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Remmen los voor ouderwetse feestweek

(foto: Hielke Boorsma)

“Succesvol en ondanks de warmte druk en gezellig”, vat mede-organisator Sybren Schaafsma de feestweek samen.
Corona was na drie jaar geen spelbreker meer. Daardoor kon ook het Concours Hippique onder een stralende zon
ouderwets los. Op de foto: Bar-Bistro 2Span deed een duit in het zakje door een zeskamp in de feesttent te organiseren.

‘Buitenpost daar wil je bij zijn’

Het nieuwe welkomstbord (boven), en twee van de vier achterkanten (onder).
(foto’s: Hielke Boorsma)

‘Buitenpost, fleurig en steengoed’. Positieve woorden over ons dorp met daarin verpakt een verwijzing naar de beide
musea die we hier hebben. Fleurig – fleur
is bloem – verwijst naar de Kruidhof en
steengoed naar het daarnaast gelegen
IJstijdenmuseum met zijn enorme stenenverzameling. De achterkanten van
de borden zijn verschillend, ze laten vier
markante plekjes zien van ons dorp met
de wens: ‘Oant Sjen’ aan de vertrekkende
automobilist, fietser en wandelaar.
Plaatselijk Belang Buitenpost hoopt dat
we de komende tijd door zullen gaan
met het waarmaken van de leuze ‘fleurig
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Buitenpost presenteert zich in een folder
Samen met deze De Binnenste Buiten
werd de folder Buitenpost, Fleurig en
Steengoed bij u bezorgd. Dit kleurige
vouwblad is een uitgave van Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB). De folder wordt
niet alleen in ons dorp verspreid, maar
binnenkort ook in de wijde omtrek. Hij is
bedoeld om ons dorp iets meer in de kijker te zetten voor de niet-Buitenposter.

Ruim vier jaar lazen we die zin als welkom
wanneer we Buitenpost binnenreden:
‘Buitenpost daar wil je bij zijn’. Hoogste
tijd dus om dat welkom eens te vernieuwen. U heeft intussen de nieuwe borden
vast al wel gezien. Nog net voor 3 augustus, de Concours Hippique-dag, zaten ze
erop.

Puur Natuur
Zomerberichten

en steengoed’. Begin dit jaar hebben gemeente, buurtverenigingen en Plaatselijk
Belang zo’n 10.000 bloembollen in het
openbaar groen gepoot. Volgend voorjaar
zal Buitenpost er dus zeker weer fleurig
bij liggen. Nu dat ‘steengoed’ nog als het
stenenhart (winkelcentrum) van ons dorp
wordt aangepakt. Afgelopen maart heeft
de raad een fors bedrag opzij gezet om het
winkelcentrum een facelift te geven. Het
begin is er in de vorm van een aanvraag
voor een bouwvergunning om twee, al
jaren leegstaande winkelpanden in de
Kerkstraat, te verbouwen tot een aantal woonhuizen. Hopelijk wordt ook snel
duidelijk wat er met de ‘oude Aldi’ gaat
gebeuren. Na het vele discussie- en denkwerk van de Werkgroep Centrumvisie
wordt er halsreikend uitgekeken naar het
moment dat de handen uit de mouwen
kunnen worden gestoken zodat Buitenpost er volgend jaar niet alleen fleurig
maar ook steengoed bij ligt.
Theo Bakker

Toerisme is een van de speerpunten van
de gemeente Achtkarspelen voor verdere
economische ontwikkeling. Buitenpost
ligt wat dat betreft goed gelegen, aan het
spoor en ook met auto en fiets goed bereikbaar. Midden in het bijzondere miedengebied zijn rust en ruimte nog steeds
belangrijke kwaliteiten. Ook De Kruidhof
en het IJstijdenmuseum zijn troefkaarten.
Dat mag verteld en onderstreept worden.
En ongetwijfeld is het handig om de geïnteresseerde die ons dorp wil bezoeken
van wat nuttige informatie te voorzien.
Aanleiding genoeg voor PBB om deze folder te maken.

Plaatselijk Belang denkt verder na over
wat er meer kan worden gedaan om ons
dorp positief voor het voetlicht te brengen. Zonder de illusie te hebben dat ons
bescheiden plekje in Noordoost-Friesland een enorme toeristentrekker moet
worden. Maar er liggen zeker kansen die
het verdienen om aandacht te krijgen en
gesteund te worden. De folder is hopelijk
een nuttige stap hierin.
Johan Kootstra

In samenwerking met het bestuur werd de
opmaker van dit dorpsblad, Annemieke
Altena, gevraagd de klus op zich te nemen. Het viel niet mee om het verhaal van
ons dorp op de beide zijden van het blad
te laten passen. We beweren daarom niet
dat het resultaat een complete weergave
is van Buitenpost. Toch hopen we dat het
representatief genoeg is over hetgeen
hier te vinden en te doen is.
Eind juli werden 5000 folders gedrukt, net
op tijd voor de verwachte feestweekdrukte. Zo’n 500 stuks kregen op verschillende
adressen in ons dorp een plek, u bent ze
misschien al tegengekomen. De komende
tijd zal ook een groot aantal in de streek
worden verspreid. Met name winkels,
campings en andere plekken waar toeristen komen zijn het doelwit. En natuurlijk
vond het bestuur van PBB dat ook de eigen inwoner een exemplaar moet krijgen.
Dat gebeurt dus hierbij.

De Mariakerk oftewel de ‘Âlde Wite’ is de
belangrijkste blikvanger van ons dorp en kreeg
daarom een prominente plek op de voorkant van
de folder.

AGENDA
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Gevarieerd winterprogramma
Na een periode van ‘cultuurarmoede’ door corona heeft cultuurpodium
Maskelyn weer een klinkende winterprogammering opgetuigd. Er staat een
‘Maskelyn’ (Fries voor divers) aanbod klaar op verschillende podia .

Activiteiten 29 augustus - 26 september
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena

WEEK 35
vr 2 september
Opening Kunst- en Cultuur
3-daagse. Plaats: Gemeentehuis, 16.00 uur. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 16.
vr 2 september
Workshops (T)heater in Buitenpost / Fryske Krite. Plaats: The
Point, 19.30 uur. Toegang: gratis. Zie bericht op deze pagina.
za 3 september
Tsjerkepaad. Plaats: Mariakerk,
13.30-17.00 uur. Toegang: gratis.
za 3 september
Tomke’s foarlêsfeest! Plaats:
Paviljoen MeM, tussen 10.00 en
15.00 uur (reserveren in tijdsloten via www.paviljoenmem.nl).
Toegang: € 5,- per kind.
za 3 en zo 4 september
Rondje Kunstzinnig 2022.
Plaats: Elf locaties in Achtkarspelen, o.a. Mariakerk en De
Kruidhof. Zie bericht op p. 16.
za 3 september
Repair Café. Plaats: It Koartling,
13.00-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage per gerepareerd apparaat.
WEEK 36
5 tot en met 10 september
Collecte KWF Kankerbestrijding.
wo 7 en do 8 september
Buurtvolleybaltoernooi.
Plaats: De Houtmoune.
Zie bericht op p. 19.
wo 7 september
Peuterhalfuurtje. Voorlezen
voor peuters en kleuters van
2-5 jaar. Plaats: Bibliotheek,
14.30-15.00 uur. Toegang: gratis.
wo 7 september
NVVH-bijeenkomst. Koffiedrinken in Grand Café Wald in
Kollum, 15.00 uur. Opgeven bij
Gre Brander, tel.0511-542 504

do 8 september
Lezing door mw. mr. F. Spa van
Sekuer Notarissen. Kristelike
plattelânsfroulju. Plaats: De
Schakel, 14.30 uur. Toegang:
gratis (wel koffiegeld).
do 8 september
Workshop Tomke syn pyamadei. Voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Geartsje
komt langs met een keyboard,
een koffer vol muziekinstrumentjes en natuurlijk met de
Tomke-poppen. Ook wordt er
muziek gemaakt, gezongen en
gaan de voetjes van de vloer.
Plaats: Bibliotheek, 15.00-15.30
uur. Toegang: gratis.
za 10 september
Tsjerkepaad. Plaats: Mariakerk,
13.30-17.00 uur. Toegang: gratis.
za 10 september
Voetbal: VV Buitenpost-AZSV.
De tweede thuiswedstrijd van
de Blauwkes in de competitie.
De ploeg uit Aalten is een lastige tegenstander en daarom
wordt het een spannend duel!
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).
za 10 september
Open dag Biljartclub. Plaats: De
Swadde, Jeltingalaan 82, 10.0017.00 uur. Zie bericht op p. 11.
WEEK 37
12 tot en met 17 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds.
di 13 september
Viering 110-jarig bestaan van
het landelijk koninklijk NVVH
vrouwennetwerk. Er wordt een
bloementaart gemaakt onder
het genot van koffie en gebak.
Plaats: Bloemenparadyske,
14.00 uur. Voor vervoer kan
worden gezorgd. Toegang:
€ 7,50. Opgeven voor 7 septem-

ber bij Alie Lammerts, tel. 0511541 327 of e-mail:
h.lammerts7@upcmail.nl
do 15 september
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
zo 18 september
Bloembollendag. Plaats: De
Kruidhof, 12.00-17.00 uur.
Toegang: volwassenen € 5,- en
kinderen € 2,-. Zie bericht op
deze pagina.
zo 18 september
Optreden Gerbrich van Dekken en it Grutte Guod. Plaats:
Eettuin De Kruidhof, 15.00 uur.
Toegang: € 15,-. Zie bericht op
deze pagina.
zo 18 september
Martens’ Magical Mistery Trip.
Presentatie nieuwe cd MultiLied van Sido Martens. Plaats:
Paviljoen MeM, 15.00 uur.
Toegang: € 25,- (reserveren via
info@sidomartens.nl.
. WEEK 38
19 tot en met 24 september
Collecte Nierstichting.
za 24 september
Burendag. Zie www.burendag.
nl voor activiteit in uw buurt.
za 24 september
Kleintje Buitenpost. Een gezellige middag voor jong en oud in
het centrum (een springkussen
ontbreekt niet).
za 24 september
Streekmarkt. Plaats: Bloemenparadyske (Paradyske 3,
Kollum), 11.00-16.00 uur.
zo 25 september
Zomerconcert Breathe. Vier
stemmen, prachtige harmonieën in combinatie met warme
sounds. Twee duo’s smelten
samen en vormen ‘BREATHE’.
Plaats: Paviljoen MeM, 15.00
uur (uitverkocht) en 19.30 uur.
Toegang: € 10,-.

Bloembollendag op De Kruidhof
Op zondag 18 september, van
12 tot 17 uur, organiseert De
Kruidhof de allereerste ‘Bloembollendag’. Diverse standhouders staan klaar met een ruim
aanbod aan bloembollen en
aanverwante producten en accessoires. Ook is er de mogelijkheid om tijdens een leerzame
workshop je eigen ‘bollenmand’

te vullen. Het belooft een gezellige en ‘kleurrijke’ middag te
worden.
Entreeprijs: volwassenen 5 euro
en kinderen 2 euro (botanische
tuin en het IJstijdenmuseum inbegrepen).
Op www.dekruidhof.nl vindt u
meer informatie en kunt u zich
aanmelden voor workshops.

kring. Kosten: 5 euro.
Jaap Meems komt met een koor.
Donderdag 5 januari 2023
Nieuwjaarsbijeenkomst om
10.00 uur.
Donderdag 12 januari
De heer Jan van der Meer vertelt
over ‘Als de dood je werk is’.
Donderdag 9 februari
Jaarfeest met drie accordeonisten die een gezellige sfeer
brengen.
Donderdag 9 maart
Mevr. Janneke Abma-Horjus
‘Fertriet en it libben wer oppakke’,

Gerbrich en it Grutte Guod.
(foto: Michelle Hamstra)

Op zondagmiddag 23 oktober spelen vervolgens Joke Tjalsma en
Theun Plantinga de Friestalige voorstelling Bijke in The Point. De
voorstelling isgeschreven door Bouke Oldenhof en wordt gespeeld
in een regie van Jos Thie. Volgens producent Pier21 “de fleurichste en
treurichste foarstelling oer iensumheid oait”.
Op zondagmiddag 13 november is The Point andermaal de plaats
van handeling: De Stroatklinkers. Dit is de laatste jaren een van de
meest geboekte acts in het Noorden. De band, bestaande uit 4 ‘klinkers’, speelt haar nummers in eigen taal en in het Engels, veelvuldig
in de noordelijke theaters, en op diverse festivals in Nederland, Duitsland en Engeland.
Op vrijdagavond 16 december verzorgen Lijn12 en Fryslân Brass in de
mooiste akoestiek van het dorp, die van de Mariakerk, een afwisselend lichtvoetig programma als opmaat naar de Kerst. Lijn 12 is een
vocaal ensemble bestaande uit tien Friese zangers en zangeressen
die onder leiding van dirigent Sjoek Nutma behoorlijk aan de weg
timmeren op muzikaal terrein. In 1992 is de kopergroep Fryslân Brass
opgericht door enkele bekende spelers uit de Friese brassbandtop.
Op zondagmiddag 15 januari spelen in The Point Anneke Hondema,
Titia Huisman en Wybe Koldyk de voorstelling Us Man, geschreven
door Youp van ’t Hek en in het Fries vertaald door Gurbe Dijkstra en
Marijke Geertsma. Het zeer humoristische tweeluik gaat over twee
vrouwen die terug- en vooruitkijken op hun relatie met één en dezelfde man.
Op zondagmiddag 19 februari kan de cultuurliefhebber terecht in
de prachtige raadzaal van het gemeentehuis. Johannette Zomer bezingt de periode ‘Van Bach tot Beatles’ en alles daartussen en daarna: 17e-eeuwse smartlappen en tophits, werken van Caccini, Purcell,
Händel en Bach, intieme luisterliedjes uit Noord-Europa , Brel, De Korte, Sonneveld en Van Veen, maar ook pakkende Pop & Ballad songs
van Joni Mitchel, Bette Middler en natuurlijk The Beatles.
Op zondagmiddag 26 maart komt het trio Douwstra, Smit en Wilkens
hun programma Frisicana IV naar de raadzaal. Dit onder de titel Wanted... Alive. In deze vierde editie hebben zij vooral liedjes gekozen
van nog levende, maar daarom niet minder legendarische artiesten.
Het brede Americana-genre blijkt een onuitputtelijke bron van mooie
liedjes te zijn. Denk aan Paul Simon, Dolly Parton, Joe Ely, Richard
Thompson, Willie Nelson en Kris Kristofferson.
Nadere en uitgebreidere info over de voorstellingen en de kaartverkoop is binnenkort te lezen in de flyer die rondom wordt verspreid.

T(h)eater Fryske Krite

Programma Kristelyke plattelânsfroulju 2022/2023
Donderdag 8 september
Start van ons seizoen met Sekuer
de notaris. Mannen zijn ook van
harte welkom bij deze interessante lezing.
Donderdag 13 oktober
Mevr. Henriette Talstra van de
politie komt ons bijpraten over
de veiligheid in onze omgeving.
Donderdag 10 november
Iemand van It Fryske Gea vertelt
over hoe boeiend de natuur is.
Donderdag 8 december
Gezamenlijke kerstviering samen
met de doopsgezinde zuster-

Het spits wordt afgebeten door
Gerbrich van Dekken op zondagmiddag 18 september in De
Eettuin van De Kruidhof, samen
met haar Grutte Guod: het duo
Wander van Duin en Josse Postma. Het drietal brengt Friestalige luisterliedjes, Americana en
Country. Gerbrich die al sinds
haar vroege jeugdjaren zingt
wordt vocaal maar bovenal muzikaal begeleid door de mannen
met hun gitaren en contrabas.

reis door India: ‘Wy rinne nea
allinnich’.
Donderdag 13 april
Slotbijeeenkomst met Johan
Veenstra uit de Stellingwerven,
met humoristische heel herkenbare verhalen.
Donderdag 11 mei
Feestelijke afsluiting van het seizoen.
Al onze middagen beginnen
om 14.30 uur in De Schakel.

