DE BINNENSTE BUITEN
Een gratis maandelijkse uitgave van Plaatselijk Belang Buitenpost

Jaargang 23, nr. 10, september 2022

POST

Buitenposter
Klaas Joustra

5
Vrijwilligers
Harry en Klaassien
Luiken

9
Oude postkantoor
Vervlogen
verbindingspost

11
Buurtvereniging
Haersma de
Withstraat

13
Enquête
Goed wonen
in Buitenpost!

14-15

Kleintje Buitenpost

(foto: Hielke Boorsma)

Zaterdagmiddag 24 september organiseerden de toonbankwinkeliers, verenigd in BCB-retail, ‘Kleintje Buitenpost’.
Er was muziek, en er waren hapjes en drankjes in de Kerkstraat. Ook een springkussen ontbrak niet. Alle ondernemers lieten hun winkel van de beste kant zien, en er waren diverse acties. Wat meer publiek was fijn geweest.
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Goed wonen in Buitenpost!
Op pagina 14-15 van dit blad vindt u een enquête die het wonen in ons dorp tot onderwerp heeft. De inhoud heeft dezelfde strekking als het onderzoek van augustus
2020. Maar de situatie wat het wonen in ons dorp betreft is ondertussen niet verbeterd of eenvoudiger geworden. Opnieuw is onderzoek nodig!
De enquête van twee jaar geleden was een
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 Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB)
en Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). De
eerste successen zijn geboekt, maar het
werk is nog lang niet af. Daarom is het
onmisbaar om te weten hoe de stand van
zaken nu is.

Opnieuw zijn de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost en Plaatselijk Belang Buitenpost de initiatiefnemers van de woonenquête.
Bijstellen en dieper graven
De vragenlijst kan in deze krant worden
ingevuld en ingeleverd in de brievenbus
van De Binnenste Buiten op het Nijensteinplein (naast Boekhandel Buitenpost).
Ook is de enquête vanaf nu op internet
beschikbaar op het webadres:
https://bit.ly/3DQpfzd. Bepaalde vragen
komen overeen met de eerste versie uit
augustus 2020. Andere zijn nieuw, bedoeld om onderwerpen uit te diepen. Wij
willen bijvoorbeeld graag weten of de
woonbehoefte bij de Buitenposter is veranderd, wat men bereid is voor wonen
te betalen en hoe gedacht wordt over de
ruimte voor nieuwbouw.

Dit is een nog steeds actuele en belangrijke
vraag. Wat voor woningen moeten er gebouwd
worden in Buitenpost? Dit resultaat komt uit de
enquête van 2020.
Grotere druk op woningmarkt
De wachtlijst bij woningcorporatie Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) is
in de afgelopen twee jaar verder gegroeid.
En de druk op de markt voor koopwoningen is vergroot. Vast staat dat er woningen bij moeten in Buitenpost. De IWB
formuleerde bij haar start in 2019 dat 200
nieuwe woningen in tien jaar tijd nodig
zijn. In april van dit jaar stelde de gemeenteraad dit nog scherper. Het college van
B&W werd gevraagd om toe te werken
naar 1500 nieuwe woningen in Achtkarspelen in 2032. Verhoudingsgewijs zou dit
zo’n 300 nieuwe woningen voor ons dorp
betekenen. Misschien zelfs meer omdat
de vraag naar woningen in de grote dorpen groter is.

Waar is nog plek?
Belangrijke en nijpende vraag bij de
nieuwbouwwensen is waar die nieuwbouw in ons dorp plaats zou moeten
vinden. De IWB heeft theoretisch plek
voor ruwweg 150-200 woningen kunnen
vinden. Maar wat daarvan feitelijk gerealiseerd kan worden is 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 moet veel bijgebouwd worden. Ook
daarover stellen wij vragen in de enquête.
Forumavond in november
Voor de bespreking van dit onderwerp
wordt (waarschijnlijk) in november een
forumavond georganiseerd. Die avond
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, Woon
Friesland, de Lytse Hûskes en anderen
worden hiervoor uitgenodigd. Wij horen
graag van de mensen die een belangrijke
rol spelen in het vraagstuk, hoe zij naar de
problematiek kijken.
Kritiek mag, actie moet!
Wij nodigen iedereen met nadruk uit om
opnieuw de enquête in te vullen. Het is
van belang voor PBB en de IWB, maar niet
in het minst voor uzelf! Wij begrijpen de
kritiek die vaak op de plaatselijke woonsituatie wordt geuit. Maar de enige, echte
manier om verder te komen is actie. En
dan is weten hoe het dorp denkt essentieel. 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 effectieve
manier aan ons en belanghebbenden te
laten weten.
Johan Kootstra

Vindt u het woningaanbod in Buitenpost op dit
moment voldoende?
Ja
7,3%

Nee
80,4%

Geen
mening
80,4%

De meeste deelnemers aan de vorige enquête
gaven aan niet tevreden te zijn met het
woningaanbod in Buitenpost. Hoe is het nu?

De kassen van de Keurloane zijn geruimd en 32 nieuwe woningen komen ervoor in de plaats. Zo moet
het eruit gaan zien. Een eerste succes voor de IWB! Ongetwijfeld is veel meer mogelijk in ons dorp.
Uw hulp helpt! (illustratie: Adema Architecten, Dokkum)
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 26 september - 31 oktober
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena

. WEEK 39
26 september t/m 1 oktober
Collecte HandicapNL
di 27 september
Lezing door mw. Luht, een reisverslag. Vrouwen van Nu.
za 1 oktober
Actief Uitmarkt. Plaats: Mariakerk, 11.00-17.00 uur. Toegang:
gratis. Zie bericht op p. 16.
za 1 oktober
Opening zwembad De Kûpe en
voorterrein. Plaats: zwembad,
12.30-15.00 uur. Toegang: gratis. Zie uitnodiging op p. 16.
za 1 oktober
Repair Café. Plaats: It Koartling, 13.00-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage per gerepareerd apparaat.
za 1 oktober
Open dag Cultuurcentrum De
Wâldsang. Plaats: De Ring 1A,
14.00-16.30 uur. Docenten geven informatie, je kunt instrumenten uitproberen, proeflessen volgen, demonstraties
bijwonen, enzovoort.
za 1 oktober
Voetbal: Buitenpost–Eemdijk.
Eemdijk doet het goed in de
4de divisie. Kan Buitenpost tegen deze ploeg stunten? Direct
na de wedstrijd barst het Oktoberfest los! Plaats: Sportpark
De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- inclusief verloting. Entree Oktoberfest: gratis.
. WEEK 40
4 tot en met 8 oktober
Collecte Dierenbescherming.
di 4 oktober
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp die hun hobby willen

delen in een gezellige groep.
Plaats: De Schakel, 9.30-11.30
uur. Kosten: € 5,- (incl. koffie/
thee en koek).
wo 5 oktober
Peuterhalfuurtje. Voorlezen
voor peuters en kleuters van
2-5 jaar. Plaats: Bibliotheek,
14.30-15.00 uur. Toegang: gratis.
wo 5 oktober
Koffiedrinken bij Op ’e Stal.
NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.. Plaats: Op ’e Stal,
Voorstraat 1, 15.00 uur.
do 6 oktober
Creatief café. Plaats: De Schakel, 13.30-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage.
WEEK 41
10 tot en met 15 oktober
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
do 13 oktober
Lezing door mw. Henriette
Talstra van de politie over de
veiligheid in onze omgeving.
Kristelyke plattelânsfroulju.
Plaats: De Schakel, 14.30 uur.
Toegang: gratis (wel koffiegeld).
do 13 oktober
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 15 oktober
Voetbal: Buitenpost–WV-HEDW.
Het is de eerste keer dat
Buitenpost dit team uit Amsterdam treft. Op voorhand
zijn beide ploegen aan elkaar
gewaagd. Plaats: Sportpark De
Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6 inclusief verloting.
za 15 oktober
Oogstdag en Fruitshow. Een
markt, proeverijen van huisge-

