede
Wereldoorlog in Buitenpost is
nog lang niet uitverteld. Vorige
maand publiceerden wij een artikel over Rinze Boersma. Hij ontving in 1972 een Yad Vashem onderscheiding voor zijn hulp aan
Joodse onderduikers. Het blijkt
dat dit illegale werk in feite een
familiebedrijf was. Wij werden er
op gewezen dat ook zijn zonen
Jan en Sies Boersma in dit verband genoemd mogen worden.

De Biljartclub 55+ is in 1988 opgericht. Inmiddels kunnen niet
alleen senioren, maar juist ook
jongeren bij de vereniging terecht. De naam wordt dan ook
binnenkort veranderd in Biljartclub Buitenpost e.o. Iedere week
komen zo’n tachtig leden samen
voor een recreatief potje biljart,
maar ook om competitie te spelen.
Nieuw onderkomen
In 2020 werd een energiezuinig,
toekomstbestendig en rolstoeltoegankelijk nieuw onderkomen
gecreëerd. Johannes en Inge
van der Veen van J. en I. van der
Veen Transport deden een aanvraag bij de TVM foundation om

dit te kunnen realiseren. Mede
hierdoor kon een groep vrijwilligers deze wensen in vervulling
laten gaan.
Biljartclub 55+ beschikt nu over
een grote, moderne biljartzaal,
met de naam: ’t Krythûs.
Joop Atsma mocht de waardecheque namens TVM foundation
overhandigen.

Sies woonde in Rohel en nam
ook veel onderduikers op. Dochter Anneke vertelde dat bijvoorbeeld de familie Cohen uit
Hoogezand er onderdak vond.
Sies vond dat zijn gevaarlijke
werk geen onderscheiding behoefde omdat “veel mensen illegaal werk hadden gedaan”. Niettemin is een eervolle vermelding
hier zeker op zijn plaats.
Johan Kootstra

De Coöperatie TVM reserveert
jaarlijks een deel van haar winst
en doneert deze aan de TVM
foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven met een blijvend karakter.
Meer informatie vindt u op:
www.tvmfoundation.nl.

Sies Boersma en zijn echtgenote Romkje.

Van links naar rechts: Inge en Johannes van der Veen, Jan Groeneweg en
Joop Atsma. (foto: Dick Kooij)

(eigen foto)

Oepke was een opvallende plaatsgenoot. Hij kwam uit een gegoede
boerenfamilie. Zijn financiële vermogen was uitmuntend, zijn geestelijk vermogen iets minder. Hij was
niet getrouwd onder het motto: ‘Je
moet zorgen dat je nooit in de voorste koets terechtkomt’. Dat hij niet
hoefde te werken, was duidelijk. Als
je hem vroeg hoe hij de tijd doorkwam, dan was zijn stereotiepe reactie dat hij agrarisch toezicht hield
op de boerderij. Jagen en vissen
waren zijn hobby’s en hij maakte,
naar zijn zeggen als trouw lid van
de kerk, studie van theologische
vraagstukken. Op dit laatstgenoemde punt kende het dorp vele ongelovigen.
Het verhaal ontstond dat Oepke de
kerk wilde verrassen met een aanzienlijke gift. De kerkenraad veerde bijzonder verheugd op en ging
dwars door het plafond. Grondig onderhoud stond al jaren op het programma. Er vormde zich echter een
ernstig minpunt. Oepke stelde als
voorwaarde dat een foto van hem in
de kerkenraadskamer moest komen
te hangen tussen de foto’s van predikanten die de gemeente gediend
hadden. Een foto van Oepke op die
plek was ongehoord en dit leidde tot
diepgaande discussies en die bleven niet binnen de kerkmuren, neen,
in het hele dorp liepen de meningen
sterk uiteen. Er was sprake van een
crisis en er waren zelfs enkele leden
die de zaak, zo leek het wel, op een
geloofscrisis wilden aansturen, dat
wil zeggen: kon je Oepke wel geloven? Of stak hij de gek met de hele
goegemeente? Oepke genoot van
de rel die hij ontketend had.
Dit was echter niet het enige probleem. De erfgenamen gingen zich
er tot overmaat van ramp mee bemoeien met de bedoeling de toegezegde gift ongedaan te maken. Het
familiekapitaal moest zich vermeerderen en niet verminderen, kerk of
geen kerk. Een zus van Oepke wilde er meer van weten en zij ging
bij dorpsgenoten informeren hoe
ze aan die gulle-gift-wijsheid kwamen. Dat was niet zo handig, want
dan kwam de vraag: ‘Hoe bedoelt
u?’ Die zus ging vervolgens helemaal los om ermee te eindigen dat
Oepke niet deugde. Daar was het
de nieuwsgierigen juist om begonnen en er gingen heel wat klokken
luiden. Het verhaal werd zodanig
opgeblazen dat het tot ongekende
hoogten steeg. Iedereen genotterde. De onderlinge contacten in het
dorp waren nog nooit zo veelvuldig
en innig geweest. En steevast luidde bij elke gespreksbeëindiging het
‘welgemeende’ advies er niet verder over te praten. Dit hele gedoe
hielp de kerkenraad niet verder.
Die bleef met die voorwaarde van
Oepke in de maag zitten. ‘Voor wat,
hoort wat’ zo bleef Oepke zeggen.
‘Die gift prima, maar dan mijn foto
aan de wand in de kerkenraadskamer.’ De notaris wist er ook al van.
Het was menens dus.
Goede (kerken)raad was duur. Tot
de voorzitter op een nacht met volle
maan een lumineuze gedachte door
het hoofd schoot. Hij riep de kerkenraad met spoed bijeen. Alle leden
gingen akkoord met het voorstel: de
foto van Oepke zou omgekeerd aan
de wand komen te hangen.