De cultuurbrengers van de Fryske Krite, zij doen
dit al 100 jaar, bieden het aankomend winterseizoen niet enkel aan, maar nodigen ook uit om
samen met hen de vloer op te gaan. Onder het
mom van ‘Maak kennis met T(h)eater in Buitenpost’ nodigt zij uit om kennis te maken met
toneel, om te ontdekken dat T(h)eater in al haar
vormen een prachtige hobby is die je horizon
voor altijd doet verleggen. De kennismaking,
voor iedereen vanaf 15 jaar, is in de vorm van een tweetal workshops
én die zijn helemaal gratis en uiteraard geheel vrijblijvend: op 2 september 2022 en 20 januari 2023 in The Point. Aanvang: 19.30 uur.
Uiteraard wordt er ook opgetreden door de eeuweling. Maar liefst
negen spelers maken hun opwachting in de klucht In wetterticht idee
van Lieke Faber in een Friese vertaling van Gurbe Dijkstra. Onder regy
van Haije de Boer maken Frouke Holtrop, Arnold Jan Ruisch, Dictus
Benedictus, Renate Rutter, Anneke Nieuwenhuis, Dagmar Kingma,
Jella Kingma en de Krite-debutanten Siebe Bos en Huub Bolt hun
opwachting. De techniek wordt verzorgd door Gerrit Paauw en Jonas
Reitsma. De voorstellingen zijn in The Point op 19 en 26 november.

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Er weer tegenaan!
De zomervakantie is inmiddels
weer voorbij. Dat betekent voor
de kinderen weer een nieuw
schooljaar en de volwassenen
gaan weer aan het werk. Zo ook
deze redactie. Voor ons is het de
start van een nieuw seizoen Binnenste Buiten. Na een maandje
vakantie gaan we er weer flink
tegenaan. En dat is ons gelijk
gelukt, want er ligt weer een
goed gevulde krant voor u klaar.
Zo kijken we onder meer terug
naar een geslaagde feestweek
en zijn de vaste rubrieken ook
weer aanwezig.
Tja, de zomervakantie was overigens wel erg snel voorbij hoor!
Als kind leek zo’n vakantie echt
heel lang te duren. Je mocht ineens vaker opblijven, dus je had
langere dagen. Misschien ging
je zelfs op vakantie met je familie, spannend! Als volwassene
heb je meestal natuurlijk korter
vakantie, maar doordat je probeert leuke dingen te plannen
lijkt het alsof het in een vingerknip voorbij is.
Een nieuwe start is vaak ook
spannend, beginnen op een
nieuwe school, in een nieuwe
klas of bij een nieuwe werkgever. We hopen dan ook dat
ons nieuwste redactielid Irene
Gatsonides zich thuis zal voelen in onze redactie. Zij zal zich
in het volgende nummer voorstellen.
Ook heten we in dit nummer
een nieuwe columnist welkom,
namelijk Klaas van der Werf. Hij
gaf aan over te stromen met
ideeën, dus we zijn heel erg benieuwd naar de columns die hij
zal gaan schrijven! Ikzelf, Wilma,
zit inmiddels al bijna 1,5 jaar
in de redactie en doe het nog
steeds met plezier. Dus ik zet
weer mijn beste beentje voor
om samen met de andere redactieleden dit nieuwe seizoen tot
een succes te maken.
We kunnen nog steeds hulp gebruiken, dus als u een keer een
redactievergadering wilt meemaken bent u van harte welkom.
Misschien voelt u zich daarna
geroepen om de redactie te komen versterken. Wie weet!

Spits gezegde
Je bent nooit zo
aan vakantie toe,
dan de week erna.

Vindt u dat Buitenpost zou moeten vlaggen op de laatste dag van
de feestweek?
• Ja
• Nee
• Geen mening
U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 15 september:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuitenpost
De vraag in het juninummer
53%
38%
9%
luidde:
Vindt u dat er meer straten
in Buitenpost vernoemd
moeten worden naar Buitenposters die in het verleden
ja
nee
veel voor het dorp hebben
geen mening
betekend?
Er kwamen 32 reacties. Een greep uit de toelichtingen:
Er worden altijd mensen vergeten. Wie bepaalt nu wat echt belangrijk is/was voor het dorp? Geen moeilijke Friese namen meer. Belachelijk idee. Een stukje eerbetoon, ook voor de eventuele familie.
Onnodige kosten, heeft geen meerwaarde. Wat is de definitie van
‘veel betekenen voor het dorp’. Iedere inwoner betekent wel iets
voor het dorp. Dat maakt het dorp het dorp.

mijn straatnaam

AL GELEZEN?
De Vaart, de weg tussen sporthal
De Houtmoune en zwembad De
Kûpe in Buitenpost is eind vorige
maand weer opengegaan voor
autoverkeer. Zaterdag 1 oktober
wordt het opnieuw ingerichte
zuidelijke entreegebied van Buitenpost officieel geopend. De
riolering onder de weg is aangepakt en verder is De Vaart opnieuw bestraat zodat het past bij
de totale inrichting van het gebied rondom het nieuwe zwembad. Tot begin van de laatste
week van juli lag een deel van
de straat bij de kruising Beatrixstraat nog open. Na de bouwvak
zijn er nog enkele kleine afrondende werkzaamheden nodig.
Vanaf oktober 2021 tot augustus
2022 is gewerkt aan de herinrichting van de Kuipersweg, de kruising met de Hoefslag en Bernhardlaan en de Vaart, waarbij
verkeersveiligheid voor fietsers
en voetgangers een belangrijk
aandachtspunt was.
Bibliotheken Noord Fryslân heeft
het pand aan de Kerkstraat in
Buitenpost verkocht aan Fries
Trading uit Sneek. Het was het
laatste pand dat de stichting in
eigendom had. Op huurbasis
blijft de bibliotheek voorlopig
nog in het pand. Op den duur wil
de nieuwe eigenaar huurwoningen op de plek realiseren.
De bibliotheek zal over enkele
jaren verhuizen naar een nieuwe, nu nog onbekende, locatie.
Paulien Schreuder, directeur Bi-

verzameld door Bennie Nauta
bliotheken Noord Fryslân is blij
dat de verkoop rond is. “En het is
fijn dat we niet al snel hoeven te
verhuizen. Doordat we nu ruim
de tijd hebben, kunnen we goed
plannen maken en een aantal
ontwikkelingen in de gemeente
afwachten. Dat is prettig en voorkomt ook dat we twee keer moeten verhuizen, eerst naar een
tijdelijke locatie en dan naar een
definitieve plek. Dat bespaart
veel tijd, geld en onrust.”
De elfjarige Lisanne Hiemstra
uit Harkema is de eerste kinderburgemeester van de gemeente
Achtkarspelen. Lisanne Hiemstra
heeft haar wortels in de gemeente en kan als jonge inwoner van
Achtkarspelen meedenken en
meepraten over wat zij en haar
leeftijdgenoten belangrijk vinden. Lisanne mag zichzelf gedurende het hele jaar kinderburgemeester noemen. Bij activiteiten
en evenementen zoals de intocht
van Sinterklaas, dodenherdenking en Koningsdag is de nieuwe kinderburgemeester present.
Met de benoeming van een kinderburgemeester is Achtkarspelen op zoek naar een ambtsketen
voor Lisanne Hiemstra. Creatievelingen in de gemeente worden
opgeroepen om een ontwerp in
te dienen. De winnaar krijgt 250
euro en geld om de ambtsketen
te maken. Op www.achtkarspelen.nl/kinderburgemeester staan
alle voorwaarden hiervoor op
een rij.

3

Van de bestuurstafel

PBB

Augustus 2022
Langzaam maar zeker naderen we het einde van een zonnige
zomertijd. Helaas is de droogte een grote zorg geworden voor
mens en natuur. Het water, dat op peil moeten worden gehouden,
zorgt voor hoofdbrekens bij de waterschappen. De extreem lage
waterstand van diverse rivieren bemoeilijkt het vrachtvervoer over
het water. En niet in de laatste plaats heeft het voor de natuur verregaande gevolgen. Laten we hopen dat de septembermaand de
droogte kan opheffen.
Tijdens de vakantieperiode heeft Plaatselijk Belang niet helemaal
stilgezeten. ’t 2Span, keukenleverancier KüchenTreff, opticien Pearl
en de Eettuin in de Kruidhof zijn door het PBB-bestuur in de bloemetjes gezet omdat zij een welkome aanvulling in ons dorp zijn.
Misschien is het u al opgevallen, ook de welkomstborden op de
vier toegangswegen van Buitenpost zijn vervangen met het opschrift Fleurig en Steengoed en bij het verlaten van ons dorp de
tekst Oant Sjen. Verder hierover in deze Binnenste Buiten nog een
artikel van Theo Bakker.
U heeft vast de kleurige folder opgemerkt die bij de Binnenste Buiten is meebezorgd. Dankzij het ontwerp en uitvoering van Loes
(PBB) en Annemieke (BiBu) zijn we heel blij met deze mooi verzorgde en overzichtelijke folder met alle belangrijke punten in en
om Buitenpost. De folder zal ook over alle publieke plekken, gemeentehuis en de Kruidhof worden verspreid.
Met de eerstvolgende bestuursvergadering op 13 september pakt
het bestuur de draad weer op, met vooral projecten zoals de Dorpstuin en de Sociale Basis voor het dorp met bijvoorbeeld de opvang
voor eenzame ouderen. Ook It Koartling heeft onze aandacht nodig
nu voorzitter John Orie zich per 1 januari 2023 zal terugtrekken en
Petra Plantenga al per 1 juli jongstleden gestopt is met haar werkzaamheden voor It Koartling.
De feestweek mag een succes worden genoemd. Er was van alles
te doen voor jong en oud. Vooral de jeugd kon haar hart ophalen
in onder andere de feesttent aan de Parklaan. De kinderen werden
getrakteerd op een heuse disco, een zwemfeest en een hele kinderdag. Vanaf de eerste dag waarbij de sponsoren in het zonnetje
werden gezet en de muzikale opening, beloofde het een oergezellige feestweek te worden. Tot en met de laatste dag was er reuring in
het dorp.Te veel om op te noemen. Natuurlijk zorgde het weer voor
een optimale opkomst van bezoekers vanuit het dorp en ver daarbuiten. De traditionele Jaarmarkt in het centrum was drukker dan
ooit en ook de Natuurmarkt op het Kruidhof had over bezoekers
geen klagen. Er was kunst te zien in de Kruiskerk en in de Doopsgezinde kerk wat zeker de moeite waard was. De Paardenmarkt mag
niet onbenoemd blijven met aansluitend, als hoogtepunt van de
feestweek, het Concours Hippique.
Kortom, Buitenpost kan op een prachtige feestweek terugkijken
en petje af voor al diegenen die zich vrijwillig hiervoor hebben
ingezet.
Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang wens ik u een
plezierige septembermaand!
Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com
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Nieuwe agenda’s en kalenders 2023 zijn binnen!
Tevens kunt u bij ons terecht
voor de schoolspullen.

THEMA REIZEN
André Rieu
Wenen

Fleuramour

EXCURSIE & SENIORENREIZEN
Santa Susanna
Spanje

€ 229,p.p.

€ 699,p.p.

€ 399,p.p.

Kerstreis Eifel
Duitsland

€ 779,p.p.

✔Concert André Rieu
✔Bezoek Wenen

✔Bezoek Maastricht
✔Bezoek Fleuramour

✔Hotel o.b.v. HP
✔Heerlijk nazomeren

✔volledig verzorgd
✔reisleiding

Datum:
14 nov. - 6 dagen

Datum:
23 sept. - 2 dagen

Datum:
15 okt. - 9 dagen

Datum:
19 sept. - 6 dagen

DAGTOCHTEN
SOLDAAT VAN
ORANJE
8 oktober
€ 139, p.p.

INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, 3-gangendiner, 1e
rangsticket Soldaat van Oranje

DAHLIA’S
GROENE HART
14 september
€ 89,- p.p.

INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, koffie/thee met koek,
rondvaart Kagerplassen, lunch
aan boord, bezoek dahlia showtuin, 3-gangendiner

VELUWSE SAFARI
EXPRESS
21 september
€ 84,- p.p.

Surhuisterveen

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

0512 - 36 98 00

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

STAMPPOTTOCHT
WEERRIBBEN
11 oktober
€ 89,- p.p.

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

INCLUSIEF Reis per luxe
touringcar, koffie/thee met
oranjekoek, rondleiding papierfabriek, veluwse safari express,
3-gangendiner
INCLUSIEF Reis per touringcar,
2x koffie/thee met brok,
rondvaart door de Weerribben,
stamppottenbuffet

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

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

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Ik ben er
voor u.

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.
Mevr. Jolanda Dam
Telefoonnummer: 06 1233 8648

Allard van der Wal

Bgg kunt u contact opnemen met
Akke de Haan 06 1060 9916
Voor meer informatie ga naar de website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl
Het bestuur

Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl
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Yvonne Kracht probeert alles positief te zien

Nelleke Kemps-Stam

Ze krijgen me niet klein

Kent u iemand die in een rolstoel zit? In ons dorp kun je regelmatig
een rolstoelgebruiker tegenkomen. Uit data van het CBS blijkt dat
in 2018 5,7% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder gebruik maakt van een hulpmiddel voor bewegen: stok, looprek, rollator, scootmobiel, rolstoel. Vrouwen maken hiervan vaker gebruik
(7,4%) dan mannen (4,1%). Goed om eens bij stil te staan. Want je
bed uitspringen en weglopen, is niet voor iedereen normaal. Wat
dat betekent horen we van Yvonne Kracht.
Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten net als ieder ander kunnen meedoen. Dit staat in de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte. Het is verboden om
(in)direct onderscheid te maken tussen mensen met en zonder een
handicap. Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren.
(bron: Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte)
Drie ongelukken in drie jaar
Tot 2003 was Yvonne een gezonde vrouw uit Wageningen.
“Ik zou even Friesland gaan ontdekken”, zegt ze lachend met een
blik op haar man Jan. Ze leren
elkaar kennen in 2002.“ Met één
klik op de computer hebben we
een relatie gekregen. Of, zoals
de trouwambtenaar zei: ‘Met één
klik was het gebeurd’. We waren
allebei 44 jaar. Je zou zeggen: ga
je dat op die leeftijd nog doen?
Mijn kinderen zeiden dat mam
maar eens moest gaan chatten.
Ik klikte Jan aan en we hebben
de hele avond zitten kletsen. We
hadden zo veel overeenkomsten,
het was alsof ik thuiskwam.”
Het sprookje wordt wreed verstoord wanneer Jan en Yvonne
bij drie auto-ongelukken betrokken raken. “Ze wilden me hier
in Friesland niet hebben”, grapt
Yvonne. “De eerste keer was
’s morgens vroeg in Buitenpost. Jan en ik hadden allebei
een krantenwijk. Op de hoek bij
Kapenga werd ik aangereden en
de chauffeur reed door. De tweede keer was op de terugweg van
Renkum naar Buitenpost. We
hadden net mijn zoon verhuisd.
Bij Wolvega knalt om twaalf uur
’s nachts iemand tegen ons aan.
De aanhanger was in de auto
geschoven en ik was onder het
dashboard beland. De bestuurder verdween via de afslag. Op
de zitting bleek dat wij de elfde
waren die hij had aangereden.
Mijn leven is toen helemaal veranderd. Sindsdien kijk ik altijd
even in de achteruitkijkspiegel.
De derde keer knalt er in Leeuwarden iemand op ons.” De gevolgen maken van Yvonne een
rolstoelgebruiker. Wat met een
knieblessure begon, eindigt in
krachtsverlies in haar rechterbeen. “In 2008 kwam daar nog
eens wondroos overheen en
toen was het been helemaal naar
de gallemiezen. Daarna is het
overgegaan in dystrofie”, besluit
ze de ellende. “Maar ze krijgen
me niet klein.”
Altijd pijn
Dystrofie is een pijnsyndroom
dat kan optreden na letsel. Yvonne bestrijdt de pijn met morfinepleisters. “Het is altijd pijn”, zegt
ze. Pijn is onzichtbaar voor anderen. Jan weet daar alles van. “Ik
ben afgekeurd voor mijn rug. ‘Je
loopt en je fietst toch normaal?’,
zeggen ze dan. Maar ze weten
niet hoeveel pijn ik heb als ik
thuis moet blijven vanwege de
rug.” Yvonne breekt een lans
voor de Friezen. “In Friesland
zijn mensen wel belangstellend
en denken ze ook wel door. Het
is niet zoals in een stad waar je
langs elkaar heen leeft.”