maakte kruidenlikeuren, een
fruitshow en fruitdeterminatie
zijn vaste onderdelen van
deze dag. Kinderen kunnen
pompoen snijden en bezoekers kunnen een herfstboeket
schikken met plantmateriaal uit
de tuinen. Plaats: De Kruidhof,
10.00-17.00 uur. Toegang: volwassenen € 5,-, kinderen € 2,-.
WEEK 42
di 18 oktober
Lezing ‘Leven in een jongensdroom’ door dhr. Geert van
Tuinen. Plaats: De Schakel,
14.00 uur.
di 18 oktober
Lezing door de heer v.d. Vegt
over het Klompenmuseum.
Vrouwen van Nu.
23 oktober
Toneelvoorstelling ‘Bijke’ van
Pier 21. Maskelyn. Plaats: The
Point, 15.00 uur.
Toegang: € 23,50
WEEK 43
wo 26 oktober
Cursus Werken met de DigiD.
Veilig inloggen en werken met
DigiD. Hoe regel je digitaal
zaken bij de overheid? Je krijgt
een handig boek bij deze cursus dat je thuis als naslagwerk
goed kan blijven gebruiken.
Plaats: Bibliotheek, 10.00-12.00
uur. Toegang: gratis. Aanmelden bij de bibliotheek.
za 29 oktober
Boekpresintaasje Hear fan ‘e
miggen – Geart Tigchelaar.
Plaats: Paviljoen MeM, 20.00
uur (inloop 19.30 uur). Toegang:
gratis.
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Bijke – Pier 21
Bibliothecaresse Sieta mist gezelschap en warmte sinds haar
vriend erachter kwam dat hij op
jongens valt. Zij wil heel graag een hond maar heeft onvoldoende tijd
om fulltime voor een hond te zorgen. De ongetrouwde Rene moet
van zijn schoonzus meer onder de mensen. .Een bericht op Facebook
brengt Rene en Sieta bij elkaar; samen besluiten ze de zorg voor een
hond te delen. Sieta en Rene zijn ontzettend blij met Bijke en eigenlijk ook wel met elkaar. Tot de
coronacrisis uitbreekt, Sieta
een nieuwe heup nodig heeft,
Rene een succesvolle date
heeft en Bijke ziek wordt.
Met Joke Tjalsma, die plotseling een prachtig gedicht
voordraagt, Theun Plantinga
die zo nu en dan uitbarst in
een smartlap en een hond die
het altijd anders wil dan de
personages – en de acteurs.
Koartsein: de fleurichste en
treurichste foarstelling oer
iensumheid oait.
Zondagmiddag 23 oktober 2022,
15.00 uur
Locatie: The Point,
entree: 23,50 euro.
Voorverkoop: www.vanplan.nl
of www.pier21.nl (niet via
Dropshop of www.maskelynbuitenpost.nl)

(afbeelding: Pier 21)

Agenda:
De Stroatklinkers
Zondagmiddag 13 november 2022, 15.00 uur
Locatie: The Point, entree: 15 euro.
Op naar de Kerst met Lijn 12 en Fryslân Brass
Vrijdagavond 16 december 2022, 20.00 uur
Locatie: Mariakerk, entree: 15 euro.
Us Man met Anneke Hondema, Titia Huisman en Wybe Koldyk
Zondagmiddag 15 januari 2023, 15.00 uur
Locatie: The Point, entree 17,50 euro.
Van Bach tot Beatles met Johannette Zomer
Zondagmiddag 19 februari 2023,15.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis, entree 20 euro.
Frisicana IV met het trio Douwstra, Smit en Wilkens
Zondagmiddag 26 maart 2023, 15.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis, entree 17,50 euro.
Voorverkoop: www.maskelynbuitenpost.nl of Dropshop Liquorice.

Programma Oud-Achtkarspelen seizoen 2022-2023 In wetterticht idee
Maandag 3 oktober
Cursus
stamboomonderzoek.
Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14,
Surhuisterveen, 19.30 uur.
Dinsdag 15 november
Lezing: De omschakeling van
hout- naar ijzerboten bij de Friese skûtsjewerven door de heer
Jelmer Kuipers. Bibliotheek Surhuisterveen, 19.45 uur.
Dinsdag 10 januari 2023
Lezing: Armoede en cultuur
bij het heidevolk in het FriesGroningse grensgebied door de
heer Sian Wierda. De Spitkeet,

De Dunen 3, Harkema, 19.45 uur.
Maandag 6 maart
Cursus stamboomonderzoek
Bibliotheek, Kerkstraat 51,
Buitenpost, 19.30 uur.
Dinsdag 14 januari
Lezing: Achtkarspelen in de
Tweede Wereldoorlog door de
heer Wichard Faber.

De Schakel, Voorstraat 15,
Buitenpost, 19.45 uur.
Voor meer informatie zie:
www.oudachtkarspelen.nl
www.facebook.com/oudachtkarspelen

Programma Vrouwen van nu 2022/2023
Dinsdag 27 september
Mevrouw Luht komt met een
reisverslag.
Dinsdag 18 oktober
De heer v.d. Vegt vertelt over het
Klompenmuseum.
Dinsdag 15 november
De heer O. Brouwer vertelt over
zijn werk als burgemeester.
Maandag 19 december
Bloemschikken.

Dinsdag 20 december
Mevrouw Hillie Harms vertelt
kerstverhalen.
Dinsdag 17 januari 2023
De heer A. Walthaus vertelt over
zijn columns in de Leeuwarder
Courant.
Dinsdag 21 februari
Mevrouw Broekhuis vertelt over
valpreventie bij ouderen.
Dinsdag 21 maart

Age Veldboom komt met skûtsjeverhalen.
Dinsdag 18 april
Dutchseakayakers met Het licht
achter de vuurtoren.
Plaats: De Bining, Twijzel, 19.45
uur (20 december 15.00 uur).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. BuikemaDalstra, tel: 0511 541 952.

De VOF Tessie en Roel ontvangt in het Friese Gaasterland in
hun kuuroord klanten van diverse pluimage. Met modderen kruidenbad, groenvoer én wonderwater uit de Zweedse
Snöde Fleut vertrekken mensen elke week gelukkig, tot rust gekomen
en vele kilo’s lichter huiswaarts terwijl de kasinhoud van de VOF in
hetzelfde tempo groeit.
In de voorstelling In wetterticht idee van Lieke Faber, Friese vertaling
Gurbe Dijkstra, zal het publiek zich waarschijnlijk afvragen of er misschien een luchtje aan dat beroemde Zweedse water zit en ook de
zeven bezoekers van het kuuroord hebben zo hun vraagtekens... Alle
ingrediënten dus voor een avondje onbezorgd de deur uit.
Dus: wilt u ook, net als de
kuuroorders, even tot rust
komen, even vluchten uit het
jachtige dagelijkse bestaan,
dan is een bezoekje aan The
Point op 19 en 26 november
net zo lavend als het water uit
Noord-Zweden.
Spelers: Renate Rutter, Siebe
Bos, Huub Bolt, Anneke Nieuwenhuis, Dictus Benedictus,
Jella Kingma, Arnold-Jan
Ruisch, Frouke Holtrop en
Dagmar Kingma.
Techniek: Jonas Reitsma en
Gerrit Paauw. Regie: Haije de
Boer.
Afbeelding: S.W. Bos

NIEUWS
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Zo dramatisch als de kop doet
vermoeden is het nu ook weer
niet, maar afscheid nemen
van de redactie doet toch wat
met je. Ruim elf jaren samenwerken met diverse personen (het is soms komen en
gaan in de redactie) en terugkijken op een prachtige tijd
waarin ik veel mensen heb leren kennen.
Mijn werk in de Binnenste
Buiten was contact houden
met bedrijven en ondernemers, een nieuw bedrijf
voorstellen, een verbouwing
aankondigen enzovoort en
wat dan opvalt is hoeveel
ondernemersgeest
er
in
Buitenpost aanwezig is!
Overal was ik welkom, en
ik heb er zelfs vrienden aan
overgehouden.
Alle medewerkers van de
krant en alle contacten wil ik
bedanken voor de fijne jaren
en ik wens mijn opvolger veel
succes. Misschien ben jij dat
wel, want hoe je het ook went
of keert, de krant blijft alleen
bestaan als er mensen zijn die
zich belangeloos willen inzetten voor het wel en wee van
Buitenpost.
Piet Pettinga

De redactie is hard op zoek
naar een opvolger voor Piet.
Het is best leuk werk, zo laten
de foto’s zien. Wie wil?

Spits gezegde
Belangrijk is niet
de weg die je gaat,
maar het spoor
dat je achterlaat.

Van de bestuurstafel

DE KWESTIE

Van de redactie
Partir c’est mourir un peu
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Vindt u het jammer dat de Mariakerk niet verlicht wordt?
(zie bericht bij Al gelezen op deze pagina)
• Ja
• Nee
• Geen mening

Lichtpuntjes

U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 15 oktober:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/binnenbuitenpost
De vraag in het augustusnummer luidde:
Vindt u dat Buitenpost zou moeten vlaggen op de laatste dag van
de feestweek? En zo ja, welke vlag?
Er kwamen 38 reacties.
geen mening

welke vlag willen de ja-stemmers?