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!
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Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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ZEG HET MAAR Ingezonden brieven
In Huis op de Hoek in het vorige nummer staat
vermeld dat het huis aan de Halbertsmastraat een
koophuis is. Maar dat is niet het geval. Het is een
huurwoning van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA).
Broer Terpstra en Baukje Kloosterman

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

De pet
(De pet)
As ús heit froeger fan it aaisykjen thúskaam die er de holle
foarsichtich foaroer mei de hannen ûnder de pet.
Wy seagen dan fol bewûndering yn dy pet fol aaien.
Hjoed hat in pet oare funksjes en is by jong en âld populêr.
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Leen eens wat anders bij de
bibliotheek!
Steek uw handen uit de mouwen en de groene vingers in de
grond; want door de zadenbibliotheek heeft u altijd nieuwe zaden
te planten. In de bibliotheek kunt
u naast boeken, tijdschriften,
dvd’s, luisterboeken en e-books
ook zaden lenen.
Bij de bibliotheek vindt u een ruime collectie zaden van groenten,
kruiden en bloemen die u, net als
een boek, gratis mee naar huis
mag nemen. Staat er een prachtige volgroeide plant? Verzamel
de zaden en vul de zadenbibliotheek weer aan!
Een collectie die groeit!
De zadenbibliotheek bestaat uit
onbespoten zaden die zijn verzameld in de Perma-tuin in Joure.
Maar ook andere tuiniers of bedrijven brengen overgebleven
zaden bij ons. De zaden zijn niet
in contact geweest met chemische middelen, jong én zien er
fris en levenskrachtig uit.

Door het ruilen en inleveren (doneren) van zaden ontstaat een
steeds grotere collectie. Hierdoor
dragen we met elkaar bij aan een
grotere biodiversiteit. Heeft u zaden en kunt u wat missen? Kom
eens langs en ruil of doneer een
deel aan de zadenbibliotheek.
Locaties
De zadenbibliotheek is een initiatief van Stichting Zadenbibliotheek Nederland dat vanuit
Roeach in 2017 is opgezet. Het
idee achter de zadenbibliotheek
is dat iedereen makkelijk en kosteloos aan zaad kan komen, want
zaden zijn een bron van leven en
maken gezond en lekker eten
mogelijk.
En inmiddels is het een groot
succes, met ruim vijftig locaties.
Bibliotheek Buitenpost heeft
een zadenbibliotheek en u bent
van harte welkom tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.

VUILNISBAKKENPRAAT
Stationsvuilnisbak
Ja ik dacht het al. Ik ben weer verplaatst. Maar nu sta ik binnen. Bij
’t Stationnetje. In het Koartling?
Het schijnt iets te zijn voor jongeren, die op zoek zijn naar een goede
invulling van hun leven. Hartstikke
leuk natuurlijk, u weet hoe positief
ik kan zijn. Ik bereid me wel voor
op gemengd afval. Chipszakken en
blikkies. Dat soort afval.
Ik vond de dieren van de Dierenweide heel leuk en ik heb begrepen dat
ze ook blij zijn geweest met mij want
ik kreeg een kaartje en een cadeautje. Leuk toch.