Na het ongeluk bij Wolvega komt
Yvonne in de rolstoel terecht.
De eerste duwrolstoel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor
een elektrische rolstoel. “Daarna kwam de gemeente in zicht.
Er moest een traplift naar boven
komen. Ik sliep op een bed in
de kamer. De jongste zoon van
Jan woonde nog thuis en die
nam vrienden mee naar huis.
Dan wil je toch niet beneden slapen? Maar het werd afgewezen.”
”Mijn vader heeft toen eigenhandig voor een traplift gezorgd.
Hij vond dat Yvonne naar boven
moest”, vertelt Jan. “Het is toch
van de zotte dat er iemand van
achter zijn bureau ‘nee’ zegt.
Daar kan ik niet bij. Ik vraag toch
niet om een gouden kraan, maar
een simpele oplossing voor mijn
problemen”, windt Yvonne zich
op. “Het hoeft niet nieuw te zijn,
als ik me maar kan redden. Ik
hoef ook geen luxe badkamer,
alleen maar hulpmiddelen om in
bad te gaan. Dan ben je al niet
lekker en dan moet je ook nog
tegen die bierkaai vechten.”
In 2015 start Jan een actie als de
gemeente twee jaar achtereen
zijn vraag om een rolstoelbus
afwijst. “Wij moesten zelf eerst
een auto kopen en dan konden
zij de voorzieningen plaatsen.
Hart van Nederland kreeg daar
lucht van en zo kwam de actie in
oktober 2015 op de buis. De gemeente wilde geen commentaar
geven. Uiteindelijk mochten we
een tweedehands rolstoelbusje
kopen. Na vijf jaar was de bus
afgeschreven. Maar bij de gemeente mag je pas na zeven jaar
weer een aanvraag indienen.”

Yvonne Kracht bezorgt de Binnenste Buiten vanuit haar rolstoel.
ven van voor die tijd. Het is als
een rouwproces. “Ik ben altijd
positief ingesteld. Tegen beter
weten in denk ik dat dit nog kan
en dat nog. Ik heb mezelf voorgenomen: als ik me in huis maar
rechtop kan redden. Want als je
de hele tijd zitten moet, krijg je
het in de rug. Ik heb mezelf alweer zover gekregen dat ik me
in huis weet te bewegen, en een
rondje om het huis kan lopen.
Dat ging eerst zonder stok, maar
na die wondroos moet ik weer
even met. En met die rolstoel
kom ik weer onder de mensen.
Want dat is helemaal veranderd.

Dat is gewoon je behoud. Want
als ik iemand was geweest die
dat niet had gehad, dan weet ik
niet of ik zover was gekomen.”
Onbeperkt beperkt
Inmiddels is Yvonne 64 geworden en heeft ze moeten accepteren dat de thuiszorg elke dag
komt om haar te helpen met
aankleden en haar been in te
wikkelen.“ Daar moet je wel aan
wennen. Het is of ze je alles afpakken. Jans’ houding is ook
belangrijk. Hij laat me gewoon
mijn gang gaan. Hij loopt niet
constant achter me aan om te

De bureaucratie in Nederland, daar loop je tegenaan.
Strijdvaardig klinkt het uit Yvonne’s mond: “De bureaucratie in
Nederland, daar loop je tegenaan. Ze moeten eens meer luisteren naar de mensen in het veld
en niet achter een bureau blijven
zitten.”
Veerkracht
Wie in een rolstoel belandt,
moet afscheid nemen van het le-

Als je alleen in je huiskamer
woont, word je knettergek. Ik
móet onder de mensen.”
Haar krantenloop met De Binnenste Buitenpost in de waterplantenwijk is een welkome afleiding. “Met mijn kranten heb
ik contact met mensen. Soms
neemt iemand de krant aan en
dan maak je even een praatje.
Er zit geen druk achter. Ik kan er
twee dagen over doen of drie.
Als het die week maar gebeurt.
Dan is het een stukje van mij.
En waar ik niet bij kan met mijn
stoel, doet Jan dat dan ’s avonds
nog even. Nogmaals: zet niets
voor de postbus. Ze zien me wel
aankomen, maar waarom zet je
de auto niet zo neer dat er ook
nog een rolstoel langs kan? Gelukkig ben ik een mens die een
hele hoop veerkracht heeft en
probeert alles positief te zien.

kijken of het goed gaat. ‘Gaat het
niet, dan hoor ik het wel’. En als
er iets fout gaat, is het mijn eigen
schuld.”
De familie en de omgeving zijn inmiddels wel gewend aan Yvonne
in een rolstoel. “Als de zoon van
Jan hier achterlangs loopt, is het
altijd even: ‘Gaat het?’ Ze staan
direct voor je klaar als er iets gebeuren moet. Ik kan wel merken
dat ik een dagje ouder word en
het wat rustiger aan moet doen.”
Vooroordelen zijn haar niet onbekend. “Mensen denken dat
ze harder moeten praten of dat
je niet goed wijs bent. Ik heb in
de verpleging gezeten, maar nu
weet ik zelf hoe dat voelt. Maar ik
heb altijd mijn mond bij me, dus
dat is gauw gecorrigeerd. In de
winkel vragen mensen wel of ze
me kunnen helpen als ik ergens
niet bij kan. Ik wil niet iemand

(foto: Nelleke Kemps)
beledigen door te zeggen dat ik
het zelf wel doe. Maar ik erger
me aan de glazen deuren die tegenwoordig voor de groente en
de zuivel staan.” Winkelen is niet
overal gemakkelijk. “De drogist
is een chaos. Het is veel te klein,
maar ik ram hem er gewoon in.
De meisjes zetten alles weg wat
in de weg staat. Drempels zijn
ook een probleem, maar nadat
wij een restauranthouder een
oprijplaat gaven, konden we
weer eens uit eten.”
In 2019 werd dankzij de Lucille
Werner Foundation een Minister van Gehandicaptenzaken benoemd. Dat Rick Brink alweer is
opgestapt, vindt Yvonne niet erg.
Ze is het wel eens met zijn uitspraak: Je hébt een beperking of
handicap, je bént het niet! “Dat
klopt helemaal. Ik zeg maar zo: Ik
ben onbeperkt beperkt!”

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

Alles met STIP
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

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

3 HALEN
=
1 BETALEN

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

e-mail:
rikst.fl@gmail.com
telefoon: 0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81
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Kinderen De Mienskip schrijven gedichten
Alles is anders
Voor Ihor is nu
alles anders
de letters & de taal
hoe je het spreekt
de vlag blauw en geel
niet rood wit blauw
Pake en Beppe
kunnen dood gaan
aan corona
ze praten frysk met me
ik versta ze wel
soms wel soms niet
Bomen verdwijnen
blad valt van de boom
er komen nieuwe
bloemen bloeien
in de lente
gaan dood in de winter
voor Ihor is nu alles anders
Fenna Thom Mirthe Thijs Ihor
groep 6

In de week van 27 juni tot en met
1 juli waren de kinderen van basisschool De Mienskip aan het
dichten, samen met de Groningse dichter Arjen Boswijk. Hij ging
bij alle klassen langs om gedichten te schrijven over allerlei uiteenlopende onderwerpen: van
een schaar tot over Oekraïne.
Aan het einde van het project
werden de gedichten gebundeld
en konden de ouders de bundel
aanschaffen.
Boswijk ging aan de slag met
kleine groepjes. Door met de
kinderen een gesprek te voeren, kwam er vaak vanzelf een
onderwerp naar voren waar
een gedicht over kon worden
geschreven. Zo werd er bij mijn
aanwezigheid een gedicht geschreven over schelpen die gevonden waren op Mallorca tijdens een vakantie.
Naast het dichten, nam Arjen
Boswijk ook de tijd om gewoon
even gezellig met de kinderen te
kletsen over ditjes en datjes.
Boswijk is zelf van 1978 tot en
met 2017 leraar geweest en
schreef toen ook al gedichten
met kinderen. Hij bracht al 25 gedichtenbundels uit in samenwerking met basisschoolleerlingen.
Wilma Tabak

50 jaar geleden overleed
kunstenaar Jaap Rusticus
Het aantal kunstenaars van
naam uit Buitenpost is maar dun
gezaaid. Jaap Rusticus hoort zeker bij dat selecte groepje. Hij
overleed op 59-jarige leeftijd op
14 augustus 1972 in het Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden, slachtoffer van de windhoos op camping Duinoord op
Ameland. Van beroep vertegenwoordiger van steenhouwerij de
Vries, was hij een vrijetijds-kunstenaar van hoog niveau. Jaap
was een echte creatieveling.
Naast het schilderen werkte hij
met tal van andere materialen
zoals hout en steen. Hij was ook
lid van het kunstenaarsgezelschap Yn'e Line – werk van de
leden deze groep wordt regelmatig tentoongesteld en steeds
meer gewaardeerd. In ons dorp

zijn nog verschillende werken
van hem terug te vinden zoals
De Zaaier bij het Aeres-College,
het paard bij obs De Mienskip,
muurplastieken in De Schakel en
zijn zelf ontworpen huis 'Marijke'
aan de Irenestraat.

Jaap op de camping op Ameland.

Doe mee met Burendag
Burendag is een initiatief van
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds en wordt ieder jaar op de
vierde zaterdag in september
gevierd. Het is een dag waarop
de buurt gezellig samenkomt en
waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.
Want goede buren doen ertoe.
Waarom? Omdat buurten leuker,
socialer en veiliger worden als
buren elkaar ontmoeten, elkaar

helpen en zich samen inzetten
voor de buurt. Douwe Egberts
en het Oranje Fonds dragen hier
graag aan bij en zijn daarom initiatiefnemers van Burendag.
Koffie is voor buren het begin
voor het leggen en versterken
van de contacten. Die contacten
zijn de basis voor een leuke Burendag! Het Oranje Fonds is er
voor iedereen die iets goeds wil
doen voor een ander. Daarom is
het voor buurten elk jaar mogelijk om een aanvraag tot maximaal € 350,- in te dienen bij het
Oranje Fonds om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren.
In 2022 wordt Burendag gevierd
op 24 september. In ons dorp
zijn 11 activiteiten aangemeld.
Op www.burendag.nl/mijn-buurt
kunt u ze allemaal terugvinden
en ziet u direct of en zo ja wat in
uw buurt wordt georganiseerd.

Boven de oceaan
Kijk het waait vogels
fladderen door de lucht
boven de oceaan
inktvissen vliegen mee
met de bemanning
van de Vliegende Hollander
Bomen zweven
met hun takken
naar het zuiden
wij worden meegeblazen
naar China naar Shang Hai

Kijk het waait
een tornado komt uit Fryslan
waait over de oceaan
naar het zuiden
vliegt van Zuid Afrika
naar Florida
van Fryslan naar Florida
boven de oceaan
Sander Ylmar Noa Lynn
Melaney Froukje
groep 6

Kinderen in gesprek met dichter Arjen Boswijk.

(foto: Wilma Tabak)

Wil je ook op onze gezellige kerstmarkt staan? Stuur
dan een mail naar kerstmarktbuitenpost@gmail.
com met al je gegevens, wat je wilt verkopen en
een paar foto’s ervan. Het is belangrijk dat het een
toevoeging is voor de gehele (kerst)sfeer.

BCB-retail voor
promotie
winkels
In april is de commissie ‘BCB-retail’ gestart onder de Businessclub Buitenpost (BCB). Deze
commissie gaat zich inzetten
voor promotie van de lokale retail (toonbankverkoop) en het
organiseren van activiteiten in
het dorp. De eerste activiteit is al
op een zaterdagmiddag in september. Dan is er ‘Kleintje Buitenpost’, met muziek, hapjes en
drankjes in het centrum.
Het begon allemaal tijdens een
bijeenkomst in mei. Toen kwamen ondernemers bij elkaar in
de raadzaal van het gemeentehuis. Daar heeft de nieuwe commissie haar plannen uitgelegd
aan de retailondernemers uit
Buitenpost. Het ondernemersontbijt wat volgde op de startbijeenkomst was een succes.
OPNIEUW was gastheer, de
lekkernijen waren van bakkerij
Gouma, Van der Bijl en Poiesz
supermarkten. Bij het ontbijt
ontstonden de eerste ideeën
voor activiteiten en onderlinge
verbindingen.
Vlag en ‘Kleintje Buitenpost’
Inmiddels hebben zich al meer
dan tien nieuwe winkels als lid
gemeld. Alle leden met een toonbank, onze retailondernemers,
ontvangen als welkom een vlag
met het wapen van Buitenpost.
Deze vlag hangt uit bij activiteiten, maar ook bijvoorbeeld als er
een dorpsfeest is. Verbinding en
zichtbaarheid!
Op 24 september organiseert de
nieuwe commissie de eerste activiteit. Onder de naam ‘Kleintje
Buitenpost’ is er een gezellige
zaterdagmiddag (muziek, hapje,
drankje) in de Kerkstraat. Een
springkussen zal niet ontbreken.
Elke toonbankwinkel laat zijn of
haar winkel van de beste kant
zien en natuurlijk hangen we ook
op deze dag met trots de nieuwe
vlag uit.
We hopen dat u als Buitenposter
massaal komt, alleen met z’n allen kunnen we er een succes van
maken. Hou de sociale media
van de winkeliers in de gaten!

Looptijd: mei / september 2022

.

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van Maandag 29 augustus t/m 03 sept. 2022

Speciaal voor ……

Duo-voordeel!

Sombrero Spies

Gebraden

Smaaksensatie met
gember & limoen

+ Selderij
kruidencrème

Circa 100 gram

Samen voor

€1.59

Gehakt

€3.99

Maaltijdvoordeel!

MEAL DEAL

Bij 4

Smulschotel

Kipschnitzels

uit eigen keuken

GRATIS
500 gram

krieltjes

Kant & klaar
500 gram

Voordeelpakker!

Proefactie
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incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 15,-

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

Sombrero
Burger
Iedere 4e Gratis!
Per stuk

€1.80

Gehakt van de week

Mexicaans
Gehakt
Speciaal gekruid Half
om Half gehakt

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

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

500 gram

€4.95

Postzegel
niet nodig

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

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

Naam:

€5.95

Loss
maalt e
ijd
€

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Brug over de Twizelerfeart aan
de Âlde Dyk wordt vervangen
De brug over de Twizelerfeart,
gelegen aan de Âlde Dyk te Kootstertille, wordt vervangen. Aannemer Oosterhof Holman zal de
werkzaamheden uitvoeren. Aanwonenden aan de Âlde Dyk blijven bereikbaar en de hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.
Voor de fietsers wordt een tijdelijke brug over de Twizelerfeart
gerealiseerd. De doorgaande
route voor autoverkeer over de
Âlde Dyk wordt via omleidingsborden aangegeven. Het wegvak
van de doorgaande route aan
de Âlde Dyk is afgesloten van

22 augustus tot en met 22 december 2022.
De volgende maatregelen worden uitgevoerd:
•
bouw tijdelijke brug voor
fietsverkeer
•
bestaande
landhoofden
worden gesloopt en opnieuw aangebracht
•
de oude brug wordt voorzien van een nieuw dek met
gerenoveerde bovenbouw
•
bestaande wegen worden
aangestraat naar nieuwe
doorvaarthoogte van 1.50 m.