5%

25%

22%
nee

38
reacties

20% 15%

25%

15%

ja
73%

AL GELEZEN?
Ettelijke tientallen verkeersborden langs vooral doorgaande
routes in Achtkarspelen zijn met
blauwe en rode verf beklad. Met
een witte tussenruimte vertoont
dit alle gelijkenis met de omgekeerde nationale vlag als teken
van protest tegen onder meer
het stikstofbeleid van de regering.
Tot nu ontbreekt elk spoor van
de daders. De kosten, geschat
op tweehonderd euro per te
vervangen bord met daarboven
arbeidsloon, zijn voor de overheden. Wanneer de daders bekend
zijn, kunnen de kosten op hen
worden verhaald. Het vervolg
kan voor hen onplezierig zijn,
omdat hier sprake is van obstructie van handhaving van regels in de verkeerswetgeving. En
daarop staat een forse geldboete
en/of een gevangenisstraf.
Ontdekken hoe je via internet
een start kunt maken om de
stamboom van de eigen familie
in kaart te brengen. Dat is het
doel van de cursus stamboomonderzoek die maandag 3 oktober wordt verzorgd door de
Stichting
Oud-Achtkarspelen.
Op deze avond wordt de deelnemers geleerd hoe ze via internet een begin kunnen maken
met het uitzoeken van de eigen
familiestamboom. Tevens worden de mogelijkheden voor verder onderzoek besproken. De
avond wordt gehouden in de

PBB

verzameld door Bennie Nauta
bibliotheek aan de Kerkstraat en
begint om 19.30 uur. Er kunnen
maximaal 8 mensen aan de cursus deelnemen. Belangstellenden kunnen zich opgeven via
m.bruining@chello.nl.
Wethouder Tjibbe Brinkman
moet zijn eigen plan om de kerken in Achtkarspelen in de avonduren te verlichten in de prullenbak gooien. Hij diende in maart
van dit jaar als raadslid een motie in om de kerken ‘pronkje te
litten’, maar nu hij wethouder is,
zitten de vleermuizen hem in de
weg.
De kans is groot dat er vleermuizen zijn. Uit observaties van 2015
is naar voren gekomen dat er in
sowieso zes van de acht kerken
vleermuizen zijn. De ecologische quickscans en onderzoeken
gaan samen tussen de 10.000 en
15.000 euro kosten. Als er dan
verlichting mogelijk is, dan is
men gebonden aan regels, zoals
een bepaalde soort verlichting
en maar maximaal twee branduren.
De Âlde Wite In Buitenpost, de
Petruskerk in Twijzel, de Hervormde Kerk in Gerkesklooster
en de Benedictuskerk in Kootstertille blijven ’s avonds dus in
het donker staan. De kerken in
Augustinusga, Drogeham, Surhuisterveen en Surhuizum zijn al
verlicht. Deze kerken krijgen nu
ook geen ledverlichting zoals in
de motie de bedoeling was.

Met de herfst in aantocht en steeds meer donkere uurtjes zijn lichtpuntjes heel belangrijk. Met lichtpuntjes die elektrische energie
vragen moeten wij zuinig zijn maar met de lichtpuntjes die wij voor
elkaar kunnen doen of zijn is er heel veel mogelijk.
Als bestuur van PBB zijn wij blij om te merken dat er veel ‘lichtjes’
aangestoken zijn deze zomer. Een kleine greep uit een veelheid van
zaken:
• Een biljartvereniging met meer dan 80 leden die kunnen genieten in hun nieuwe onderkomen.
• Een feestweekcommissie die na twee jaar rust weer een prachtig
programma heeft weten neer te zetten.
• Een prachtig Brommelsfeestweekend.
• Nieuwe welkomstborden en Buitenpost staat er weer Fleurig en
steengoed op. Kan zoiets ook geplaatst worden bij het station?
Wij zijn er mee bezig want ook onze treinreizigers heten wij van
harte welkom.
• De winkeliers gaan intensiever samenwerken en er is een retailclub gevormd.
• Daarnaast viel het deze zomer in het dorp echt op hoeveel terrasjes er waren en hoe daarvan genoten werd. Ook de mogelijkheid
om in het winterseizoen gebruik te kunnen maken van de ‘Eettuin’ is een opsteker.
• Er is hard gewerkt in de Dierenweide en met de duiventil en
het nieuwe konijnenverblijf ziet alles er tip top uit. Een bezoekje
waard.
Heel veel mensen zetten zich dus in voor een mooi en leefbaar
dorp. Allemaal lichtpuntjes waar je blij van kunt worden.
Inmiddels is het huis op de Voorstraat voor de Poiesz, toch een
beeldbepalend huis in ons dorp, tegen de vlakte gegaan. Met
de plannen om dat stukje grond opnieuw in te richten krijgt ons
centrum een heel ander aanzien. U leest hier meer over in deze
Binnenste Buiten.
Wonen blijft natuurlijk een steeds terugkerend agendapunt op onze
vergaderingen en op de informatie-avond in november hopen wij
velen van u te ontmoeten in The Point om daar meer over te horen.
Een mooie herfstmaand toegewenst namens het bestuur van
Plaatselijk belang door Loes van Denderen.
Loes van Denderen
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Oproep graffitispuiter!
Graffiti op het station. De meeste
mensen in Buitenpost zullen wel
eens met de trein weggeweest
zijn en toen op het station gezien hebben dat het elektriciteitsgebouw aan de noordkant van
het station rondom in de graffiti
zit. Dit zit er al jaren. Plaatselijk
Belang wil dat een facelift gaan
geven door, net als auto’s en
fietsers op de binnenkomende
wegen, ook de treinreizigers welkom te heten.
Er is hierover contact met ProRail
maar we zouden ook graag, als
dat nog mogelijk is, contact hebben met de persoon of personen
die jaren terug de huidige afbeelding hebben aangebracht. Daarom de oproep: bent u de maker

van die afbeelding of weet u wie
dat destijds heeft gedaan, neemt
u dan even contact op met Plaatselijk Belang:
pbbuitenpost@gmail.com.
Mocht u nog steeds een goede
graffitispuiter zijn, misschien
kunt u ons dan helpen.
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5 Oktober Kinderboekenweek!
Agenda’s en kalenders 2023 nu volop op voorraad.

€ 389,p.p.

€ 779,439,p.p.

Een korte, maar afwisselende break waarbij we een
bezoek brengen de Hanzesteden Lübeck en Bremen
met als hoogtepunt een bezoek aan de Zweedse
kerstmarkt in Växjö. De grootste kerstmarkt van Zweden met meer dan 170 verschillende exposanten die
alles verkopen van Sami handwerk, glaswerk, textiel,
houtwerk, aardewerk en prachtige dompelkaarsen. We
overnachten op de heen- en terugreis aan boord van
de luxe ferry’s van TT-Line zodat we op de tweede dag
al wakker worden in Zweden. In Zweden verblijven we
in trendy Malmö.

Als er één manier is om in kerstsfeer te komen dan is dat
door in de tijd voor kerst een stedentrip naar Edinburgh
te maken. De historische stad is prachtig gedecoreerd
met sprankelende kerstbomen, versierde gevels en
uitgedoste kerstmarken. Een absoluut hoogtepunt is de
kerst in de Royal Botanic Garden. Bij daglicht zijn de tuinen al bewonderenswaardig maar als de schemer invalt
zijn de tuinen prachtig verlicht door mooie lichtcreaties
wat zorgt voor een sprookjesachtige kerstbelevenis.

✔Kerstmarkt Huseby in Trelleborg - Zweden
✔Kopenhagen

✔ Edindurgh
✔ Royal Botanic Garden
✔ New Castle

Datum:
17 november 2022 - 4 dagen

Datum:
10 december 2022 - 4 dagen

DAGTOCHTEN
MAGISCHE KERST
ORCHIDEËNHOEVE

26 december
€ 99,- p.p.

Surhuisterveen

Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

0512 - 36 98 00

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

COUNTRY &
CHRISTMAS FAIR
22 t/m 27 nov.
€ 89,- p.p.

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar
2x Koffie/thee met apfelstrudel
Entree Orchideeënhoeve
Luxe 3-gangen kerstdiner
Orchidee in cadeauverpakking

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar
Koffie/thee met cake op de heenreis
Entree & rondleiding kasteel de Haar
Entree Country & Christmasfair
Afscheidsdiner

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.
Bernadette Bergsma

Bgg kunt u contact opnemen met
Akke de Haan 06 1060 9916

Het bestuur

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

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

Ik ben er
voor u.