Dy man hat hiel wat ûnder de pet.
Die man heeft een goed verstand.
Op skoalle smyt se der wat mei de pet nei.
Ze doet helemaal niet haar best op school.
Ik ha my raar yn ’e pet lûke litten.
Ik heb mij erg laten misleiden.
Hy hat de pet wat skean op.
Hij is een beetje eigenaardig.
Wat ha ik mei dy oan ’e pet?
Wat heb ik met jou te maken?
Pet ôf foar it ferline, de jas út foar de takomst.
Respect voor het verleden, actief voor de toekomst.
Kom, wy sille de pet mar nei hûs bringe.
Kom we zullen maar naar huis gaan.

WOORDZOEKER
Wilma Tabak
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Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren
in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7)
vóór zaterdag 20 augustus.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in
het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het meinummer was:
Stationsstraat 13. Er waren 4 inzendingen, waarvan
3 goed en 1 fout. Daaruit is mw. Tabak-v.d. Veer als prijswinnaar getrokken. Van harte
gefeliciteerd!
De prijs, 10 euro snacktegoed, wordt ter beschikking gesteld door
de Binnen-Markt,
Kerkstraat 19.

En het geeft voldoening dat je als
vuilnisbak nog wat betekent voor
de mens- en de dierheid. Ze waren
allemaal lief voor mij. De Alpaca’s,
zeg ik dat goed, de konijnen, eenden en kippen. En natuurlijk elke
dag een eitje. Je kan het slechter
hebben in je leven als vuilnisbak.
De koude westenwind op de Voorstraat die dagenlang langs je heen
gierde, daar was ik een stuk minder
blij mee dan met mijn plekje op de
Dierenweide. Heerlijk achter dat
grote huis. Parkje voor de deur!
Ben benieuwd wat ik hier de komende tijd ga beleven. Wat gooien ze in mij? Waarover praten zij
als ze naast mij staan? Ik ben heel
nieuwsgierig. Wat doen ze daar op
’t Stationnetje, dat wil ik ook graag
weten. Oh, ik weet al wel waarom
ze die naam hebben. Ze zijn ooit
begonnen in het overbodige station
Hurdegaryp. Ja kijk, dat wist ik niet.

De volgende Binnenste
Buitenpost wordt verspreid
in de week van 29 augustus.
In juli verschijnt er geen
krant.
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij Piet Pettinga:
0511 - 540014 of
06 1232 5671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Einsteinstraat 10 A
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842
in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl

Het vertrouwde adres voor auto-onderhoud en
occasions in Buitenpost.

Onze
werkzaamheden

• Onderhoud
• Reparatie
• APK

www.wiersma-autos.nl

• In en verkoop

• Koplamprenovatie

• Aircoservice

• Hybride en EV.

/wiersma.autos

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280

NU OOK

ŠKODA SERVICE
IN BUITENPOST

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

Gertie Papenburg

Leven in de Noardlike Fryske Wâlden (4)

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

In deze vierde aflevering over ons coulisselandschap staat het systeem van ‘dooradering’ centraal. In ons dichtbevolkte land is de natuur enorm versnipperd. Om al die ‘bloempotten-in-het-landschap’
vitaal te houden, hebben ecologen het begrip verbindingslijnen gepromoot. Daarmee bedoelen ze: lijnvormige verbindingen tussen
de natuurgebieden, die allerlei planten en dieren de gelegenheid
geven elkaar te vinden, zodat populaties niet geïsoleerd raken en
ten onder gaan aan inteelt. We kennen natte en droge dooradering.
Nederland – waterland roepen we vaak. Toch is Nederland
kwantitatief een waterarm land.
Alleen al het Bodenmeer in het
Alpengebied bevat acht keer zoveel zoet water als we in heel
Nederland aan oppervlaktewater
hebben. Woestijnland(!) Egypte
heeft in het Assoeanmeer dertig keer zoveel zoet water! Het
punt is alleen dat al dat water in
diepe ‘putten’ verzameld is. Ons

ken we over een fijnmazige natte
dooradering van het landschap.
Brochure droge dooradering
Voor bomen en struiken fungeren houtwallen, singels en hagen
op een soortgelijke manier als
droge dooradering. De Noardlike
Fryske Wâlden en andere landschapscollectieven hebben gezamenlijk een prachtige brochure
uitgegeven over dat onderwerp.