NIEUWS
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Even bijpraten: tussenstand en acties Gryteke
In het aprilnummer hebt u kunnen lezen hoe en waarom Gryteke Schievink een crowdfunding
is gestart voor een stamceltransplantatie om haar ziekte MS een
halt toe te roepen. Hier volgt een
update.
Inmiddels is er ruim 48.000 euro
van de benodigde 60.000 euro
binnen. De fietstocht van Chris
Semplonius uit Feanwâlden,
haar oom, bracht ruim 20.000
euro daarvan op. Chris fietste op
Gryteke’s verjaardag, 23 juni, bij
een temperatuur van zo’n 30 graden langs de grens van Friesland, 296 km. Op zich niet heel
bijzonder maar hij fietste deze
route op een gewone Gazelle,
geen race- of elektrische fiets. Hij
vertrok ’s ochtends om 6.00 uur
van de Grândyk bij Holwerd en
kwam daar ’s avonds om 19.40
uur weer aan. Een monstertocht
en geweldige prestatie van de
70-jarige.
Nu de laatste loodjes, nog twee
acties op het programma. Twee
heel verschillende dingen, te we-

ten een filosofische blues avond
in de Doopsgezinde kerk op donderdag 8 september en een bingo, op woensdag 21 september,
in De Bining in Twijzel.

Filosofische blues avond
Gryteke: Ik kan een kansrijke
maar kostbare behandeling in
Mexico krijgen om de MS te
stoppen. De verzekeraar in Nederland wil dit niet vergoeden.
Daar kan ik van alles van vinden
maar dat helpt mij niet op dit
moment. Ik ben een jonge vrouw
en ik wil leven! Ik vraag daarom
jullie hulp om financieel bij te
dragen en wil daar iets voor teruggeven.
Op donderdag 8 september organiseer ik een filosofische blues
avond met Siebren de Ringh in

de Doopsgezinde kerk. Siebren
de Ringh deelt zijn belangrijkste
lessen uit de filosofie die u aan
het denken gaan zetten, maar
ook lessen die u praktisch helpen
in uw dagelijkse leven. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan
uw persoonlijke ontwikkeling.
De Blues draagt natuurlijk bij aan
de sfeer maar is niet toevallig gekozen. Met blues konden slaven
even vrij komen van het slavenbestaan. Dat is wat filosofie met
mensen doet, vrijkomen van de
slavernij van ons eigen denken.
Om deel te nemen vragen we u
een vergoeding van 100 euro.
Voor bedrijven is er de mogelijkheid om te sponsoren, het bedrag overleggen we dan.
Donderdag 8 september,
20.00 uur. Julianalaan 12A.
Opgave:
geefomgryteke@hotmail.com
of telefoon 06-2524 2536
IBAN: NL31 RBRB 8836 2441 57
t.n.v. Stichting Geef om Gryteke
Natuurlijk zijn donaties ook nog
steeds welkom!

Timmerfabriek Van der Witte
stopt

Energie Coöperatie Buitenpost organiseert
reis naar Saerbeck

In 1948 vestigde timmerfabriek
Van der Witte uit Bolsward zich in
de voormalige zuivelfabriek aan
de Kuipersweg. Toenmalig directeur Auke van der Witte wist het
bedrijf tot bloei te brengen en
uitbreidingen van het gebouw
volgden. In 1963 kreeg het een
nieuw kantoorgedeelte aan de
voorkant (foto). Op het hoogtepunt werkten bijna 40 mensen

Saerbeck is een plaats in Duitsland. Het ligt ter hoogte van
Enschede en is iets groter dan
Buitenpost. Het is een dorp dat
voorop loopt in het toepassen
van duurzame energie.
Zij hebben al een aantal jaren geleden bereikt, wat wij ook willen:
geheel zelfvoorzienend zijn door
middel van hernieuwbare energie van hun bio-energiepark.
Daarom is het van belang om
te gaan kijken hoe ze dat voor
elkaar hebben gekregen. En dat
kan, want Saerbeck geeft maar
wat graag rondleidingen voor
groepen geïnteresseerden.

in de onderneming die zich voornamelijk toelegde op kozijnen en
deuren voor de woningbouw.
Na 74 jaar sluit het bedrijf binnenkort, met name omdat er
geen opvolging voor de huidige
directeur is. Kort geleden werd
bekend dat de eigenaar van de
grond open staat voor nieuwbouw van woningen op het
fabrieksterrein.

Al voor de corona-epidemie
ontstond het idee om de reis te
organiseren. We vonden een lid

van de ECB bereid om de organisatie op zich te nemen. Er werd
contact opgenomen met de gemeente die het idee omarmde
en ook de financiële middelen
ter beschikking stelde.
We werken samen met Tytsjerksteradiel. Vanuit die gemeente
gaan bestuursleden van de daar
gevestigde energiecoöperaties
mee. Maar van de ECB kunnen
niet alleen bestuursleden, maar
ook een aantal leden mee, die
zich inmiddels hebben opgegeven.
Wij verwachten in Saerbeck veel
belangwekkends te zien te krijgen, waar we wellicht ons voor-

deel mee kunnen doen. Voor degenen die niet meegaan en toch
nieuwsgierig naar dit prachtige
project zijn, kijk maar eens op
klimakommune-saerbeck.de.
En zo is dit alweer de tweede activiteit de de Energie Cooperatie
Buitenpost organiseert na afloop
van de corona-epidemie. In het
voorjaar hadden we de druk
bezochte jaarvergadering waar
door professionals voorlichting
werd gegeven over warmtepompen. En nu dus de reis naar Saerbeck.
En er komt nog meer nieuws binnenkort. Zorg dat u op de hoogte blijft en wordt ook lid van de
Energie Coöperatie Buitenpost.
De kosten bedragen eenmalig
10 euro.
Stuur een mail naar:
ecbuitenpost@gmail.com
en het wordt geregeld.

De Kûpe zwemt in het groen

Repair Café is terug van vakantie

Naast een nieuw zwembad
kreeg ons dorp het afgelopen
half jaar een nieuwe entree aan
de zuidkant. Het kruispunt Bernhardlaan-Hoefslag-Kuipersweg
werd opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Binnen
het beschikbare budget was ook
ruimte voor een rijke invulling
met gevarieerd groen.
Op de bovenste foto kan worden
vastgesteld dat de Kûpe daar
volop van profiteert. Een heel
verschil met de bescheiden oplevering van het oude zwembad
op de onderste foto uit 1974.

Op 3 september zal het Repair
Café weer present zijn in It Koartling. Inmiddels zijn we al weer
negen jaar bezig en steeds op
de eerste zaterdagmiddag van
de maand vanaf 13.00 uur tot
16.00 uur aanwezig. Vele Buitenposters hebben ons al weten te
vinden.
En voor wie ons niet kent leggen
we het nog eens uit.

Johan Kootstra

Het zwembad De Kûpe in 2022
(boven) en in 1974 (onder).
(foto’s: Johan Kootstra)

Bij het Repair Café vindt u een
enthousiaste groep mannen die,
voorzien van een flinke hoeveelheid gereedschap, er in slagen
vele zaken weer te repareren.
Alles mag worden aangeboden.
Vaak gaat het om koffiezetters,
stofzuigers, lampen en andere elektrische apparaten. Maar

ook computers, speelgoed of
bijvoorbeeld oude spullen die
u graag wilt behouden kunnen
we repareren. Kortom we kennen geen beperkingen. Gewoon
langskomen.
Vaak weten we direct al wat er
aan de hand is en anders speuren we het internet af om daar
een oplossing te vinden. In twee
van de drie gevallen lukt het om
de reparatie uit te voeren.
Een reparatie is gratis hoewel
een bijdrage in de pot welkom is.
Kortom: repareren is goed voor
de portemonnee. En natuurlijk
voor het milieu, wat steeds belangrijker wordt.
Dus kom langs: zaterdag 3 september van 13.00 tot 16.00 uur in
It Koartling in de Schoolstraat.
André van der Laaken

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

In september warme regen,
brengt de boeren rijke zegen.
Vanaf nu weer
AARDAPPELEN van de FRYSKE KLAAI!

Kerkstraat Buitenpost

VRIJWILLIGERS
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Aktivo-zwemmen zoekt
vrijwilligers

Dag!enDoen! zoekt maatjes,
chauffeurs en vrijwilligers

AKTIVO is een stichting voor
verstandelijk gehandicapten in
Kollum. Zij organiseert, sinds de
oprichting in 1979, verschillende
wekelijks terugkerende sportactiviteiten op het gebied van
zwemmen en gymnastiek.

Dag!enDoen! is een project van
welzijnsorganisatie KEaRN in
de gemeenten Tytsjerksteradiel
en Achtkarspelen. Doel van het
project is ervoor te zorgen dat
veel meer mensen minder eenzaam zijn. Hebt u een hart van
goud (en een auto)? En vindt u
ook dat mensen in uw omgeving
niet eenzaam zouden moeten
zijn? Meld u dan aan als maatje
of chauffeur bij Dag!enDoen!

en desgewenst eens meegaan
naar een activiteit. Wanneer de
deelnemer de handigheid te
pakken heeft, wordt het contact
minder en kan de mee-Doener er
voor kiezen een volgende deelnemer te begeleiden.

Dag!enDoen! is een app waarmee ouderen die wat vaker aan
activiteiten willen meedoen,
op hun tablet iedere dag een
activiteitenoverzicht krijgen. Ze
kunnen zich aanmelden en met
vrijwilligersvervoer naar deze
activiteiten worden vervoerd.
De activiteiten worden door vele
organisaties in de gemeente
aangeboden en door de Dag!enDoen!-medewerkers in een overzichtelijk schema gezet. Zo kan
men in één oogopslag zien wat er
die dag te doen is: met een druk
op de knop meldt men zich aan.

Daarnaast zijn er chauffeurs
nodig die de deelnemers naar de
activiteiten willen rijden. U rijdt
in uw eigen auto en krijgt hiervoor een kilometervergoeding.

Voor het seizoen 2022-2023, dat
loopt van medio september tot
en met mei, zoeken wij nog vrijwilligsters en vrijwilligers voor
begeleiding in zwembad De
Kûpe.
AKTIVO heeft momenteel een
groep van zes zwemvrijwilligers.
Deze groep moet uitgebreid
worden. Ervaring is niet vereist.
Leeftijd is niet belangrijk. Wel
inzet, begrip en de wil om met
deze doelgroep om te gaan. Veel
leden hebben in het verleden
ook zwemdiploma’s en certifica-

ten via AKTIVO gehaald. De ledengroep loopt momenteel wat
achteruit door vergrijzing en verhuizing van leden.
Dat de huidige groep vrijwilligers sinds jaar en dag bijna niet
veranderd is, geeft wel aan dat
men het leuk werk vindt. Tevens
is tijdens dit zwemuurtje een
badmeester aanwezig. Tijdens
de schoolvakanties is er geen
zwemmen.

Wilt u het eens proberen? Dat
kan ook. Niets is verplicht.
Als u zich aangesproken voelt,
neem dan even telefonisch
contact op met J. Brals:
0511-452 488 of
06 5892 6973

De Kruidhof zoekt vrijwilligers!
Ook de fraaiste plek van ons dorp
kan niet zonder het werk van vrijwilligers. Zowel de receptie, de
verkooptuin als de tuinen hebben aanvulling nodig van mensen die minimaal een dagdeel
per week (morgen of middag)
het nuttige met het aangename
willen verenigen door te klussen. Vrijwilligers krijgen jaarlijks
gratis toegang. Daarnaast zijn er

De Kruidhof vanuit de lucht.

secundaire arbeidsvoorwaarden
in de vorm van veel gezelligheid
en gezamenlijke activiteiten.
Bovendien is voor buiten-Buitenposters een reisvergoeding
beschikbaar.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen
met De Kruidhof via
info@dekruidhof.nl of telefoon:
0511-541 253.

(foto: Wout Weterings)

Voor het project is KEaRN nog
op zoek naar mee-Doeners
(maatjes). Dit zijn mensen die de
deelnemers de eerste weken helpen bij het gebruik van de tablet
(computerkennis is niet nodig)

Ook zoeken we vrijwilligers die
de activiteiten in het systeem
willen zetten en aanmeldingen
voor activiteiten verwerken.
Heeft u een hart van goud?
Strijdt dan met ons mee tegen
eenzaamheid en wordt vrijwilliger bij Dag!enDoen!
U kunt zich aanmelden via email:
dagendoen@kearn.nl
of bellen met Elly van Manen:
06 1542 4996.
Ook voor meer informatie over
Dag!enDoen! kunt u bij haar terecht.

Veilig Verkeer Nederland zoekt
vrijwilligers
In en rondom Buitenpost doen
zorgt de lokale afdeling van Veilig
Verkeer Nederland voor verschillende activiteiten. Denk hierbij
aan voorlichting op scholen over
de veilige fiets, fietskeuringen en
het helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Buitenpost.
Wij zijn op zoek naar versterking
van ons lokale vrijwilligersteam.
Dit najaar gaan we bijvoorbeeld
fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad kunnen
gaan. Lijkt het je leuk om af en
toe aan te sluiten bij een activi-

teit voor verkeersveiligheid in
de buurt? Stuur een mailtje naar
Sanne via
steunpuntnoord@vvn.nl.

is voorzien van nieuwe coating
en het gebouw is beveiligd door
rolluiken en cameratoezicht. Als
laatste klus is de toegangsweg
en de parkeerplaats voor mensen die slecht ter been zijn gerealiseerd.
Het is de financiële commissie
gelukt om sponsoren en subsidieverstrekkers te vinden die het
mogelijk hebben gemaakt om

het grootste deel te bekostigen.
Het bestuur van de biljartclub is
erg trots op het resultaat maar
vooral op de grote inzet en het
doorzettingsvermogen van alle
vrijwillige medewerkers.

’t Krythûs gaat officieel open!
Op 2 september is het eindelijk
zover dat de biljartclub Buitenpost e.o. haar nieuwe onderkomen aan de Jeltingalaan 82 officieel gaat openen.
Zoals bekend zal zijn moest de
biljartclub op zoek naar een nieuwe ruimte omdat de (onder)huur
was opgezegd. Gelukkig kon, net
op tijd, de voormalige oefenruimte van Concordia overgenomen worden. Het pand moest
echter wel grondig verbouwd
worden om het geschikt te maken voor een biljartclub van ongeveer 80 leden.
Nadat
de
ledenvergadering
groen licht had gegeven voor
de aankoop en verbouwing van
het pand, kon van start gegaan
worden met de werkzaamheden.
Het was een erg grote opgave
om een clubgebouw te realiseren dat aan de toekomsteisen en
wensen zou voldoen.
Met man en macht is er door de
bouwcommissie, Albert Bosma
(installatie), Meine Kempenaar

(bouw) en Lammert Oldenburger
(buitengebeuren) en vele vrijwilligers gewerkt en het resultaat is
fantastisch! Een clubgebouw dat
volledig geïsoleerd is met 10 cm
dikke PIR-platen De vloerverwarming en de ventilatie zijn aangesloten op een warmtepomp en
krijgen de stroom van de 50 zonnepanelen die op het dak liggen.
De buitenzijde aan de zuidkant

Natuurlijk willen wij graag het
resultaat aan iedereen laten zien.
Daarom nodigt de club je uit om
op zaterdag 10 september tussen
10.00 en 17.00 uur het gebouw
aan de Jeltingalaan 82 in Buitenpost te komen bezichtigen en
eventueel een poging te wagen
om een potje te spelen.
Door de uitbreiding met een
vierde biljart is het weer mogelijk
om lid te worden en zal er een
avondcompetitie gestart worden
op de donderdagavonden.
Voor meer informatie over
de Biljartclub
Buitenpost e.o.
zie:
www.biljartclubbuitenposteo.nl.