Voor meer informatie ga naar de website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl

✔Géén aanbetaling

✔Kosteloos annuleren

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Mevr. Jolanda Dam
Telefoonnummer: 06 1233 8648

ZORGELOOS OP REIS

Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl
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Klaas Joustra over de stikstofcrisis

Nelleke Kemps-Stam

We voeden elke dag mensen met onze producten

Hoe interview je een boer tijdens de stikstofcrisis? Boeren zijn geen
praters. Ze steken liever de handen uit de mouwen van hun overall.
Maar kom je aan hun land of dieren, dan komen ze in actie. Hun wapen is de trekker. Nederland zag ze optrekken naar Den Haag waar
ze een heel andere taal spreken dan op het platteland. Emissiereductie, kritische depositiewaarde, stikstofuitstoot, je moet het
maar begrijpen. Klaas Joustra wil wel in gesprek met het zicht op
de loopstal waar zijn koeien ronddrentelen.
Het kabinet wil dat de landbouwsector de stikstofuitstoot flink terugdringt het komende decennium. De agrariërs zouden maar liefst
39 kiloton minder moeten uitstoten. Dat zou, volgens de ambtenaren van het ministerie van Financiën, betekenen dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen, 17.600 moeten met een derde tot bijna
de helft fors inkrimpen. In totaal telt Nederland tussen de 40.000 en
50.000 boerenbedrijven met vee. (Bron: Hart van Nederland).
Vraag en aanbod
Klaas nam met zijn vrouw Sietske het boerenbedrijf van zijn vader over en ze vormen inmiddels
de vierde generatie die aan het
Oost boert. Als geen andere beroepsgroep kregen ze te maken
met strenge wet- en regelgeving.
Zo werd in 2015 het melkquotum
afgeschaft en kregen boeren de
mogelijkheid om hun bedrijf uit
te breiden. “Het quotum was bedoeld om de markt te beschermen. Iedere boer mocht een
bepaalde hoeveelheid melk produceren om vraag en aanbod in
evenwicht te houden”, legt Klaas
uit. Het opheffen van het quotum
leidde tot megastallen met veel
koeien. “Nou, dat valt wel mee.
Er zijn bedrijven gegroeid, maar
er zijn ook veel bedrijven gestopt
omdat er geen opvolger was.
De trend is nog steeds dat er
steeds minder koeien in Nederland komen, terwijl er in Europa
steeds meer vraag is naar melk.
Omdat wij niet zelf de melkprijs
bepalen, is efficiënter boeren de
enige manier om uit de kosten te
komen. Dat geldt ook voor ons
als familiebedrijf. Om doelmatig en minder arbeidsintensief
te kunnen werken, kocht ik een
melkrobot en een voersysteem”,
verduidelijkt Klaas.
Na alarmerende berichten over
zure regen in de jaren tachtig,
worden we nu met een stikstofprobleem geconfronteerd. Dit
gas verandert in combinatie met
waterstof in ammoniak en met
zuurstof in stikstofoxide. “Het
idee is: er komt te veel stikstof in
de natuurgebieden terecht. Daardoor overwoekeren brandnetels
en grassen planten die niet van
te veel stikstof houden, zoals
heide en orchideeën”, zegt Klaas.
Van de vijf sectoren die stikstof
uitstoten, worden de boeren
(lees: koeien) als grootste vervui-

lers aangewezen. “En daar heb ik
wel mijn twijfels over”, reageert
Klaas. “Echt bewijs hebben ze
niet. Het zijn allemaal aannames
en berekeningen. Het past ze natuurlijk wel goed om de boeren
daarvan de schuld te geven. Ik
zie de laatste jaren steeds minder boeren. Op dit moment zijn
er nog vijf melkveehouders in
Buitenpost. In zijn tijd telde mijn
vader wel zo’n veertig boeren.
Elk jaar stopt 4 à 5 procent van
de boeren. Over tien jaar is er
vanzelf 40 procent gestopt. Er
zijn ook steeds minder koeien. Ik
geloof niet dat wij het allemaal
veroorzaken. Natuurlijk leveren
wij wel een bijdrage, maar om

stoep. Dat zijn ook allemaal bewegingen die stikstof uitstoten.
En je kunt je afvragen of al die natuurgebieden wel in zo’n bevolkt
en actief land passen. Ik ontken
het probleem niet, maar ik geloof niet dat wij het zo extreem
veroorzaken. Er zijn partijen die
uitgesproken hebben dat het om
halvering van de veestapel gaat.
Het gaat niet eens meer om de
natuur. De helft van de boeren
willen ze eruit. De mensen hebben het idee dat de koeien de
schuld zijn van de achteruitgang
van de natuur. Maar hoe kan het
dan dat wij steeds minder dieren
hebben in Nederland, terwijl de
natuur steeds slechter wordt?”
Zondebok
In 1992 worden in Europa natuurgebieden aangewezen die
beschermd moeten worden. “De
richtlijn van Natura 2000 is het
behouden en beschermen van
natuurgebieden en het herstel
van de biodiversiteit. Er staat
niks in over stikstof. Dat heeft
Nederland er zelf van gemaakt”,
zegt Klaas waarmee hij verwijst
naar het stikstofbeleid. Zo kan
het gebeuren dat een Nederlandse boer niet mag uitbreiden
in de buurt van een natuurgebied, terwijl een Duitse boer

overig
(scheepvaart,
industrie enz.)
wegverkeer

11,2%
6,4%

landbouw

huishoudens 6,4%
45%

31%

vanuit buitenland
De herkomst van stikstof.
daarvan zo in paniek te raken?
Wat ik zie is het aantal inwoners
dat groeit in Nederland, en hoe
wij nu met z’n allen leven in dit
land. We gaan vaker op vakantie, er staan twee auto’s voor de
deur. We bestellen iets en het
staat de volgende dag al op de

Ligging van Natura-2000 gebieden (donkergroen op de kaart) in Fryslân.
(bron: provincie Fryslân)

(bron: Ministerie van LNV)
even over de grens dat wel mag.
Vanaf 2015 besloot de regering
dat voor de uitbreiding van een
boerenbedrijf, de aanleg van wegen of woningbouw een vergunning nodig was. Daarvoor werd
het Programma Aanpak Stikstof
(PAS)in het leven te geroepen.
Omdat het PAS uitzonderingen
maakte, werd het in 2019 weer
afgeschaft. Boeren die al een verbetering hadden uitgevoerd, zaten in de problemen. Het was het
begin van de boerenprotesten.
In 2000 verschijnt het rapport
van de commissie Remkes, in
2022 gevolgd door de Startnotitie Nationaal Landelijk Gebied. De conclusie is dat in 2030
de stikstofuitstoot gemiddeld
met 50% verminderd moet worden. Om dat te bereiken kunnen
de boeren kiezen: hun bedrijf
verduurzamen, verplaatsen of
beëindigen. “Dat was de druppel
die de emmer deed overlopen”,
benadrukt Klaas. “De boeren
krijgen regel op regel en moeten
zich altijd maar weer aanpassen.
Je investeert en na vier jaar zijn

Klaas met zijn kinderen bij de koeien.

(eigen foto)

de regels weer anders. We zijn
een beetje de zondebok. Er zijn
boeren die zich genoodzaakt zien
om hun bedrijf te beëindigen,
gaan emigreren of erger.
Ik wil niet negatief overkomen,
maar we moeten één ding niet
vergeten: wij leveren elke dag de
beste kwaliteit melk ter wereld.
We produceren hoogwaardig
voedsel. Wij voeden elke dag
mensen, met onze producten.
Tegen mensen die Geen boer
geen voer onzin vinden, zou ik
willen zeggen: als we drie weken
de grens dicht houden, kunnen
we alleen nog melk drinken en
aardappels eten. Wij zijn geen
zelfvoorzienend land. Neem als
voorbeeld de energie, hiervan
zijn we ook al afhankelijk van
andere landen. Laat dit niet met
ons voedsel gebeuren. We halen
bijvoorbeeld koffie uit Brazilië.
Elk land heeft zijn specialiteit. Wij
zijn in de wereld voorloper op
agrarische gebied.”

we kunnen veranderen. We zijn
dan ook altijd bereid om innovaties door te voeren. Maar om niet
met ons te willen overleggen, dat
botst.” Remkes noemt het ‘een
serieuze vertrouwenscrisis’ die
leidt tot protest en omgekeerde
vlaggen. “Ik ben niet voor protesteren. Het zijn raddraaiers die
de boel nu bederven. We moeten
gewoon praten om er met z’n
allen uit te komen. En niet dat
één partij bepaalt wat we gaan
doen. Ik denk dat ze dat onderschat hebben. De boeren waren
wel kritisch over Remkes, maar
hij staat er nu wel onafhankelijk
in. Hij krijgt de partijen toch weer
aan de praat.” Remkes spreken
verandert ook. Hij noemt het
opkopen van bedrijven en de
halvering van de veestapel ‘een
veel te eenzijdig beeld’. Minister
Hoekstra komt daar overheen
met de uitspraak: ‘Er is een herstart nodig. 2030 is voor ons niet
heilig. “Ik hoop dat ze goed gaan
nadenken en met goede plannen
komen”, wenst Klaas. Waar de regering ook niet op rekende, was
de sympathie van de bevolking
voor de boeren. “De regering is
geschrokken van hoe groot het
platteland eigenlijk wel niet is. De
sympathie van mensen doet me
goed. Ik denk dat we er met z’n
allen wel uitkomen en we altijd
wel boer zullen blijven.” De vijfde generatie staat al te trappelen
om het bedrijf op te volgen.