Typisch Noardlike Fryske Wâlden. Droge dooradering bij Kootstertille.
(bron: still uit video, Mark Schuurman)
water is verdeeld over meer dan
honderdduizend kilometer aan
ondiepe sloten, en dito meren.
Door grote lengtes aan oevers
speciaal in te richten als ecologische verbindingszones, beschik-

Dauwnetel: soms zijn de planten
wat groezelig en de bloemen minder
geel. Maar de egaal paarse lip blijft
een vast kenmerk. (bron: Peter
Meininger)

Rozenmaand

Als je geïnteresseerd bent in de
ecologische achtergronden daarvan, dan kan ik je zeer aanbevelen in Google de zoekterm ‘Nature Today 29323’ in te typen. Je
vindt dan een mooi artikel met
daarin ook een link naar de pdf
van de brochure. Gratis te downloaden. Moet je echt ’s doen!

Dauwnetel, een echte beauty!
tal van specifieke planten. Zo is
het wallenlandschap van TwijzelKootstertille-Eastermar (nog) het
enige gebied in Nederland waar
op noordhellingen Appelmos
voorkomt. Boven de grote rivieren is alleen de ruime omgeving
van Burgum de groeiplaats van
oorspronkelijk inheems Vingerhoedskruid, met populaties
waarvan we kunnen bewijzen
dat ze al meer dan twee eeuwen
op dezelfde locatie voorkomen.
Al treden ook hier net als elders
ontsnapte tuinvariëteiten wel op.
Ik vraag hier aandacht voor een
andere bijzonderheid: Dauwnetel. Van alle soorten uit het geslacht hennepnetel is dit wel de
mooiste, zie de foto hierboven.
De soort was vroeger algemeen
in roggeakkers, maar in onze
wouden kwam hij ook regelma-

(bron: Willie Riemsma)
tig als ‘zoomplant’ (plant van
bosranden) voor, daar waar singels bij elkaar komen en kruisen.
Een paar jaar geleden trof ik hem
nog op Egypte, vlak bij het viaduct over het spoor. Maar ik zie
hem de laatste jaren niet zoveel
meer.
Ik vraag iedereen die daar aardigheid aan heeft om er eens
naar uit te kijken. Met z’n relatief
grote geel-en-paarse bloemen is
hij onmiskenbaar. Mocht je hem
tegenkomen, zou je me dat dan
willen laten weten?! Liefst met
een of meer foto’s (de groeiplaats, de hele plant, en details).
Je zou me er een groot plezier
mee doen. Hij bloeit vanaf deze
tijd tot in de herfst.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

Met name houtwallen kennen
ongelofelijk veel gradiënten, opeenhoping van overgangszones.
Soms zijn ze rijk beschaduwd,
soms liggen ze juist in de volle
zon. De zuid- en westhellingen
zijn warmtezones, de noord- en
oosthellingen zijn juist koel. De
top is vaak droog, de voet is veel
vochtiger. Dat levert een mozaïek
aan verschillende biotopen op,
wat een hoge biodiversiteit oplevert. Al die coulissen werken
ook als filter voor fijnstof, wat
bijdraagt aan een gezonde omgeving.
Oproep
Die droge dooradering kent ook