BUURPRAAT
Klaas van der Werf

De uil zit in de olmen
Het raadsel van de Julianalaan,
Schoolstraat en Berkenlaan
Ineens in juni waren ze er! Twee
jonge ransuilen die ‘s avonds na
zonsondergang begonnen met hun
doordringende gepiep. In de schemering zag je ze nog wat onwennig
vliegen over de Schoolstraat, de
Julianalaan en de Berkenlaan om
daarna weer als onzichtbaar te
verdwijnen in de donkerte van de
bomen in de nacht.
Maar hun gepiep bleef. De roep om
voedsel van de moeder-uil bleef
soms de hele nacht doorgaan totdat het zo rond een uur of vier ’s
morgens licht begon te worden en
het piepen stopte. De moeder-uil zal
vast ’s nachts langs geweest zijn om
haar jongen te voeden, maar heeft
dit steeds op een manier gedaan
dat niemand haar heeft gezien.
Overdag zaten de twee uilen, letterlijk als versteende stokjes, in de
bomen van de Julianalaan. Soms
kozen ze als hun schuilplaats de bomen in de bostuin van de Kruidhof:
soms zaten ze in de bomen tussen
de Julianalaan en de Berkenlaan. In
de maand juli zaten ze vooral in de
bomen op de erfscheiding achter in
de tuinen van de bewoners van de
Julianalaan en de Berkenlaan.
Daar werden ze gespot in de tuin
van de familie Wouda. De twee
ransuilen hadden namelijk domicilie gekozen op een verdorde tak.
Ondanks hun schutkleur werden ze
toch ineens gezien, waarbij Femke
Wouda snel naar binnen ging om
haar camera te pakken om deze
uilen te fotograferen en haar foto’s
te delen.
Op woensdag 27 juli 2022 gebeurde
bij mij precies hetzelfde. Ik stond die
ochtend rond acht uur in de tuin om
het schuurtje open te doen en keek
toevallig richting de grote beuk aan
de straatzijde. Door het licht van de
ochtendzon dat op de beuk scheen,
zag ik de uil ineens zitten op een
plek waar uitgerekend geen bladeren waren. Ook ik heb mijn camera
gepakt en heb de camera op het
statief geplaatst om er een filmpje
van te maken. Nadat ik alles had
ingesteld en de filmopname had
gestart ben ik naar buurman Theo
Wouda gelopen. Bij terugkomst heb
ik de camera uitgedaan en hebben
we samen gekeken naar de uil. Het
bleek dat ik er 5 minuten en 11 seconden over heb gedaan om mijn
buurman op te halen. Maar het resultaat van die 5 minuten film mag
er zijn! Want het is een prachtige
opname geworden van een ransuil.
Toch is niet iedereen in de buurt
gecharmeerd van de uilen. En dat
is logisch. Want het geluid van de
uilen zorgt er vooral voor, dat kinderen slecht in slaap kunnen komen.
Maar ook dat is natuur. Want kinderen horen meer boventonen dan
volwassenen. Dus: voor wie nog
niet weet waar het nachtelijke mysterieuze geluid vandaan komt? Van
de ransuil dus!!

BEDRIJVIGHEID
Piet Pettinga

Eind 2022 een nieuwe showroom bij
Badkamerxxl
Aan de Newtonstraat op het industrieterrein vind je het kantoor van Badkamerxxl,
waar Teade Steenstra en Wilco Reinders
sinds 2012 samen aan het hoofd staan.
Inmiddels zijn de eerste stappen in het
realiseren van een nieuwe showroom
gezet en zal er eind dit jaar een feestelijke opening plaats vinden.
‘’We willen samen met de bezoekers een
klantreis maken om hun eigen badkamer
te creëren”, zegt Teade Steenstra. Met de
nieuwe showroom, van ruim 700 m2, wil
Badkamerxxl inspelen op de zintuigen
van klanten. De klanten krijgen de kans
om producten echt te voelen en uit te
proberen. Je kan luisteren naar het geluid van stromend water, werkende badvulcombinaties bekijken en douches en
toiletten uitproberen. Daarnaast kun je in
de ontwerpstudio een 3D-ontwerp laten
maken van je badkamer. Ook krijg je de
mogelijkheid om, zelf of samen met een

professional, een moodboard samen te
stellen, om zo je perfecte badkamer te
creëren.
Het bedrijf is inmiddels gegroeid tot één
van de grootste spelers in de online sanitairbranche, met ruim 30.000 producten in het assortiment. Daarnaast is het
huidige pand voorzien van een grote opslagruimte voor voorraad zoals inbouwreservoirs, kranen en douchegoten.
Hierdoor kan Badkamerxxl de producten
snel verzenden en de belofte ‘voor 23:59
uur besteld = morgen in huis’ waar maken.
Badkamerxxl richt zich niet alleen op de
particuliere klant. Sinds oktober 2020 is
het voor ondernemers uit het MKB mogelijk om op de website in te loggen met
een zakelijk account. Hierdoor kunnen zij
direct met korting bestellen zonder eerst
een offerte aan te hoeven vragen.

Restaurant Eettuin hele jaar open!
Op een unieke locatie ligt restaurant Eettuin, met het ‘mooiste terras’ mede door
het fantastische uitzicht over de Botanische tuinen van De Kruidhof. Hier kun je
genieten van heerlijke gerechten die onder andere gemaakt worden van ingredienten uit die tuinen of producten vanuit
de regio. De keuken kookt met de seizoenen mee op een verantwoorde manier,
van vegetarische tot vegan gerechten
maar ook lekker vlees staat op het menu.
Even voorstellen
Het team van Eettuin bestaat uit enthousiaste en gedreven medewerkers die wel
van een uitdaging houden. Plezier hebben in je werk vinden de nieuwe eigenaren Doeke Kloppenburg en Virginia Ritsema erg belangrijk. Daarom betrekken
zij het team bij het bedenken van nieuwe gerechten, innovaties en ideeën voor
evenementen.
Wie kent het niet...
Je zou denken dat Eettuin bij iedereen in
Buitenpost wel bekend is. Toch is dit niet
het geval. Het is voor ons een leuke uitdaging om hier verandering in te brengen.
Daarom richt het team zich de komende
tijd niet alleen op de toeristen maar juist

menten, kun je ook bij de Eettuin terecht
voor recepties, bedrijfsuitjes, vergaderarrangementen, feesten en partijen. Neem
gerust contact op voor meer informatie
en mogelijkheden.
Nieuw bij Eettuin
Elke eerste vrijdag van de maand: Fine
dining! Een culinaire ontdekkingsreis
waarbij genieten voorop staat. Dit is wel
op basis van reservering via
info@eettuin.nl. Van 17.30-20.30 uur ben
je dan van harte welkom!
Naast een lekkere kop koffie of glas thee
met verse Citroenverbena van De Kruidhof kun je bij Eettuin ook heerlijk lunchen, gezellig bijkletsen met vriendinnen
tijdens een High Tea of High lunch. Toch
liever aan het eind van de middag even
relaxen met een tapasplank en een glas
wijn, dit is allemaal mogelijk.
De specialty is de Eettuin burger. Een
heerlijke burger gemaakt van rode bieten. De burger is een kleurrijk gerecht
met bijpassende smaakcombinaties. In
combinatie met een frisse salade en een
licht pittige paprikaspread is dit één van
de favorieten van de klanten.
Een leuk detail: het brood is met bietensap vermengd vandaar de rode kleur.
Zien we je binnenkort?

ook op de Buitenposters en de directe
omgeving. Wat is nou leuker om in je eigen dorp bijzonder uit eten te kunnen?
Na de Oogstdag (zaterdag 15 oktober
2022), sluit De Kruidhof haar deuren maar
Eettuin blijft de rest van het jaar open als
restaurant. Naast verschillende evene-

Eettuin
Schoolstraat 29B
9285 NE Buitenpost
E-mail: info@eettuin.nl
Internet: www.eettuin.nl
Volg Eettuin op Facebook en Instagram.

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

WONEN
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HET HUIS OP DE HOEK
Wilma Tabak
Eens per twee maanden gaan we op bezoek bij een van de vele
hoekhuizen die Buitenpost kent. Deze maand is dat bij Kees en Alie
Dijkstra. De Barrage nummer 62 is al tientallen jaren het huis van de
gepensioneerde Kees en Alie. Ze komen oorspronkelijk allebei uit
het Westerkwartier; Kees uit Pieterzijl en Alie uit Visvliet. In 1972
kwam Alie in Buitenpost te wonen met haar ouders, omdat haar
vader ging werken bij Enitor. Ze woonden destijds aan de Scheltingastraat. Kees en Alie kregen vijf kinderen, die inmiddels allemaal
al zijn uitgevlogen.
Hoe lang wonen jullie hier?
Alie: We hebben eerst in het huis
hiernaast gewoond van 1978 tot
1984. Daarna hebben we dit huis
gekocht. Eigenlijk zouden we
emigreren naar Canada, maar
ik vond de stap te groot, dus het
ging niet door.
Kees: We hebben een poosje een
noodwoning in Grijpskerk gehad, daarna konden we hier in
Buitenpost een huis gaan huren.
Hebben jullie veel aan het huis
gedaan toen jullie hier kwamen
wonen?
Beiden: Een heleboel!
Kees: We hebben een dakkapel erop laten bouwen en een
slaapkamer boven de garage

Wat is jullie lievelingsplek in het
dorp?
Kees: Die hebben we eigenlijk
niet echt, maar we wonen hier
wel graag. Misschien komt het
omdat we hier niet vandaan komen dat we geen lievelingsplek
hebben.

Hoe is het contact met jullie
buurtgenoten?
Kees: Vroeger was dat heel goed,
toen kenden we iedereen. Nu is
iedereen veel meer op zichzelf.
Alie: De meesten die we kenden
zijn inmiddels verhuisd. Nu is er
nog steeds veel doorstroom in
deze straat.

Willen jullie hier nog lang blijven
wonen?
Kees: Ja, we zien onszelf niet in
een appartement wonen. Ik hou
van klussen en daar is hier de
ruimte voor.
Alie: We hebben de mogelijkheid
om beneden een slaapkamer te
maken en hebben ook een badkamer beneden, dus als we niet
meer naar boven kunnen kan alles prima beneden.

gebouwd.
Alie: Ook hebben we een nieuwe
bijkeuken gemaakt. Eigenlijk is
er veel veranderd door de jaren
heen.
Wat weten jullie over de geschiedenis van dit huis?
Alie: De huizen zijn in 1973 gebouwd door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA).
Het zijn grote gezinshuizen.
Op een gegeven moment kwam
er veel leegstand en toen moesten ze de huizen verkopen. Wij
zijn de derde bewoners van dit
huis.
Destijds waren we een van de
jongsten in deze straat, nu een
van de oudsten.

Is er iets in deze buurt wat jullie
zouden willen veranderen?
Alie: Eigenlijk niet. We hebben
hier een speelveldje waar vroeger onze kinderen heen gingen
en nu onze kleinkinderen wel
gaan spelen. Verder hebben we
niks nodig.

Huis op de Hoek: Barrage 62.

(foto: Wilma Tabak)

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

Opnieuw onderzoek van PBB en IWB naar het wonen in Buitenpost
In augustus 2020 hielden Plaatselijk Belang (PBB) en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB)
een enquête over het wonen in
Buitenpost. Deze was gericht
op meer duidelijkheid krijgen
over de behoefte aan woningen
in ons dorp. Ruim 500 reacties
bewezen dat het onderwerp belangrijk was. De situatie is ondertussen niet echt verbeterd of
eenvoudiger op geworden. Verder onderzoek is daarom nodig.
De enquête twee jaar geleden
was een groot succes. Die bleek
erg nuttig bij de overleggen met
de gemeente en andere partijen.
Daar wordt meestal om harde
cijfers en onderzoeksresultaten
gevraagd. Die konden toen zonder meer op tafel worden gelegd. De enquête hielp ook bij
het bepalen van wat belangrijk
en nodig is voor ons dorp. Het
geeft richting aan het werk van
de IWB en PBB. De eerste successen zijn geboekt, maar de
klus is nog lang niet klaar. Hoog
tijd om opnieuw de voelhorens
uit te steken in ons dorp.

Meer informatie nodig
In september zal een enquête in
dit blad verschijnen. Deze vragenlijst kan op papier worden
ingevuld en ingeleverd maar ook
op internet worden beantwoord.
Sommige vragen zullen overeenkomen met de eerste versie.
Maar er zijn ook nieuwe vragen,
en onderwerpen uit de vorige enquête worden uitgediept.
Vragen waarom de inwoner in
Buitenpost wil wonen en wat
nodig is het leefklimaat te verbeteren zullen aan de orde komen.
Wij zijn ook nieuwsgierig of de
woonbehoefte ondertussen bij
de Buitenposter is veranderd.
Grotere woonbehoefte
De wachtlijst voor een woning
bij woningcorporatie SWA is de
afgelopen twee jaar verder gegroeid. De druk op de markt
voor een koopwoning is lokaal
sterk voelbaar. Vast staat dat er
woningen bij moeten. De IWB
formuleerde bij de start van haar
werk dat ze graag 200 nieuwe
woningen zou willen realiseren
in tien jaar tijd. In april van dit

VERKEER(D)?
De eerste column na de vakantie, tijd
genoeg gehad om over na te denken
dus. Van N.K. kreeg ik het verzoek
eens te kijken naar de hekjes bij het
bruggetje op het fietspad tussen Tjaskerhiem en De Mienskip.
Ik was er zelf al eens langs gefietst en
had toen ook al mijn bedenkingen bij
deze hekjes. Ze zijn smal en, lopend
met een fiets aan de hand, vrijwel onneembaar. De melder zag vooral oudere mensen, al dan niet met een elektrische fiets, worstelen bij de hekjes of
domweg omfietsen.

jaar formuleerde de gemeenteraad dit nog scherper. Het college van B&W werd gevraagd om
toe te werken naar 1500 nieuwe
woningen in tien jaar tijd in Achtkarspelen. Naar verhouding van
inwonertal zou dit 300 nieuwe
woningen voor ons dorp betekenen. De vraag naar woonruimte
in de grotere dorpen is echter
veel groter dan in de kleine dorpen. Meer woningen lijkt dus
reeël.
Waar kan er worden gebouwd?
Belangrijke en nijpende vraag bij
de nieuwbouwwensen is waar
dat in ons dorp plaats zou moeten vinden. De IWB heeft theore-

tisch plek voor ruwweg 150-200
woningen kunnen vinden. Maar
wat daarvan feitelijk gerealiseerd
kan worden is erg onzeker. Mochten er daadwerkelijk 300 of meer
woningen nodig zijn, dan moet
gedacht worden aan verdere,
echte uitbreiding. Bijvoorbeeld
aan de oost- of zuidkant van ons
dorp. Een niet eenvoudige opgave. Zelfs als zou blijken dat veel
te hoog werd ingezet, dan nog
is zeker dat in de komende jaren
veel gebouwd moet worden in
Buitenpost. Ook daarover willen
wij vragen stellen in de enquête.

spreken wordt (waarschijnlijk) in
november een forumavond georganiseerd. Dat moment geeft
gelegenheid om de antwoorden
op de enquête toe te lichten en
uit te diepen. Niet alleen de eigen inwoners kunnen dan worden gehoord. Ook de gemeente Achtkarspelen, raadsleden,
SWA, WoonFriesland, de Lytse
Húskes en andere belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd. Wij horen dan graag van
de mensen die een belangrijke
rol spelen in het vraagstuk hoe
zij naar de problematiek kijken.