Anti- en sympathie
Naast milieuactivisten krijgen de
boeren ook te maken met organisaties als De Partij voor de Dieren, Greenpeace en Wakker Dier.
Die laatste deelde begin deze
maand de ‘Liegebeest-prijs van
het jaar 2022’ uit aan jonge boeren voor hun campagne Boeren
houden van koeien. Daarmee
willen zij laten zien dat melkveehouders goed voor hun dieren
zorgen. Volgens Wakker Dier is er
om het dierenleed heen gefilmd.
“Dat is heel bijzonder dat zoiets
in Nederland gebeurt”, zegt Klaas
met verbazing.“De koe heeft het
mooiste leven dat er is. Het dierenwelzijn, kwaliteit en milieu
zijn in Nederland op het hoogste
niveau. Iedereen mag komen kijken. Wij zijn trots op onze koeien
en we verzorgen ze als topsporters.”
Misschien hadden de acties
van de boeren voorkomen kunnen worden, wanneer ze vanaf
het eerste moment bij het stikstofrapport van Remkes waren
betrokken. “Ja, natuurlijk. Eerst
wil een deel van de politieke
partijen de helft van de boeren
opruimen en dan gaan ze het op
zo’n manier doen. Wij hebben in
de geschiedenis al laten zien dat

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

Voor ondernemend Buitenpost:

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

Stel nu uw kerstpakket samen.
Kom bij ons langs of mail uw wensen naar
kloosterman@grientewinkeltsje.nl

Kerkstraat Buitenpost

VAN DE REDACTIE
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Afscheid Piet Pettinga uit onze
redactie
Aan alle goede dingen komt een
eind. “Behalve aan een worst”,
zou Piet Pettinga opmerken,
“daar zitten twee einden aan”.
Het typeert Piets aanwezigheid
binnen onze redactie, altijd in
voor een grap. Ruim elf jaar geleden meldde hij zich om “wat
om handen te hebben”. Al snel
wijdde hij zich aan het belangrijke contact met onze middenstand en bedrijven. Piet nam de
rubriek Bedrijvigheid onder zijn
hoede en vulde die met berichten en nieuwtjes. Ook de zorg
voor de postbus en de afhandeling van de puzzelrubriek kregen
zijn aandacht. De afgelopen vijf
jaar kwamen daar nog eens het
ophalen van de kranten bij de

drukker en de bezorging in vele
brievenbussen bij. Piet en zijn
echtgenote Ursula werden daarmee een bekende, maandelijkse
verschijning in het straatbeeld.
De Binnenste Buiten blijft hij
rondbrengen, maar achter het
redactiewerk komt nu een letterlijke en figuurlijke punt. Een
gemis voor ons. Want Piet nam
niet alleen de post en nieuwtjes
mee maar ook een stukje gezelligheid, humor en in veel situaties een toepasselijke zegswijze.
“Goed gezelschap maakt korte
mijlen”, is er een die hier volgens
ons van toepassing was.
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Even voorstellen
De afgelopen twee nummers is
de naam Irene Gatsonides al een
enkele keer voorbij gekomen en
nu is het dan toch echt tijd om
me voor te stellen.
Sinds mei loop ik op de achtergrond al mee met de redactie
van deze krant. Mijn bijdrage
aan dit blad is tot dusver zeer bescheiden, want hoewel ik graag
meer zou willen betekenen, is
het dagelijks leven in het algemeen zo belachelijk druk, dat er
weinig tijd overschiet. Maar zoals ik in mijn mail naar de redactie al aangaf, er zijn genoeg verloren momentjes waarop ik nog
wel even achter de laptop kan
plaatsnemen om iets te typen of
te redigeren.

Johan Kootstra
Het werk voor de redactie combineer ik met mijn werk als docent
Nederlands en Engels aan ROC
Friese Poort in Leeuwarden en
Dokkum.
Daarnaast heb ik natuurlijk nog

mijn gezin en mijn eigen hobby’s die mijn aandacht en tijd
opeisen. Het zelf schrijven heb ik
lange tijd verwaarloosd, ik moet
vooral veel werk van anderen
nakijken en beoordelen. Toch is
het ook wel weer fijn om zelf iets
in elkaar te zetten.
Met uitzondering van een periode van zeven jaar heb ik eigenlijk
altijd in Buitenpost gewoond. Ik
ging er naar school, sportte er,
werkte er als supermarktmedewerker en als postbezorger. Toch
was er een periode dat ik dacht
dat het dorp te klein voor me
was en dat elders meer kansen
waren om gelukkig te worden,
maar uiteindelijk bleek het dorp
me toch meer na aan het hart te
liggen dan ik had verwacht. In
2011 kwamen we dan ook echt
‘thuis’, toen we ons nieuwe huis
aan de zuidkant van Buitenpost
introkken. Het is hier heerlijk wonen, met uitzicht over de onlangs
aangelegde groenstrook, waar

de klaprozen in de meimaand zoveel bekijks trekken.
Hoeveel ik uiteindelijk voor deze
krant ga doen, dat zal de tijd leren. Ik hoop in elk geval het positieve gevoel mee te geven dat
wonen in Buitenpost mij geeft.
Want waar ter wereld ik ook ben,
hier kom ik altijd thuis.

Uw Huis op de Hoek in de krant?

Piet Pettinga ontvangt uit handen van interim-voorzitter Johan Kootstra een
attentie als dank voor zijn jarenlange inzet voor De Binnenste Buiten.

Komt u de redactie versterken?
Deze krant wordt al jaren met
veel plezier gemaakt door een
gevarieerde groep redactieleden. Om de werkzaamheden
wat meer te kunnen spreiden
is de redactie op zoek naar een
nieuw redactielid dat mee wil
helpen na te denken over de
inhoud van de krant, de binnenkomende bijdragen te redigeren en zelf artikelen te schrijven. Een goede beheersing van
het Nederlands is gewenst. We
maken geen literatuur, maar
schrijven naar beste kunnen
stukjes in gewoon Nederlands.
Maar het werken in de redactie
houdt meer in dan alleen ‘het
stukjes maken’. Zo zoeken we
ook mensen die andere taken
willen doen. Want een belangrijk onderdeel van het werk is
het meedenken over onder-

werpen voor artikelen, het melden van nieuwtjes en contacten opdoen en onderhouden.
We willen de jongeren in het
dorp meer bij de krant betrekken.
Verder zijn we volop bezig met
de ontwikkeling van de krant
en is er alle ruimte om creatief
mee te denken hoe we de krant
mooier, beter en toegankelijker
kunnen maken. We vergaderen
twee keer per maand op maandagavond.

Eens per twee maanden gaat iemand van de redactie op bezoek
bij een van de vele hoekhuizen
die Buitenpost kent. De bewoners vertellen het verhaal over
hun huis en de buurt waarin ze
wonen en over het wonen in
Buitenpost. Zo leren we steeds
meer mensen beter kennen.

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. Wij nemen dan contact met u op, zodat
een van onze redacteuren een
afspraak met u kan maken voor
een bezoek.

Groenstrook Lege Seis/Lutkepost wordt mogelijk
rijk stuk natuur
Zoals eerder gemeld heeft de gemeente een nieuwe groenstrook
gepland tussen de Lege Seis en
Lutkepost. De tekening laat het
inrichtingsplan zien. Volgens de
schets wordt actief een natuur-

vriendelijke invulling aan de
grond gegeven. Een uitbreiding
van het bosplantsoen zoals aangegeven en het inzaaien met een
jaarrond bloemenmengsel zijn
onderdeel van het plan.

Een fraaie aanvulling aan het
vele groen dat zich aan de zuidkant van ons dorp bevind. Overigens, het is nog een ontwerp en
geen definitief plan.

Lijkt het je leuk om de redactie
van de Binnenste Buitenpost te
versterken?
Ook als je alleen af en toe bijdragen wil leveren, zonder
deel uit te maken van de redactie, ben je van harte welkom.
Mail ons:
bibupost@gmail.com

?

DE BINNENSTE BUITEN

DE BINNENSTE BUITEN

POST

POST

Wilt u ook wel eens een stukje schrijven voor
de Binnenste Buiten over Buitenpost of haar
inwoners?

Lever tekst en eventuele
afbeeldingen dan apart
aan.