SUPERHERO TWINS

Misschien is juni wel de rozenmaand. Overal in het dorp zie ik
de enorme familie van de roos, de
Rosaceae, tevoorschijn komen. In
tuinen, in het plantsoen en ook op
De Kruidhof. Als ze niet te zien zijn
dan ruik je de typische rozengeur
wel. De grote familie laat haar bloei
zien in bramen, fruitbomen, en botanische rozen. Maar ook in grote
gekweekte rozen. Grootbloemige
rozen, trosrozen, miniatuurrozen,
heesterrozen, Engelse rozen, klimrozen, Ramblers, historische rozen
en wilde botanische rozen. Rozen
zijn vermoedelijk afkomstig uit het
oosten. In het oude Chinese Rijk
kende men al rozentuinen van grote
omvang en werd in bibliotheken alles vastgelegd over de teelt van rozen. Rozen werden geteeld voor de
nectar die weer diende om door bijen omgezet te worden in kostbare
honing. Maar rozen werden ook gekweekt voor de geur. Rozenparfums
en rozenwater. Rozenblaadjes werden in eten en zelfs in wijn gebruikt
om de rozenaroma aan het product
toe te voegen. Romeinen hielden
er ook opmerkelijke gewoonten op
na. Zo liet keizer Nero (37-68) tijdens een feestmaal zoveel rozen uit
Alexandrië overkomen, dat hij zijn
gasten onder een rozenregen kon
laten bedelven. Keizer Heliogabalus
liet zelfs zo’n pak geurige rozen op
zijn gasten neerdalen dat er enkele
gasten stikten. Tegenwoordig worden rozenblaadjes vooral geassocieerd met romantische slaapkamers
of bij huwelijken.
Op De Kruidhof staat de centifolia
roos. Deze roos breekt alle records
op het gebied van geur en kleur. Het
brengt je als het ware terug naar
jouw vroegste herinneringen op het
gebied van geuren. Echte rozengeur. Zoet, weeïg, en onmiskenbaar
roos. Letterlijk betekent centifolia
honderdbladig. Dat betekent dat
zware ronde bloemen samengesteld zijn uit een zeer groot aantal
bloemblaadjes. De Centifolia-rozen
staan juist bekend om hun heerlijke geur en de vele stekels. Het zijn
vitale rozen die bijna nooit door
ziektes worden aangetast. Niet
voor niks dat deze roos vaak gebruikt wordt in tuinen.

Appelmos, super zeldzaam, in Nederland exclusief voor onze dykswâlen.
(bron: Verspreidingsatlas, Bart Horvers)

Sanne Grijpstra
Twijfel je eraan of het een roos is?
Kijk dan naar de kelkblaadjes. Het
zijn er altijd vijf. Een pentagrammetje dat je terugziet in de vruchten.
Bijvoorbeeld de appel die ook een
roosachtige is. Het pentagrammetje en de blaadjes verwijzen naar
schoonheid die de roos heeft gekregen van venus. Venus maakt een
omwenteling aan de hemel van vijf
jaren. De roos en de planeet Venus
zijn dus sterk met elkaar verbonden.
Zeker in de mythologie. Juni rozenmaand. Geniet van de geuren en
kleurenpracht en raak in verwondering van de koningin der bloemen.

UITGERUST WAKKER
Een kwaliteitsbed voor iedereen

Boxspring Ninety Als beste getest!
Een zeer complete Avek boxspring
met vele extra’s zoals gratis LED leeslampjes
en gratis in- en uitstapverlichting.
In de lengtes 200, 210 of 220 cm
en in vele breedtes leverbaar.
In vlakke uitvoering v.a.€ 2.795,Ook in een elektrisch verstelbare
uitvoering.

Boxsp
rin
Ninety g
Nu me
t

€ 510,
voorde
el!

Hoofdkussen Cloud

Is vormvast en geeft een stevige
ondersteuning. Dit model is allergie vriendelijk.
Meerdere soorten en afmetingen verkrijgbaar
40x60x12 cm
€ 149,-

Ledikant Chalet

EEN GOEDE NACHTRUST
IN EEN KWALITEITSBED
Uitgerust wakker worden? Dat lukt het
beste met een bed die helemaal aansluit
bij jou. Wij denken met jou mee voor jouw
perfecte nachtrust. Met een uitgebreide
collectie met diverse merken, zoals
Auping, Comfort Suite, Avek en meer,
hebben we voor ieder budget een
kwaliteitsbed.

Leverbaar in diverse afmetingen.
Keuze uit leuke opties zoals hoofdbord
verlichting en/of uitstapverlichting en
leren opbergzak. 180x200 cm € 649,Nachtkastje, 60x45x37cm € 279,-

Zomerdekbed Dew
In diverse afmetingen en
soorten leverbaar.
240x220cm € 199,-

Ledikant Kinks

Dekbedovertrek Collage

De ombouw is gebeitst en het
hoofdbord gestoffeerd. Dit zorgt
voor een stoere touch met hotel
chique uitstraling. Verkrijgbaar in
meerdere kleuren beits en stof en
in diverse afmetingen.
180x200 cm v.a. € 2.095,-

Dit vrolijke dekbed komt uit de
nieuwe Dutch Design collectie en
is te krijgen in diverse afmetingen.
240x200/220cm € 199,95

Dit en nog veel meer vind je bij dit eigentijds, sterke familiebedrijf.

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

www.kapenga.nl

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