Ook een forumavond
Om het onderwerp verder te be-

Meedoen is belangrijk!
Wij nodigen elke Buitenposter
van harte uit om in september
opnieuw de enquête in te vullen.
Het is van belang voor PBB en de
IWB, maar niet in het minst voor
uzelf! Daarna zien wij u graag op
de komende forumavond. Wij
horen regelmatig opmerkingen
en kritiek over het wonen in ons
dorp. De enquête en de forumavond zijn dé manier om dat op
een nuttige manier aan ons en belanghebbenden te laten weten.

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
Wat ik in de wandelgangen had gehoord over de hekjes is dat ze geplaatst zijn omdat er fietsers onderuit
zijn gegaan door te hoge snelheid.
Wellicht zijn ze ook geplaatst om het
veiliger te maken voor de kinderen die
naar school lopen. Al is al langer bekend dat er nog steeds (te) veel kinderen met de auto naar deze school gebracht worden wat weer gevaarlijke
situaties oplevert op de Groenkamp.
Ik heb contact gezocht met de gemeente om meer duidelijkheid te
verkrijgen, maar ben helaas nog niet
teruggebeld.

Het lijkt mij dat er een oplossing is
bedacht voor iets wat geen probleem
is, en dat de uitvoering gebruiksvriendelijker en veiliger kan voor de vele
fietsers die er dagelijks langskomen.
De eerste die met een trapper of stuur
aan het hekje is blijven hangen is vast
al geweest. Of de moeder of vader die
met kinderwagen (tweelingwagen)
en een kind aan de hand gedwongen
wordt te kiezen.
Wordt vast nog vervolgd.

FEESTWEEK

14

De Binnenste Buitenpost - augustus 2022

Na twee jaar kon het weer: feestweek in Buitenpost...

Opening van de feestweek met muziek op het plein.

Feestelijke optocht, met thema Fryslân,.

Buitenposter Brochje in de feesttent op de Parklaan.

Veel toeschouwers bij het fierljeppen op sportpark De Swadde.

2Span Bar Bistro organiseerde een zeskamp. Van wege de regen moest er
worden uitgeweken naar de feesttent.

Zangdienst in de feesttent op zondagavond.

En natuurlijk veel versierde straten.

Eerste prijs: De Zegge met De Efteling.

Tweede prijs: Dr. Wumkesstraat met Flower Power.

Derde prijs: Molenstraat met molens.

FEESTWEEK
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...met voor elk wat wils
wy skrieme om it ferlies
om de folsleine iensumens
it lijen sa tichtebij
mar net te taasten
safolle triennen
wy skrieme út ûnmacht
gûlend sjogge wy wiuwende
bern foar it rút
hâlde it net droech
by de bylden fan har dy’t
soargen
safolle triennen
wy skrieme om in dierbere
dy iene fan al de
tûzenen
Kindermarkt bij het monument.

safolle triennen
anny de jong
Kunst in de kerk: een waterval van 22.545 gehaakte tranen, ter nagedachtenis
aan alle coronadoden in Nederland.

s
wa

Bingo in een volle feesttent.

Muziekavond in de feesttent op de Parklaan.

Dinsdag was het Kinderdag, met veel spelletjes.

De paardenmarkt met meer dan alleen paarden.

De feestweek werd afgesloten met, traditiegetrouw, onder andere de jaarmarkt en...

... het Concours Hippique op het Mejontsmaveld.

De foto’s zijn van Hielke Boorsma, Albert Postma, en verder van de facebookpagina’s van de Feestweekcommissie en de Ljeppersclub.

KUNST EN CULTUUR
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Rondje Kunstzinnig 3 en 4 september 2022
Muziek, Dans en verhalen, zo is
er naast de prachtige kunst voor
ieder veel te genieten.

In het weekend van 3 en 4 september is er weer Rondje Kunst in
Achtkarspelen. Maar liefst 34 kunstenaars zullen op 12 verschillende locaties hun meest recente werk laten zien. Dit jaar was het
thema ‘Perspectief’, een thema dat aansluit op de actualiteit van
vandaag.
We leven gelukkig weer in een
tijd zonder de beperkingen die
corona ons eerst gaf. Ieder ervaart weer de vrijheid van weleer,
we kunnen weer leven zonder
allerlei beperkingen. Kunstenaars geven met hun creativiteit
daarvan uiting, iedereen is uitgenodigd om hun werk te komen
bekijken. Het publiek kan komen
genieten van de vele manieren
waarop je kunst kunt uiten. Men
kan zich daarbij door de kunst
laten inspireren. Kunst verbindt,
het is een eigen taal die emoties
bij de mens kan losmaken. Kunst
geeft vaak ook inspiratie aan ieder die het bewondert. Ook dit
jaar hoopt het bestuur van de
Keunstkrite dat velen de route

en een drankje zullen de aanwezigen getrakteerd worden op een
optreden van Peter en Engbert
Braam (de Friese Simon en Garfunkel). In de hal zullen vanaf die
dag gedurende een maand de
winnende foto’s van de fotowedstrijd te zien zijn. Deze wedstrijd
heeft de voorgaande maanden
reeds plaatsgevonden.

Informatie
Alle informatie over de kunstroute kunt u vinden in ons
Magazine. Dat is in Buitenpost
verkrijgbaar bij de bibliotheek,
Boekhandel
Buitenpost
en
De Kruidhof. Ook op de website www.keunstkrite.nl en op
Facebook is alle informatie te
vinden.

weer zullen volgen. Men kan de
kunstenaars persoonlijk ontmoeten, daarbij kan men ook uitleg
krijgen over hun werk.
Muzikanten, dansers en verhalenvertellers
Nieuw dit jaar is dat op enkele
locaties muzikanten het publiek
zullen verrassen met een optreden. Op enkele historische locaties zullen er verhalenvertellers
zijn, die met hun verhalen de
bezoekers extra bewust laten
worden van de cultuurschatten
die onze gemeente rijk is. De
organisatie van Rondje Kunst is
zeer verheugd dat de Eastergoskotsers op zaterdagmiddag
een optreden zullen verzorgen.

NB erratum
De muziekgroep Op Streek Wereldmuziek heeft vanwege persoonlijke omstandigheden hun
optreden in de Mariakerk in Buitenpost helaas moeten afzeggen.
Naar vervanging wordt gezocht.

Wâlddichter Arjan Hut

Opening
De opening van de Kunst- en
Cultuur 3-daagse zal vrijdagmiddag 2 september om 16.00
uur plaatsvinden in de hal van
het Gemeentehuis van Achtkarspelen. Wethouder Tjibbe Brinkman zal de opening verrichten,
wâlddichter Arjan Hut zal een
gedicht voordragen. Ieder is
daarbij welkom. Naast een hapje

Buitenposter kunstenaars
Aan de kunstroute doen ook Buitenposter kunstenaars mee. Op
deze pagina’s worden ze extra in
het zonnetje gezet. In het overzicht kunt u lezen waar ze tijdens
Rondje Kunst te vinden zijn.

Peter en Engbert Braam.
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Hilleke Scheper – Schilderijen
Zo lang zij zich kan herinneren is
Hilleke al bezig met tekenen en
schilderen. Als kind vond ze kleuren al heel mooi en was ze ook
vaak bezig met plakkaatverf met
penseel of vingers. De laatste jaren heeft ze veel nieuwe schilderijen gemaakt.
Sinds 2013 gebruikt Hilleke vooral acrylverf en schildert ze zowel
abstract als realistisch, in enkele

kleuren of heel kleurrijk. Haar
schilderkunst is vooral voortgekomen uit liefde voor de natuur.
Bloemen en bladeren dat zich uit
in de organische vormen van de
abstracten. Dit jaar is ze begonnen met het beschilderen van
ronde panelen met onder andere
bloemen, vogels en insecten.
Locatie: Mariakerk,
Oude Havenstraat 1, Buitenpost
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Folly Spoelstra – Schilderijen
Het atelier van Folly, de ‘Heakiep
by Folly’ is zeer landelijk gelegen, op de grens van de provincies Friesland en Groningen. Het
is in 2017 gebouwd, met als doel
de kunst dichter bij de mensen te
brengen.
De afbeeldingen van Folly gaan
uit van een klassieke benadering
waarbij compositie, vorm, licht,
techniek en kleurgebruik belangrijk zijn. De onderwerpen kunnen
maatschappelijk betrokken zijn,
maar ook herleid uit de natuur of
dagelijks leven. Verder gebruikt
zij een mix van materialen om
tot een beeld te komen. Haar
motto is: Als je alles geeft, kan je
niets verliezen.
Locatie: Atelier de Heakiep,
Trekweg 14, Buitenpost
(www.atelierdeheakiep.nl)

Folly Spoelstra, zonder titel.

Roel Timmermans –
Pentekeningen
Eerst tekende Roel vooral stadsgezichten, maar de laatste jaren
heeft hij veelal bijzondere huizen
of gebouwen gekozen als onderwerp voor zijn tekeningen. In
Buitenpost en omgeving zijn er
daarvan voldoende te vinden. Hij
heeft er inmiddels een zevental

(eigen foto)

van getekend. Vooral als er bij de
panden ook nog eens prachtige
bomen staan is hij helemaal in
zijn element.
Niet alleen tijdens Rondje Kunst
zijn deze werken te zien, op onderstaande locatie exposeert hij
ook de komende maanden.
Locatie: Pilat & Pilat,
Tjerkebuorren 40, Twijzel

Folly Spoelstra
Hilleke Scheper, zonder titel.

Gerke Procee – Schilderijen &
Tekeningen
Gerke Procee geboren in 1993
woont in Buitenpost, Friesland
en is in 2020 afgestudeerd in
Autonome Beeldende Kunst aan
de Academie Minerva te Groningen.
Hij is een kunstenaar met een
achtergrond in bouwtechniek die
door middel van onderdompeling in het filosofische doolhof
van het griezelige – ‘unheim-

(eigen foto)

liche’ en archetypen – veel van
zijn diepste angsten en fantasieën is gaan herkennen.
Een creatieve explosie waarin
hij onderzoek doet naar de nooit
ontwikkelde creaties die hij daarna gaat vastleggen op fysiek en
digitaal canvas.

Hilleke Scheper

Roel Timmermans, Pastorie Twijzel.

(eigen foto)

Locatie: Timmerwerkplaats,
Geawei 20, Augustinusga
(www.gerkeprocee.nl)

Gerke Procee

Roel Timmermans

Hinke Klijnstra

Hinke Klijnstra – Weven & Vilten
Bezig zijn met textiel loopt als
een rode draad door het leven
van Hinke Klijnstra. Zij doet dat
al zolang als zij zich kan herinneren. De laatste decennia steeds
meer weven en vilten. Apart
van elkaar, maar soms zoekt zij
mogelijkheden om deze te combineren. Door deel uit te maken
van de groep Weefdesign wordt
zij uitgedaagd om te experimenteren.
Weefsel bestaat uit draden die
haaks op elkaar staan en zo een
plat vlak vormen. Het ontwerpen
van het patroon en het uitwerken
ervan is een bezigheid die concentratie en rust nodig heeft. En
als het even tegen zit, letterlijk en
figuurlijk, pakt zij de draad weer
op!

Gerke Procee, G3D Perspectief 2.

(eigen foto)

Locatie:
Atelier Wiepie Hoekstra,
Wyldpaed Oast 27,
Twijzelerheide

Hinke Klijnstra, zonder titel.

(eigen foto)

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

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl

ZEG HET MAAR
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Badmintonclub Buitenpost

Maak kennis met Bridge

Altijd al op zoek geweest naar
een leuke, enthousiaste sportvereniging? Dan ben je bij de
Badmintonclub Buitenpost aan
het juiste adres! Wij spelen met
leuke sportieve leden en doen dit
al jaren met veel plezier!

Bridgen is 3G: gezellig, gezond
en goed voor je grijze cellen.
Grijp nu de kans om gratis kennis te maken met dit verslavende kaartspel. Op vier woensdagavonden in september biedt
Bridgeclub Buitenpost u de gelegenheid kennis te maken met
het bridgespel. In deze vier avonden wordt duidelijk hoe je met
z’n tweeën de strijd om de slagen en de punten aangaat met
de andere twee tafelgenoten.
Spannend? Reken maar! Ontspannend? Zeker ook!
Als je de basis eenmaal wat in
de vingers hebt dan kun je overal terecht. Thuis, met vrienden
of familie, op afstand met je
computer of tablet, en natuurlijk
zeker ook in clubverband.

Wij zijn een kleine club badmintonspelers op creatief niveau.
Momenteel is er plaats voor
nieuwe leden. Als je komt hoef
je niet gelijk een racket aan te
schaffen, die is dan wel aanwezig
op de club.
Wij starten weer op 6 september
2022 en spelen in sporthal De
Houtmoune op dinsdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur. De
eerste drie keer is het mogelijk

om vrijblijvend en gratis mee te
spelen. Dan kun je een indruk
krijgen hoe het badmintonnen
als sport volgens de regels officieel gaat. Het is een hele mooie
teamsport!
We hopen je snel te begroeten.
Wil je eerst nog wat meer informatie, bel dan naar Rob de Vries
(06 1411 8100) of Jellie de Jong
(0511 543 003).

Buurtvolleybal, 7 en 8 september
Na een paar jaar afwezigheid organiseert VolleybalClub Buitenpost dit jaar weer een volleybaltoernooi. Dit zal plaatsvinden in
De Houtmoune op woensdag 7
en donderdag 8 september.
De kosten voor deelname per
team zijn 30 euro. Een team
bestaat uit minimaal 6 spelers,

waarvan 2 dames moeten zijn.
Per team mogen maximaal
2 Nevobo-spelers worden opgesteld. Opgave graag voor 1 september a.s. via e-mail:
buurtvolleybal@vcbuitenpost.
nl. Houd ook onze website en
facebook-pagina in de gaten
voor meer informatie.

BridgeClub Buitenpost is zo’n
club. En wel eentje met meer
dan negentig leden! Een respectabel aantal dat zelfs na coronatijd nog op peil is, en dat kunnen
niet veel clubs zeggen! Maar

VUILNISBAKKENPRAAT
’t Stationnetje

ook wij zijn van mening dat ‘hoe
meer zielen, hoe meer vreugd’
op onze club van toepassing is,
dus ontvangen we nieuwe leden
met open armen.
En natuurlijk met een degelijke
voorbereiding zoals een cursus voor beginners door onze
bridgedocente Gerrie Hiddema.
Op de vier gratis kennismakingslessen krijgt u een goed idee of
bridge ook iets voor u is. Vindt
u het leuk, dan is er aansluitend
van oktober tot in april 2023 een
uitgebreide beginnerscursus die
hopelijk maakt dat u het steeds
leuker gaat vinden.
Voor
de
kennismakingslessen kunt u zich aanmelden bij
docente Gerrie Hiddema via
e-mail: gerrie@hiddema.nl.
Heeft u vooraf vragen dan kunt u
haar bellen op 06 1631 8126.

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN

Gek! Ik sta hier bij ’t Stationnetje
maar er is nog geen trein langsgekomen. Als ik om de hoek kijk zie
ik It Koartling en aan de andere
kant De Kruidhof. Zo! Daar was het
laatst druk! Geloof op een woensdag. Mijn oude ophaaldag.
Ben wel benieuwd. Hier ‘doen ze
wat met jongeren’. Maar waarom
het ‘t Stationnetje heet daar ben ik
nog niet achter. Wel dat ze iets met
vier sporen doen. Ja, dat klinkt dan
weer wel als iets van de Spoorwegen. Jongeren! Ik heb het niet zo
op jongeren. Ik ben vaak geschopt
door ze als ze ergens boos over
waren of omgegooid voor de lol.
Alhoewel, laatst toen ik nog bij de
Bakkershoek stond hebben ze me
ook wel eens rechtop gezet en de
meeste ellende die in mij zat en
eruit was gerold weer in mij terug
gestopt. Dat was toch heel lief.
Ik begin al echt als een heel oude
vuilnisbak te klinken. Klagen over
de jeugd! Het moet niet gekker worden. Gelukkig ben ik niet dement. Ik
ben kras als ik het mag zeggen, wat
overigens goed aan mijn buitenkant
te zien is. Vol met krassen. Lijkt me
ook helemaal niks. Je zou dan zelfs
de dag kunnen vergeten dat je aan
de straat moet worden gezegd
of nog erger. Ik moet er niet aan
denken.