Dat stellen we erg op prijs. Het hoeft niet perfect
geschreven te zijn, wij kunnen het altijd redigeren.

mail naar:
bibupost@gmail.com
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MODESHOW
Dinsdag 18 oktober
middag 13.00 uur, avond 19.00 uur
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

Samen met Rikst F&L bij
Modique in de winkel
Reserveren gewenst (gratis)

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

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere herfstbeurt 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

vol=vol

e-mail:
rikst.fl@gmail.com
telefoon: 0511-785951
whatsapp: 06 440 771 81
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Harry en Klaassien Luiken

Liesbeth Ribbink

Het IJstijdenmuseum is uniek, en mag niet verloren gaan

Het IJstijdenmuseum is iets waar Harry en Klaassien Luiken zich
met veel enthousiasme voor inzetten. Het museum zit in een nevengebouw van botanische tuin De Kruidhof. In het IJstijdenmuseum
kun je bewonderen hoe het er vroeger uitgezien moet hebben in de
omgeving van Buitenpost.
Vrijwilligerswerk
Het is ruim tien jaar geleden dat
Klaassien is gevraagd om het
IJstijdenmuseum schoon te maken. Het gaat om de vloer en de
vitrinekasten. Ze komt steeds
enthousiast thuis met verhalen
over het museum. “Ik ben altijd
erg geïnteresseerd in geschiedenis, dus mijn nieuwsgierigheid
wordt op dat moment gewekt
door de verhalen”, vertelt Harry.
Zo rolt hij er ook in.
Elke dinsdagochtend gaat een
vaste groep vrijwilligers naar
het IJstijdenmuseum. Ze doen
dan van alles om het museum te
onderhouden, zoals het schoon-

Vitrines in het IJstijdenmuseum.

houden van de expositieruimte,
het aanvullen van de winkelvoorraad, mailbox beheren en andere praktische zaken. Harry zit in
het bestuur. Zij hebben contact
met de gemeente en met andere
musea in de buurt. Verder willen
ze lesbrieven (laten) maken voor
scholen. “Doordat je er zoveel
mee bezig bent, leer je vanzelf
van alles over de voorwerpen en
verhalen uit die tijd”, vertelt Harry.
Naast de praktische zaken zijn er
ook vrijwilligers met deskundigheid. Er is een deskundige voor
elk onderdeel: zwerfstenen, mineralen, fossielen en artefacten

(foto: Harry Luiken).

Einde van het seizoen, hoezo?
Het is eind van de zomer, de
herfst ligt alweer op de loer. Op
de tuin betekent dit voor velen
dat het einde van het groenteseizoen begint. Tuinen worden winterklaar gemaakt.
Toch zijn er ook genoeg groentes die je kunt laten overwinteren. Zo heb je de welbekende
boerenkool. Maar ook andere
koolsoorten kunnen al dan niet
met hulp de winter overleven.
Of wat dacht je van prei? Allemaal heerlijke groentes die in de
winter prima op het veld kunnen
blijven. Daar heb je met dat gure
weer dus geen omkijken naar.
Ook is er winterandijvie en wor-

tels. Deze gewassen zijn tot ver
in het najaar te kweken, maar
moeten er wel voor de vorst uit.
Ook bepaalde knolsoorten zijn
nog tot laat te kweken. Knolselderij is de meest bekende. Maar
je hebt ook aardpeer, zoete aardappel en nog een paar van deze
gewassen. Koolraapjes zijn eveneens erg lekker in het najaar.
Ook betekent het bemesten van
de tuin een goed begin voor volgend jaar. Dus ook in de donkere
maanden is er naast het opruimen nog genoeg om te kweken
op een groentetuin.
Reinier Gatsonides

(gemaakte gebruiksvoorwerpen
uit de oertijd). Regelmatig was er
een determinatie-ochtend. Dan
konden mensen hun (gevonden)
stenen en botten laten beoordelen door deze deskundigen.
Maar door corona en de leeftijd
van de deskundigen is dat helaas
tijdelijk gestopt.
Ook is er eens per jaar een bodemvondstendag. Wat men dan
gevonden heeft in de bodem kan
worden beoordeeld door deskundigen. Hier vraagt het IJstijdenmuseum ook deskundigen
van buitenaf voor. Want er worden ook wel munten, spelden
en andere voorwerpen meegebracht om te laten bekijken.
Uniek in de omgeving
Het IJstijdenmuseum geeft een
overzicht van de laatste IJstijd tot
de eerste oerboeren, in Noordoost-Friesland. De artefacten,
zoals pijlpunten, bijlen en schrapers, die in het museum liggen
zijn voor een groot gedeelte
gevonden in Noordoost-Friesland. Ook zijn er drie situaties in
het museum neergezet om een
beeld te geven van het leven in
die tijd: een jager, een steenbewerker en een vrouw die huiden
bewerkt. De steenbewerker zit
wel in een grot, maar grotten waren hier niet. De oermens kwam
hier toen het wat warmer werd,
en maakte zelf zijn huis/tent van
plaggen of huiden. Wel zijn er
nog sporen in het landschap van
de gletsjers die er toen waren.
Die gletsjers hebben veel stenen
meegenomen en achtergelaten.
Daarom is het de moeite waard
om je gevonden stenen een keer
te laten boordelen door iemand
van het IJstijdenmuseum.
Als je een mooi overzicht van
de geschiedenis in de omgeving
wilt hebben, kun je in de buurt
drie musea bezoeken. Als eerste het IJstijdenmuseum in Buitenpost, daarna het terpen- en
wierdenmuseum Wierdenland in
Ezinge en daarna De Spitkeet in
Harkema.
Ook heeft het IJstijdenmuseum
contact met het Fries Museum

Klaassien en Harry in het museum bezig met het plaatsen van een tipt, een
oertent van berenhuiden. (eigen foto)
en andere musea, om collecties
uit te wisselen of kennis te delen.
Het IJstijdenmuseum heeft een
archeologisch steunpunt. Het
museum wil zijn collectie in de
toekomst gaan digitaliseren. Zo
kunnen mensen het op afstand
bekijken en studenten kunnen
makkelijker onderzoek doen.
In de Kruidhof
Het IJstijdenmuseum zit in het
hoofdgebouw van de Kruidhof.
Met de entree voor de Kruidhof
kun je ook naar het IJstijdenmuseum. Vaak doen ze ook samen
activiteiten. Zo zijn er op grote
activiteiten van de Kruidhof ook
vrijwilligers van het IJstijdenmuseum aanwezig. Ze hebben dan
een kraampje op de markt en
zijn te herkennen aan het blauwe
shirt met het logo van het IJstijdenmuseum. Op 15 oktober is
het Oogstdag in de Kruidhof, dus
dan lopen er ook vrijwilligers
van het IJstijdenmuseum rond.
Maar je kunt dus ook gewoon
langs komen of een rondleiding
aanvragen bij het IJstijdenmuseum. Scholen maken daar vaak
gebruik van. Vaak is dat in combinatie met een rondleiding in de
Kruidhof. In de Kruidhof worden
namelijk oergranen verbouwd en
is er informatie over kleding verven met planten. In de winter is
het ook mogelijk om een kijkje te

nemen in het IJstijdenmuseum.
Via de mail kan een rondleiding
aangevraagd worden. En dan
misschien even een hapje eten
in het restaurant.
Hard nodig
Het IJstijdenmuseum krijgt een
klein deel van de entreegelden
van de Kruidhof. Als ze bijvoorbeeld een collectie willen aanschaffen zijn ze afhankelijk van
giften en sponsering. En de inzet
van de vrijwilligers is van groot
belang.
“Het is moeilijk om vrijwilligers
te vinden, tegenwoordig”, zegt
Klaassien. “Maar het zou toch
jammer zijn als al deze kennis
en materialen verloren zouden
gaan”, vult Harry aan. Ook het
IJstijdenmuseum zoekt vrijwilligers. Als je mee wilt draaien in
het praktische team heb je geen
specifieke kennis nodig. Daarnaast zijn ze ook hard op zoek
naar mensen met specialistische kennis. “Bijvoorbeeld oudgeschiedenisleraren of archeologen. Mensen die enthousiast zijn
over hun vak en dat graag vrijwillig willen delen”, geeft Harry
aan.
Dus heb je vragen of interesse neem gerust contact op via
e-mail: info@ijstijdenmuseum.nl
of kom naar de Oogstdag op
15 oktober.

Looptijd: oktober 2022

Weekaanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig van Maandag 26 Sept. t/m Zaterdag 01 okt. 2022

DUO-VOORDEEL!

Voordeelpakker

Gehakt
Tournedos
Carpaccio

Slavinken +

Bacon pakketje

Lekkere verrassing!

Altijd vers gemaakt

Speciaal voor ……

100 gram

€1.65

Saucijzen

Samen voor

€8.95

Per stuk

€1.80

MEAL DEAL

HUISGEMAAKT

Grilldippers

Kip Saigon

Ambachtelijke

Met rijst

Leverworst

Kant en klaar.

Fijn of Grof

vers uit de grill

250 gram

€3.95

500 gram

€5.95
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incl. b ,95
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3 maaltijden voor slechts € 15,-

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

Iedere 4e Gratis!

Vers uit de Grill

Lekker gekruid &

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

20% KORTING

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

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

Postzegel
niet nodig

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

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

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert
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Een vervlogen verbindingspost in Buitenpost
Velen zullen het huis op de hoek van de Julianalaan en Schoolstraat gepasseerd zijn zonder iets op te merken. En toch valt er iets
ongewoons te ontdekken in de zijmuur. Het pand was zelfs twee
decennia lang een van de spillen waar ons dorp om draaide. Wij
diepten iets van haar rijke verleden op.
In 1832 vertrok het gemeentelijk apparaat uit het ‘huis met
de pilaren’ aan de Voorstraat.
Het gebouw werd daarna door
het Rijk van de gemeente gehuurd en ingericht als kantoor voor de posterijen. In de
loop van de 19e eeuw werden
daar ook de nieuwe communicatiemiddelen ondergebracht.
Vanaf 1928 werd daarvoor de afkorting PTT gebruikt: Post, Telegrafie en Telefonie. In 1933 werd
het postkantoor afgewaardeerd
tot een hulppostkantoor. Daar
hoorde geen directeur meer bij
en deze vertrok. De nieuwe ‘kantoorhouder’ was Hendrik Brik uit
Sneek. Hij was een veteraan bij
de PTT met een 24-jarige staat
van dienst.
Brik moest wel zelf voor een onderkomen van het kantoor zorgen. Hij nam daarom voor 400
gulden per jaar de huur van het
‘huis met de pilaren’ over. Het
achterste deel werd als woonhuis ingericht Het bleek al snel
dat het oude pand gebrekkig
en erg vochtig was. Mevrouw
W. Dijkema-Brik is een van zijn
dochters. Ze vertelt: “De kleren
hingen beschimmeld in de kast.
Wij kregen bovendien na enige
tijd gezondheidsklachten”. De
verhuurder, de gemeente dus,
wilde niet van een renovatie of
andere oplossing weten. Brik
besloot daarom voor eigen rekening een nieuw huis met kantoor
te laten bouwen. De Julianalaan
was in de jaren dertig hét uitbreidingsgebied van Buitenpost.
Op de hoek met de Schoolstraat
kocht hij een kavel en liet plaat-

Het herkenningsbord van het
postkantoor.
selijk architect J.C. Velding een
ontwerp maken. Buitenposter
aannemer S. Boersma bouwde
het pand in Amsterdamse stijl in
1937 voor 4750 gulden. De familie Brik betrok het in 1938. Mevrouw Brik: “Toen wij het huis
met de pilaren verlieten kochten
smid Gerrit Noordhof en drukker Bonne IJlstra het. Daarom
kreeg het de naam GerBo-zalen.
Het moest worden opgeknapt en
toen de vloeren werden opengebroken bleek er een halve meter
water onder te staan”.
De ingang van het nieuwe postkantoor bevond zich aan de kant
van de Schoolstraat. De oude
toegangsdeur en de brievenbus
bevinden zich daar nog steeds.
Achter de woning kwam de opslag van de kar waarmee de
post van de trein uit Leeuwarden
werd gehaald. Het sorteren vond
ook in die kleine ruimte plaats. In
de jaren veertig en vijftig werd
niet alleen ons dorp bediend.
Het bezorggebied van de vier
postbestellers liep van ons dorp
naar Veenklooster en Twijzel tot

Het personeel van het hulppostkantoor Buitenpost aan de Voorstraat (het
huis met de pilaren) midden jaren dertig. Van links naar rechts: kantoorhouder
Hendrik Brik, de heer de Goede, A. Bruinsma, de heer Oosterhof, Adam Dijkstra
en Sikke Veenstra. De foto zal ter gelegenheid van een feestelijk moment
gemaakt zijn. De vlag hangt uit, erachter is het wapen van de PTT te zien. Op de
achtergrond staat de dienstauto geparkeerd. (foto: mw. W. Dijkema-Brik)

het Kolonelsdiep. ‘s Ochtends
werd in het hele gebied bezorgd,
‘s middags was er alleen in Buitenpost een extra ronde. Mevrouw Brik: “De bestellers kwamen vaak bij de mensen over de
vloer. Er werd dan bijgepraat en
er werden nieuwtjes uitgewisseld. Nu en dan kregen ze een
sigaret als fooi die onder de pet
werd gestopt. Als ze terugkwamen in ons kantoor waren ze dikwijls druk aan het tellen hoeveel
het er waren”.
Het postkantoor was in die tijd
een van de centrale plekken van
ons dorp. Niet alleen vanwege de
post. Het was ook bankgebouw
en de belastingen konden aan
de balie worden voldaan. Tijdens
de openingstijden was het regelmatig een drukte van belang.
Mevrouw Brik haalt met plezier
herinneringen op: “De openingstijden waren ’s ochtends van 9
tot 12, ’s middags van 2 tot 3 en
’s avonds van 6 tot 7 uur. Vaak
was het aanpoten wat het werk
betreft. Soms was de wachtkamer helemaal vol en moesten
mensen zelfs op straat wachten.
Het was niet ongewoon dat er
dan luidruchtig werd gekeuveld
en mijn vader luidkeels om stilte
moest vragen. Ik had kort na de
oorlog mijn ulo-diploma gehaald
en kon als baliemedewerkster
aan het werk. Ik vond het geweldig”.
Het kantoor had nog een belangrijke functie, en wel een steunpunt zijn voor de telefonie. In het
kantoor bevond zich een telefoonschakelbord. Daarmee kon
door telefonistes de verbinding
van buiten met de abonnees in
het dorp worden gelegd. “Tot de
automatisering in 1943 legden
telefonistes op het bord door
middel van stekkers de verbindingen. Dat was mensenwerk
en ging heel soms wel eens mis.
Uit die tijd is de uitdrukking:
“Verkeerd verbonden”. Telefoon
was in de jaren dertig en veertig
een luxe die weinig mensen zich
konden veroorloven. De gids van
1942 laat in ons dorp de namen
van zo’n 30 particulieren zien. De
meesten van hen gebruikten de
telefoon ook zakelijk. “De spreekcel was daarom voor de meeste
gewone mensen de enige manier om op een snelle manier
contact buiten het dorp te maken. Afspraken met het ziekenhuis, familieberichten, zakelijke
afspraken, noem maar op. Er zijn
heel wat plezierige en minder
plezierige gesprekken gevoerd.
Wij zaten als personeel van het
postkantoor daar vlakbij”.
Het einde van het kantoor kwam
onverwacht. Mevrouw Brik ver-

Het nog zo goed als nieuwe postkantoor aan de Julianalaan in 1939. Aan de
oostelijke zijmuur hangt het houten bordje dat hiernaast is afgebeeld. Smid
Gerrit Noordhof van de Voorstraat heeft het fietsenrek geleverd dat rechts te
zien is.

De zijmuur met de ingang van het oude postkantoor. Tussen de beide ramen
bevindt zich de, nu werkloze, brievenbus.

De originele deuren van de spreekcel en wachtkamer zijn nog in prima staat.
telt: “In november 1956 kwam
mijn vader op 63-jarige leeftijd
onverwachts te overlijden. Hij
had in 1953 nog zijn 40-jarig jubileum bij de PTT gevierd. Er
moest een nieuwe kantoorhouder komen. Het bedrijf wilde
toen ons huis wel van ons kopen,
maar daar had mijn moeder
geen trek in. Ik was ondertussen

Expositie Pentekeningen van Roel Timmermans
Tot en met vrijdag 30 december
exposeert Buitenposter kunstenaar Roel Timmermans zijn werk
bij Pilat&Pilat in Twijzel.
Na bijna 40 jaar docent Natuurkunde te zijn geweest heeft Roel
na zijn pensioen een oude hobby
opnieuw opgepakt: pentekenen.
Zonder opleiding in deze richting
heeft hij zich de techniek eigen
gemaakt door historische prenten na te tekenen van diverse

stadsgezichten. De laatste jaren
is hij bijzondere panden gaan tekenen waarvan er in en rond Buitenpost vele te vinden zijn.
In 2019 heeft Roel in het Gemeentehuis vooral tekeningen van
stadsgezichten
geëxposeerd.
Nadien heeft hij zich toegelegd
op het tekenen van veelal monumentale panden waarvan er ook
in Buitenpost en omstreken vele
zijn te vinden.

Een zevental tekeningen hangen
nu in het atelier van Pilat&Pilat
in Twijzel. Ieder die de omgeving van Buitenpost kent zal de
panden op de tekeningen direct
herkennen. De nauwgezette tekeningen komen daar prachtig
tot hun recht in combinatie met
19e-eeuws Fries loodglazuur aardewerk dat afkomstig is uit de
persoonlijke collectie van Gjalt
Pilat.