Jantsje Oost

Buurtvolleybal in 2019.

Wetter
(Water)

(foto: Hielke Boorsma)

It is mei wetter lykas mei fjoer, it is freon én fijân.
Sûnder wetter gjin libben, mar wy moatte de holle
wol boppe wetter hâlde!

Rabobank ondersteunt
duurzaam tennissen
Als vertegenwoordigster van
Rabobank Drachten Friesland
Oost heeft Rommie Woudstra
een cheque ter waarde van 5000
euro overhandigd aan twee bestuursleden van Tennisvereniging Buitenpost.
TV Buitenpost had een aanvraag
gedaan bij het fonds Coöperatief
Dividend van de Rabobank en
dat is gehonoreerd. Hiermee financiert de Rabobank een groot
deel van de duurzaamheidsplannen van de vereniging. “Wij
zijn erg blij met de steun die we
krijgen van de Rabobank,” aldus
Johan Miedema, voorzitter van
TV Buitenpost, “hiermee kunnen
we een grote stap maken in onze

plannen wat betreft verduurzaming en modernisering van
onze club”. De bijdrage wordt
onder andere ingezet voor het
plaatsen van zonnepanelen op
het clubgebouw, onderdeel van
het project Duurzaam tennissen
in Buitenpost.
Behalve op het gebied van energiegebruik is de vereniging ook
bezig met modernisering van het
park en vereniging. Door de al
gerealiseerde renovaties, de vermoedelijke aanleg van padelbanen en een creatief, open beleid
wilde vereniging een eigentijdse
plaats zijn voor sport, sociale
actie en gezelligheid.

It rint him as lij wetter yn ’e earen.
Hij vindt het heel prettig om te horen.
It falt har as kâld wetter oer de lea.
Het is voor haar een hele ontgoocheling.
Dat is wetter bûten myn goate.
Daar heb ik geen verstand van.
Eat mei in prikje yn ’t wetter skriuwe.
Iets horen en het meteen weer vergeten.
Kâld wetter kin ek wol hjit.
Een rustig persoon kan ook kwaad worden.
Dy man fisket op ferkearde wetters.
Die man gaat vreemd.

Zaterdag 3 september van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b
Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden!
Wij proberen dan (samen met u) te repareren.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP
Johan Miedema (voorzitter) en Cor Giezen (secretaris) nemen de cheque in
ontvangst van Rommie Woudstra (Rabobank). (foto: L. Giezen)

Ik ben maar in afwachting van de
jongeren van ‘t Stationnetje. September geloof ik. Als ze maar niet
tegen me aanschoppen of omgooien. Ze mogen wel op mij leunen
voor een sigaretje. Of natuurlijk een
gesprek met elkaar. Kan ik stiekem
meeluisteren! Hoe leuk zou dat zijn!

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

De adverteerder van deze wortels schrijft het adres er niet bij
waar deze uitstekende wortels
te verkrijgen zijn. Toch maar
gewoon bij It Grientewinkeltsje
halen?
Piet Pettinga
Het volgende nummer
verschijnt op 26 september.
Deadline voor het inleveren
van kopij: 19 september
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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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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE
ç Roosje, 25 jaar! Pony Roosje
was een bekende, bijzondere
verschijning op de peuterspeelplaats. Als er iets bijzonders was
kwam Roosje en mochten peuters een rondje op haar rijden.
Deze keer werd Roosje 25 jaar,
en dat moest gevierd worden! Ze
kreeg een papieren roos op haar
frontriem,er werden 25 kaarsjes
aangestoken en er werd Lang
zal ze leven... gezongen. Hierna
werd getrakteerd op worteltjes,
waar Roosje er natuurlijk ook
een van kreeg. Wat een feest!
í De paarden- en jaarmarkt op
4 augustus 1954 aan de voet
van de ‘Âlde Wite’. De meeste
vrijstaande woningen aan de
Haersma de Withstraat en Irenestraat moesten nog komen.
íí Kort na de oorlog vierde gemeenschapszin hoogtij in het
dorp. De oorlog had mensen
dichterbij elkaar gebracht en dit
leidde naar verschillende initiatieven. Zo waren er een aantal jaren de sportmiddagen, deze foto
is van 25 juni 1947. Alle sportverenigingen en veel dorpsgenoten
deden hieraan mee. Het krantenberichtje geeft hiervan een
aardige indruk. De rijvereniging
‘De Postrúters’ gaven als laatste
onderdeel een demonstratie op
een terrein aan de Parklaan, ongeveer waar zich nu basisschool
De Lichtbron bevindt. De ‘âlde
wite’ moest wel mee op de foto!

é Ravage door gaslek – uit de Leeuwarder Courant 1969 –
Twee gasontploffingen zorgden in 1969 voor een totale ravage in de
huiskamer van Halbe Hettema (72) aan de Scheltingastraat. Vrijwel
alle ruiten van de woning sprongen, de planken van de vloer werden
losgerukt en de kamerdeur barstte uit het kozijn. Op verschillende
plaatsen kwamen er scheuren in de muren. Van de inboedel in de kamer bleef vrijwel niets over. Alleen het huisorgel bleek na de explosie
nog te willen spelen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor,
omdat Hettema op het moment van de explosie juist de kamer verlaten had. Wel kwamen vijftien tropische vogels, die in een volière in de
kamer zaten, om het leven. De explosies ontstonden doordat gas uit
een buislek buitenshuis in aanraking kwam met de vlammen van een
flessengaskachel binnenshuis.

é De Kerkstraat in 1920.

é Henk Bosma: “Vroeger stond
in de feestweek deze molen
op de hoek Halbertsmastraat/
Molenstraat waar pake en beppe
Marten en Antje Wiersma woonden. Dit is 1974 met mijn zus
Joke”. In de feestweek van 2022
kwam er een opvolger voor de
molen, gemaakt door bewoners
van de Molenstraat.

é Kruising De Lêste Stúver (De Laatste Stuiver) oostelijk van ons dorp
in 1965. In de jaren zestig en zeventig was het, naast de Bakkershoek,
de gevaarlijkste plek van Buitenpost wat het verkeer betreft. De aanwonende familie Heins vertelde in een interview in ons dorpsblad dat
zij in die periode wekelijks met ongelukken werden geconfronteerd:
“Wij hadden altijd een verbanddoos klaar liggen”. Met reconstructies
aan beide zijden van de weg werd het in de jaren erna veiliger gemaakt. Na de aanleg van de rondweg in 2012 werd de kruising volledig opgeheven. Spijtig dat de karakteristieke ‘amerikaan’-watermolen
rechts op de foto ook in de tussentijd is verdwenen.
è De telefoonnummers van ons dorp in 1942. Twijzel was nog onderdeel van de sectie Buitenpost, maar dat zou op korte termijn veranderen door de komst van de automatisering. Dat het oorlogstijd
was blijkt uit twee bijzondere nummers, die van de Distributiedienst
en de Luchtbescherming.

é Deze foto uit 1966 toont de Voorstraat met straatversiering tijdens
de jaarlijkse feestweek.

5 .99

ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN
Harde bezem

• Breedte: 28 cm
• Lengte steel: 120 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!

Art.nr. 10188688

4 .29

5 .98
Stoffer en blik

• Gegalvaniseerd blik
• Hout/kokos handveger
Art.nr. 10961729

5 .50

Interesse of een vraag? Neem vrijblijvend contact
op om uw wensen te bespreken.
regelt het!

Conny Oldenhuis
www.conntact.nl

085 - 7606140

info@conntact.nl

Persoonlijk & Vertrouwd

Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

Een vertrouwd gevoel

Jubileum
Wij hebben
actie

wat te vieren!

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

Hoe vertrouwd wilt u het hebben?

12,5 jaar
Autobedrijf
Thies Wiersma
Bedankt!

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

Gemeentekantoor

VV Buitenpost 1b -1973 of 1974 Kampioen
Buitenpost 1-B was kampioen in 1973 of 1974. De foto werd gemaakt op het
trainingsveld aan de Parklaan.
Alle rijen van links naar rechts:
Achterste rij: elftalleider Bienke Kort, Gerrit de Boer, Gerrit Rottiné, Sietse
Bakker, Jacob de Vries, Hans Olijve, Wiebe Dijkstra, Henk Haagsma en trainer
Bruinsma.
Voorste rij: Ferry Koster, Libbe Bouius, Han Schootstra, Siemen Kloostra en
Mark Kommerie.

RAAD DE LOCATIE

Met onze dank aan Gerrit de Boer voor de foto.
Heeft u een foto uit uw lagereschooljaren in Buitenpost die nog niet
eerder in deze krant verscheen?
Stuur deze met een zo compleet mogelijke beschrijving naar
bibupost@gmail.com. U kunt hem ook deponeren in de kopijbus van
De Binnenste Buiten bij Boekhandel Buitenpost. Deze wordt dan door
ons gescand en later bij u terugbezorgd.

WOORDZOEKER
In dit nummer een extra puzzel, een woordzoeker die alles te maken heeft met biljart. De Biljartclub stelt een prijs van 25 euro ter
beschikking voor de winnaar. Oplossingen – bij voorkeur op een
kaartje – inleveren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 17 september.

Waar is dit?
Wie weet wat en waar dit is, ergens in Buitenpost?
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7) vóór zaterdag
17 september.
De prijs, snacktegoed van 10 euro, wordt ter
beschikking gesteld door
Bar Bistro 2Span, Kerkstraat 40.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend
gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de woordzoeker in het juninummer was:
Genieten in Buitenpost. Er waren 40 (allemaal goede) inzendingen.
Winnaar is J. de Groot. Gefeliciteerd!

In oktober 1977 werd het gemeentekantoor bij het Jeltingahuis aan
de Stationsstraat alhier in gebruik
genomen. Dat was een hele verbetering in vergelijking met het oude
gemeentehuis ‘Nijenstein’ aan de
Voorstraat. Als medewerkers hadden we ineens meer ruimte en
waren we de overlast van het denderende verkeerslawaai over de
route Leeuwarden-Groningen vice
versa, die dwars door Buitenpost
liep, kwijt: 10.000 (vracht)auto’s
per etmaal! Toch namen we met
enige weemoed afscheid van het
knusse ‘Nijenstein’ Er heerste een
sfeer waarin nog wel eens geintje
uitgehaald kon worden. Neem bijvoorbeeld Jan de Roos, de bekende
volkszanger uit Groningen. Als Jan
een vergunning kwam halen, moest
hij in de hal voor het loket een proeve van bekwaamheid afleggen. Het
luide gegalm steeg ook omhoog in
die zin dat burgemeester Ottevanger er volop van kon ‘meegenieten’.
De burgemeester en Jan de Roos
hadden een heel verschillende opvatting over cultuur. Dat wist ook
onze conciërge Joeke Dorhout. Die
kon Jan de Roos uitstekend imiteren en dan klonk er ineens weer een
onnavolgbare aria door de centrale
gang. Dan hing de burgemeester als
door een wesp gestoken plotseling
over de trapleuning met de vraag
die niets aan duidelijkheid te wensen overliet: ‘Is Jan de Roos er nu
nog?’ Het nieuwe gemeentekantoor
leende zich helaas niet voor dergelijke grappen en in dat gebouw
gingen ook nog eens nieuwe regels
gelden, waarbij je je onder andere
kon afvragen: waarom veranderde
de aanduiding ‘gemeentehuis’ in
gemeentekantoor? Het toenmalige
Burgerlijk Wetboek sprak van het
huis der gemeente. De gemeenteraad behoorde te besluiten welk
gebouw moest worden aangemerkt
als het huis der gemeente. Het Jeltingahuis had die status reeds omdat
daar huwelijken werden voltrokken.
Dat was toen de enige mogelijkheid
om burgerlijk te trouwen. Veranderende ideeën en voortschrijdend inzicht maakten dat meerdere huizen
der gemeente werden aangewezen.
Zelfs de open lucht kon als gemeentehuis fungeren. Dat leverde een
carrousel aan mogelijkheden op.
Een huwelijksvoltrekking op Engelmansplaat, midden in de Waddenzee, heeft al eens plaatsgevonden.
In dit verband nog even iets over
één van de nieuwe regels in het gemeentekantoor. Omdat er een ruim
fietsenhok aanwezig was, mochten
er geen fietsen buiten tegen de muren van het nieuwe gemeentekantoor worden geplaatst. De gemeentesecretaris zou hier op toezien. Tot
het moment zich voordeed dat een
ijverige medewerker de secretaris
erop betrapte dat hij zijn fiets tegen
het gemeentekantoor parkeerde en
dat ook nog aan de voorkant zodat
dit vanaf de Stationsstraat zichtbaar
was. De ‘welwillende’ ambtenaar
vroeg hoe dit mogelijk was, waarop
de secretaris enigszins kribbig reageerde met de opmerking: ‘Ik heb
mezelf ontheffing verleend…’!

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.

IT KOARTLING
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Alie Klompmaker
Alie Klompmaker zit met een
vrolijk gezicht tegenover mij als
ze iets vertelt over het werk dat
ze als tienerwerker bij KEaRN
doet, de welzijnsorganisatie van
de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel.

Kinderen voor kinderen!
Op bezoek in it Koartling tref ik
kinderen aan in een opperbeste
feeststemming. Bjorn, Lisa, Isabella en Nika evalueren de activiteiten die ze deze zomer voor
andere kinderen hebben georganiseerd. Eentje zit er al, maar
de andere drie gaan nu ook naar
de middelbare school. Er horen
meer kinderen in de club en natuurlijk noem ik ze even, want zij
waren ook heel belangrijk voor
het organiseren van de activiteiten voor kinderen deze zomer:
Nick, Eelke, Eke, Lútsen, Sigrid
en Amy, ook jullie bedankt.

mijn volgende vraag. Nou dat
vonden ze zeker. Aan de Speurtocht deden wel 35 kinderen mee
en de Bingo en Disco trokken ook
grote aantallen kinderen aan.
Ze vinden het organiseren van
activiteiten allemaal heel leuk en
ze vinden het heel fijn “om andere kinderen te zien genieten”.
Ze hebben de Talentenbus laten komen. Een initiatief waar
je veel leuke dingen kan doen
en je talenten kan ontwikkelen.
Ze hebben nog wel wensen. Ze
willen veel meer organiseren.

Alie komt uit de Trynwâlden en
is inmiddels twee jaar actief binnen de gemeente Achtkarspelen
als tienerwerker. Ze is betrokken
bij het It Koartling bij het opzetten en ondersteunen van de kinder- en tienerwerkactiviteiten.

Ze ziet wel een kentering en een
hang om samen met elkaar dingen te organiseren. Zij zoekt in
ieder geval samenwerking en is
vanuit KEaRN graag bereid om
te helpen en te ondersteunen als
mensen dingen voor kinderen
willen organiseren. Ook vindt
ze het heel goed dat It Koartling

samenwerkt met onder andere
WerkPro en ‘t Stationnetje.
Alie wil heel graag dat It Koartling weer bruist en ze adviseert
om daarbij kleine stappen te zetten en successen te vieren.
Frits Bouwens

Het is mooi dat dit weer wordt
opgestart samen met een groepje kinderen uit Buitenpost. Daar
is It Koartling ook voor vindt ze,
het opzetten, samen met inwoners, van activiteiten en projecten. Niet bedenken voor maar
organiseren met.
Voor It Koartling zijn er zeker
kansen, maar ze weet ook de uitdagingen waar het bestuur mee
te maken heeft, bijvoorbeeld met
het beheer, om het gebouw open
te houden, voor de gebruikers,
bezoekers en de verschillende
werkgroepen die in het gebouw
actief zijn.

Alie in actie met kinderen.

(eigen foto)

Teken- en schildercursus Kunstclub 70+

Ik bezwijk onder de stortvloed
van antwoorden van alle kanten als ik de vraag stel: Welke
activiteiten hebben jullie georganiseerd? Van alle kanten hoor
ik kreten als: Speurtocht, Disco,
Bingo met echte prijzen natuurlijk. En waren jullie succesvol is

Zo lijkt het leuk om iets te doen
met Lasergamen of Colorsplash.
Maar het leukste vinden ze toch
de Bingo en de Disco. Met name
Nick die de DJ was liet vele meisjesharten sneller kloppen.
Frits Bouwens

Op 5 september gaan de teken- en schilderlessen van Hetty
Combs in It Koartling weer van
start. Op de maandagochtend en
de maandagmiddag is dit specifiek voor senioren.
Kunstclub 70+ is gericht op ouderen die hun talenten willen
(her-)ontdekken of hun vaardigheden op beeldend terrein willen
uitbreiden. Ook ouderen die dementerend zijn of psychiatrische
problemen hebben zijn welkom.

Wie interesse heeft om mee te doen, kan informatie opvragen bij
Hetty Combs:
telefoon: 06-16480635 of
e-mail: info@combsartprojects.com.
Locatie en tijden
• maandagochtend 10.00-12.00 uur (senioren)
• maandagmiddag 14.00-16.00 uur (senioren)
• maandagavond 19.30-21.30 uur.

De avondgroep is een gemengde studiegroep waarbij iedereen op zijn eigen niveau en aan
eigen doelen werkt. De docent
benadrukt dat het geen ‘gezelligheidsclubje’ is: deelnemers
komen om iets te ontwikkelen of
te leren. Om die reden wordt er
ook altijd eerst kennis gemaakt
d.m.v. een proefles.
Tarieven Kunstclub
Basis: € 185,- voor strippenkaart
à 10 middagen. Begeleiding vanuit PGB: € 35,- per uur. Er wordt
gewerkt met eigen materiaal
of in overleg met materiaal van
Combs Art Projects. In het laatste
geval worden meerkosten berekend.

Schilderij van cursist Wim Rietdijk.

(eigen foto)

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

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

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

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

Contact
Je kunt ons bereiken via de
mail: info@suska.frl of via het
contactformulier op de website:
www.suska.frl
Geef je de voorkeur aan telefonisch contact dan kun je op
werkdagen tussen 11.00 en 13.00
uur terecht op het nummer:
0519 - 250949.
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DE SWITTE-ZEKERHEDEN:
1.WIJ ONTVANGEN JE MET EEN GLIMLACH.
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat wij je altijd
heel hartelijk én met een welgemeende
glimlach ontvangen. Wij zien je namelijk heel
graag en dat voel je!

#BEACTIVE DAY is in het leven geroepen om drempels weg te nemen en
iedereen te inspireren om lekker te gaan sporten of bewegen. Of je nu oud,
jong, ongetraind, getraind, met of zonder overgewicht bent, het maakt niet
uit, bij SWITTE ben je ALTIJD welkom. Kom tijdens #BEACTIVE DAY langs en
ontdek wat wij voor JOU kunnen betekenen! En of je nu gewoon lekker wilt
bewegen, gericht en intensief wilt trainen, van je overgewicht af wilt of lekker
wilt ontspannen, wij hebben alles voor jou in huis. Qua aanbod én qua
begeleiding. Want dáár ligt onze kracht: onze enthousiaste en goed opgeleide
instructeurs zorgen ervoor dat je altijd onder de juiste begeleiding traint: jouw
doel staat centraal. Tijdens #BEACTIVE DAY ontvang je alle informatie én kun
je deelnemen aan diverse demogroepslessen. Alleen kijken mag natuurlijk
ook! Ook kun je geheel vrijblijvend een proefles op onze EGYM-Cirkel volgen.

STEPS
PUMP
BODYSHAPE
SENIOREN FITNESS (65+)

17.45 – 18.15 u
18.30 – 19.00 u
19.15 – 19.45 u
19.30 – 20.00 u
20.00 – 20.30 u
20.45 – 21.15 u

JEUGD FITNESS (12-16 jr)
SPINNING
ZUMBA
BUITENTRAINING
PERFECT PILATES
YIN YOGA

3.WIJ GEVEN JE POSITIEVE ENERGIE.
Elke dag opnieuw staan wij met ons hele team
voor jou klaar. Dit doen we met ontzettend
veel passie en plezier. Wij zorgen ervoor dat jij
het naar je zin hebt.
4.WIJ STIMULEREN JE OM JOUW DOEL TE
BEHALEN.
Samen bekijken wij de mogelijkheden en
bepalen we wat voor jou de juiste, de beste en
de prettigste training is om jouw beoogde
resultaat te behalen. In het gehele proces
word je begeleid door opgeleide medewerkers
met de juiste kennis.
5.WIJ BIEDEN JE EEN VEILIGE EN SCHONE
OMGEVING.
Het zorgen voor een optimale hygiëne en een
veilige sportomgeving heeft onze hoogste
prioriteit. Veiligheid en hygiëne worden met
regelmaat gecontroleerd aan de hand van
strenge kwaliteitseisen.

PROGRAMMA #BEACTIVE DAY
08.30 – 09.00 u
09.15 – 09.45 u
10.00 – 10.30 u
10.45 – 11.15 u

2.WIJ KENNEN JE ALS PERSOON.
Bij ons krijg je een persoonlijke benadering.
We vinden het belangrijk om te weten wie je
bent en wat jouw wensen zijn.

VOORAF AANMELDEN IS NIET NODIG
ALLEEN KIJKEN MAG OOK!

KOM JE OOK KENNISMAKEN?

HOUD ONZE SOCIAL MEDIA KANALEN
IN DE GATEN OF KIJK OP WWW.SWITTE.NL
VOOR HET DEFINITIEVE PROGRAMMA

Mocht je niet kunnen op 21 september maar wil je wel graag een keer de sfeer proeven en/of ontdekken wat
er mogelijk is bij SWITTE? Dat kan natuurlijk gewoon! Neem dan even contact op voor een gratis proefweek.
Locatie Leefstijl
Einsteinstraat 1A-a | 9285 WN Buitenpost
T +31 (0)511 540 038

info@switte.nl

|

info@fysiotherapiebuitenpost.nl

Locatie Fysio
Groenkamp 1 | 9285 SZ Buitenpost
T +31 (0)511 542 000

|

www.switte.nl
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Zomerberichten

TUIN(BE)LEVEN

Gertie Papenburg

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

Nu de zomervakantie naar z’n einde loopt, kijk ik achterom: wat
is mij zoal opgevallen aan natuurzaken in en om Buitenpost deze
zomer? Van spectaculair tot als-je-er-oog-voor-hebt. We beginnen
met twee nieuwkomers. Soorten die hier nog niet eerder gesignaleerd (én gemeld) waren.
Eerst dan maar het spektakel. Er
heeft zich dit seizoen een broedgeval van de oehoe, Bubo bubo,
onze grootste uil, voorgedaan
in het buitengebied van Buitenpost! Bewoners en gastvrijheidverleners in de vestigingsbuurt
hechten eraan de locatie niet
bekend te maken. Ze zijn bang
voor te veel aanloop van belangstellenden. Het gaat om een
paar waarvan de partners vaak
gescheiden in het gebied verblijven. Voor zover ik weet, zijn er
twee jongen grootgebracht. De
oehoe heeft zich in 1983 voor het
eerst gevestigd in Nederland, bij
Vaals. De soort breidde zich gestaag uit. Drenthe en (Zuidoost-)
Fryslân werden in 1991 bereikt.
Het aantal broedgevallen in Nederland was in 2019 39. Overigens zitten daar ook gevallen bij
van ontsnapte ‘gehouden’ vogels. Over herkomst en al of niet
wilde status van de Buitenposter
oehoes weet ik niets.

Wc-motmug. Boven: scherpe afbeelding geleend van Wikipedia.
Onder: tegen een raam, niet scherp
maar wel in Buitenpost gefotografeerd door de auteur, thuis.

De tweede nieuwkomer was bij
mij aan huis, en ik was er niet blij
mee: de wc-motmug, Clogmia
albipunctata. In mijn benedentoilet zag ik een paar opvallende
‘vliegen’. Met hun design was
niks mis: ze waren mooi om te
zien, het leken wel heel kleine
vlindertjes. Daar slaat het ‘mot’
in hun naam op. Ik had ze nog
nooit gezien, al zal dat bij campingtoiletten in Zuid-Europa wel
eens het geval zijn geweest maar
dat herinner ik me dan niet. Binnen de kortste keren waren het
er tientallen. Met de determinatie-app ObsIdentify had ik de
identiteit snel vastgesteld, en
informatie op internet stelde me
niet gerust. De soort is in Nederland bekend sinds 2006, bleef
eerst schaars maar breidde zich
toen in het zuiden van het land
uit met klimaatopwarming als
aanjager. Voor zover ik kan nagaan was de soort nog niet gemeld uit Fryslân. Ik zeg het niet
graag, maar ik beschouw ze toch
als een ongewenste uitbreiding
van de biodiversiteit in mijn
huis. Wat vooral bleef haken: als
de popjes uitbreken duurt het
negen uur (!) voor de muggen
geslachtsrijp zijn. Om te beginnen heb ik mijn toch heus frequent schoongehouden toilet supergrondig gereinigd, en verder
stond mijn stofzuiger tactisch
opgesteld… Met ijzeren consequentie ging elk exemplaar er
onmiddellijk en onverbiddelijk
aan. Intussen hadden ze ook een
bloempot in de vensterbank ontdekt als gunstig biotoop. Na acht
dagen waakzaamheid ben ik ze
naar ik hoop kwijt.
In de juni-aflevering van deze
rubriek riep ik op om dauwnetel te melden. De oproep werd
ook via Facebook verspreid, en
zo werden er heel wat dauwnetels gemeld, maar wel uit een
veel groter gebied dan onze
dorpsomgeving. De eerste werden gemeld door Anton Wijma:
bij Zandbulten langs het Swaddepaad, en nabij de kruising
van de Mounewei (Twijzel) en
het Wyldpaad, beide in bermen
langs een fietspad. Andere meldingen kwamen uit it Heechsân,
Jistrum, Kootstertille, Drachten,

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

Jakobskruiskruid

Een van de volwassen oehoes in een stal nabij Buitenpost. (foto: Piet Zuidema)
en Nes (bij Heerenveen). Zelfs
uit Zetten (Betuwe) en Kotten
(Achterhoek) werd dauwnetel
gemeld. De soort treedt tegenwoordig vaak op in vrij ruige
vegetaties, maar hij blijft een vrij
zeldzame verschijning. Terwijl hij
vóór pakweg 1990 behoorlijk algemeen was.
Over planten op onze trottoirs
wordt heel verschillend gedacht,
maar als ze niet te hoog worden en eenjarig zijn, zodat ze in
het najaar ook weer verdwijnen,
vind ik dat ze het straatbeeld verrijken. De laatste jaren zijn zogenaamde C4-planten in opmars.
Dat zijn planten met een (sub-)
tropische achtergrond, die bij
ons laat in het seizoen op gang
komen (de temperatuur moet
het etmaal rond minimaal 12° C

Eekhoorngras, van het trottoir geplukt aan het Pijlkruid. De karakteristieke bloeiwijzen zijn inmiddels stro
geworden en door betreding vaak
afgebroken. (foto: Gertie Papenburg)
zijn), maar dan ook in een razend tempo groeien. Maïs is een
C4-gewas dat iedereen kent. Op
onze stoepen gaat het om heel
wat bescheidener soorten als
liefdegras, vingergras en bleekgele droogbloem. En opeens
zie ik dit jaar in Buitenpost op
allerlei plaatsen Eekhoorngras
en Kransgras opduiken. Vooral
de eerste van deze twee is makkelijk te herkennen: de halmen
zien er uit als mini-eekhoornstaartjes. Mijn advies: erger je
niet te veel en geniet van die
sierlijke strootjes.

Dauwnetel langs de Swadde bij
Zandbulten. (foto: Gertie Papenburg)

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

In de zomermaanden kleuren de
bermen en natuurgebieden meer en
meer geel. Jakobskruiskruid, wederik, boerenwormkruid, sint-janskruid, teunisbloemen, allemaal gele
bloemen. Het lijkt alsof er ieder jaar
meer geel bijkomt. Dat klopt. Sinds
eind jaren negentig van de vorige
eeuw is er nu al vijf keer zoveel geel
in de natuur als daarvoor, zo blijkt
uit onderzoek. Het lijkt er ook op
dat jakobskruiskruid het erg goed
doet in Nederland. Het zijn met
name de zaden die zich gemakkelijk verspreiden en terecht komen
in verse omgewoelde grond. De
toename van jakobskruiskruid in
Nederland en omliggende landen
heeft waarschijnlijk te maken met
een toename van het aantal geschikte groeiplaatsen door grootschalige aanleg van infrastructuur,
bebouwing en het teruggeven van
landbouwgrond aan de natuur.
Daarnaast is jakobskruiskruid in
het verleden ingezaaid in wegbermen, maar dit gebeurt al lang niet
meer. Het is een echte pionierplant die moeilijk te bestrijden is.

Er wordt weer volop gesproken
over jakobskruiskruid en hoe giftig
dit voor dieren is. Soms lijkt het er
zelfs op dat alle gele bloemen in het
veld geruimd moeten worden. Er
is een soort van hetze geformeerd
rondom deze plant. Dat is jammer
omdat deze inheemse plant, los
van dat deze giftige stoffen bevat,
ook voor heel veel biodiversiteit
zorgt. Zo is het jakobskruiskruid een
waardplant (gastheer) voor tal van
insecten die er nectar halen maar
die zich ook tegoed doen aan de
bladeren. De zwart-roze gestreepte rupsen van de zwart-rode sintjacobsvlinder zijn erg bijzonder om
te zien. Het lijkt erop dat de rups er
alles aan doet om zo onaantrekkelijk mogelijk te zijn voor vogels. De
strepen zouden kunnen wijzen op
ernstige giftigheid van de rupsen.
Vogels mijden de rupsen. Je ziet
dus in de zomerperiode vaak veel
rupsen op een afgeknaagde stronk
van het jakobskruiskruid zitten. Enkele weken later, meestal ergens
in augustus, zie je de opvallende
diepzwart-rode sint-jacobsvlinder.
Dit is een bijzondere vlinder omdat
het een nachtvlinder is die overdag
vliegt.
Soms zie je een weiland vol jakobskruiskruid staan en toch loopt
er vee in het weiland. Je zou je af
kunnen vragen of de dieren resistent zijn tegen de planten. Niets is
minder waar. De plant is erg giftig
en bitter van smaak en wordt door
alle grazende dieren daarom juist
gemeden. Als jakobskruiskruid echter meegemaaid wordt en het in het
hooi terechtkomt dan verliest het de
bittere smaak maar niet de giftige
werking. Het gif stapelt zich op in de
lever en zal de dood van de dieren
tot gevolg hebben.
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Profiteer nu van de spectaculaire opruiming bij Kapenga Wonen!
De leukste woonitems nu tot wel 50% korting. Van woonkamermeubelen,
slaapkamers tot keukens. Maar ook vele woonaccessoires en verlichting zijn
afgeprijsd! Bovendien zijn de meeste artikelen direct leverbaar, dus zonder
lange levertijd nieuwe sfeermakers in huis!
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BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl
www.kapenga.nl