Openingstijden:
dinsdag tot en met
vrijdag van 11.0016.00 uur én de
laatste
zaterdag
in de maand van
11.00-16.00 uur.
Huis Marijke op de
hoek van de Irenestraat en de Haersma
de Withstraat.

al getrouwd en verhuisd naar
Deventer”.
In 1958 verrees een nieuw, modern kantoor aan de Kuipersweg. Na twintig jaar verdween
de post van de Julianalaan.
Johan Kootstra

Uw bouwer uit Buitenpost

OOK LEKKER WARM ZITTEN EN GAS
BESPAREN?
LAAT JE WONING NU ISOLEREN.

info@kemabouw.nl
www.kemabouw.nl

TELEFOON: 0511-541904
EMAIL: INFO@DEHAANBOUWBEDRIJF.NL

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

Ga naar badkamerxxl.nl

VARIA

De Binnenste Buitenpost - september 2022

DE BUURTVERENIGING

13

Buurtvereniging Haersma de Withstraat

Irene Gatsonides
Al vaker werd er in de Binnenste Buiten verslag gedaan van de
buurtverenigingen in ons dorp. Maar buurten veranderen, mensen
verhuizen, bestuurstaken worden overgedragen en dus is alles na
verloop van tijd toch weer anders. Welke buurtverenigingen kent
Buitenpost? Hoe zijn zij georganiseerd? Wat bieden zij hun leden?
In deze rubriek zullen wij de komende edities een aantal buurtverenigingen de revue laten passeren. In deze editie staat de Haersma
de Withstraat centraal.
De feestweek
Aanleiding om voor deze buurt
te kiezen, was een berichtje
met foto’s dat de redactie werd
gestuurd door Bob Gerbracht.
Als lid van de buurtvereniging
maakte hij foto’s van de feestpalen die de bewoners zelf hebben gemaakt, zodat deze elk jaar
weer gebruikt kunnen worden.
Op deze wijze hoeft er geen geld
aan de huur van palen te worden
uitgegeven en blijft er meer over
voor leuke activiteiten.

De eerste paal staat.

(eigen foto)

Samenstelling
De buurtvereniging van de
Haersma de Withstraat is relatief
klein en beslaat nog niet eens de
hele straat. De scheiding loopt
bij de Oude Havenstraat. Hierdoor is vrijwel ieder huishouden
in dit deel tussen kerk en gymzaal wel betrokken. De straat is
een al wat oudere straat in het
dorp en kent ook al heel lang een
buurtvereniging.
De buurt zelf kent een zeer diverse samenstelling wat leeftijd
betreft, het is dus met recht een
vereniging voor jong en oud.
Er is de afgelopen jaren wel wat
verloop geweest in de straat. Een
buurtvereniging is een goede
manier om ergens tussen te komen. Wat vooral prettig is, is dat
je als nieuwkomer in zo’n buurt
gauw contact hebt. Je hoeft de
deur bij de buren niet plat te lopen, maar je steekt wel gemakkelijker even de straat over om
je overburen iets te vragen. Lang
niet iedereen in de straat is Buitenposter van oorsprong, maar
ze noemen het dorp nu wel hun
thuis. Het beeld dat van Buiten-

post bestaat, dat het een dorp
is zonder cohesie, waar je nooit
echt tussenkomt en ieder zijn eigen weg gaat, gaat in elk geval
niet op voor deze straat.
Activiteiten
Vanwege corona stonden de activiteiten wat stil, maar ook in die
tijd dacht men aan elkaar door
koeken rond te brengen. Zo rond
Sinterklaas wordt er voor de
kinderen vaak ook nog wel wat
extra’s gedaan, zoals een Sint of
Piet die speciaal even op bezoek
komt. Toch is het voor het driekoppige bestuur ook wel een uitdaging om iets te bedenken wat
leuk is voor jong en oud.
Vaak wordt aangehaakt bij de
landelijke burendag, waarbij dan
een buurtbarbecue wordt georganiseerd. Ook dit jaar maakte
de buurtvereniging weer gebruik
van de bijdrage van het Oranje-

Collecteweek
Begin september was de collecte
voor de Nederlandse Kankerbestrijding. Voor het eerst liepen
alle collectanten met een collec-

Laat ik voorop stellen dat maatregelen
die de veiligheid bevorderen altijd mijn

een springkussen voor de kleintjes, een popcornmachine voor
de lekkere trek en een barbecue
na afloop.

De Elfstedenkoorts heeft toegeslagen in de Haersma de Withstraat. (eigen foto)

Mail naar:
bibupost@gmail.com

Hé, kijk uit je doppen!

KWF is het eerste goede doel in
Nederland dat deze stap zet. Al
ruim driekwart van het betaalverkeer is met pinpas of smartphone. Ook wordt afstorten
steeds moeilijker. En duurder.
Door nu de overstap te maken
naar het collectebord, is KWF
klaar voor de toekomst.

VERKEER(D)?
Nou, de hekjes bij het bruggetje tussen de Mienskip en het Tjaskerhiem
houden de gemoederen wel bezig.
Ik kreeg bezoek van iemand die mij
vertelde dat de hekjes wellicht bij het
verkeerde bruggetje geplaatst waren.
Het bruggetje waar ze zouden moeten
komen zou het bruggetje over de Buitenpostervaart zijn; linksaf richting bijenhotel van het fietspad naar de Oude
Dijk. Ook een toevallig aanbellende
collectant begon er over.

fonds om gezamenlijk een leuke
middag en avond te organiseren
met oud-Hollandse spelletjes,

U mag zelf uw buurtvereniging
(met contactpersoon) doorgeven
aan de redactie.

tebord met QR-code, in plaats
van een collectebus. Steeds minder mensen hebben contant geld
in huis. Met de QR-code kunnen
mensen dan toch doneren. Mensen die de collectant gemist hebben en alsnog willen doneren
kunnen dat doen via de site van
KWF: https://www.kwf.nl/donatie/collecte?icmp=il-252.

Van links naar rechts de dames
De Vries, Van der West, Brinkman en
De Man. (eigen foto)

(eigen foto)

Uw buurtvereniging
We zijn benieuwd welke buurtverenigingen er nog meer zijn in
Buitenpost en hoe deze zijn georganiseerd. Wat maakt uw buurtvereniging uniek?

Collectanten KWF in het zonnetje
Het KWF Buitenpost heeft dit jaar
afscheid genomen van een groot
aantal collectanten. Vele jaren
kwamen de dames Hoekstra,
Bos, Attema, Dantuma, Beerda,
Wijma, Oppedijk, De Vries, Hamstra, Stiksma, Van der West, De
Haan, De Man en Brinkman voor
het KWF in Buitenpost langs de
deuren.
Als dank kregen de dames die
dat wilden namens KWF Buitenpost een bloemetje, gesponsord
door Bloemtique Buitenpost.

Buurtbewoners in gesprek met elkaar.

U heeft dat vast wel eens gezegd
als iemand bij u in de buurt iets
stoms deed. Maar weet u dat je
bijna echt via doppen iets kunt
zien. De stichting D-Dop spaart
doppen en met het geld dat ze
daarvoor krijgen wordt de opleiding van blindengeleidehonden
betaald. Met uw doppen kunt u
de opleiding mee betalen en de
blindengeleidehonden zorgen er
weer voor dat een blind iemand
toch iets kan ‘zien’ als hij of zij
met de hond op pad gaat.
Alle hard plastic schroefdoppen
en deksels, bijv. van frisdrank,
melk, vla of sap maar ook van
tandpasta, shampoo, wasmiddel, chocopasta enzovoort. Op
internet kun je onder: ‘doppen

sparen’, vinden welke soort doppen allemaal kunnen.
In Buitenpost hebben we twee
inzamelpunten: de familie Gerbrands, De Wiek 60 en de familie
Raap, Gysbert Japicxstraat 10.

Een bakje op het aanrecht in de
keuken en voor je het weet heb
je de eerste kilo doppen al bij elkaar. Goed voor het milieu en je
helpt er een blind iemand mee.
Dus: Kijk uit je doppen, spaar ze
en gooi ze niet weg!

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
sympathie hebben.
De hekjes bij het Mienskip-bruggetje
staan volgens mij, en anderen, te dicht
bij elkaar waardoor je er slechts met
veel moeite langs kunt. Ze schieten
dus hun doel wat voorbij.
Op de dag van schrijven van dit stukje
belde iemand van de gemeente. De
hekjes staan wel op de goede locatie en zijn inderdaad bedoeld om de
snelheid uit fietsers te halen, zoals ik
vorige maand al vermoedde. Er zijn
namelijk regelmatig klachten binnengekomen over een glad brugdek en
daarop volgende valpartijen. Wel zal

er gekeken worden of ze wellicht iets
verder uit elkaar geplaatst kunnen
worden zodat iedereen er weer soepel langs kan.
Dat er bij het andere bruggetje geen
hekjes staan, maar dat die wellicht
wel voor een veiliger situatie kunnen
zorgen wordt onderzocht. Dank voor
alle tips van betrokken Buitenposters.
Op naar een veiliger dorp!
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Enquête Goed wonen in Buitenpost!
Twee jaar geleden hebben het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en de
Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) een enquête gehouden onder de bevolking van
Buitenpost. Zij willen opnieuw graag weten wat de woonbehoefte in Buitenpost op dit
moment is en wat die in de nabije toekomst zal zijn. Betrouwbare informatie over de
huidige situatie en de wensen van de Buitenposters zijn onmisbaar voor het werk van
de Initiatiefgroep en PBB. In ons overleg wordt vaak om onderbouwing gevraagd van
onze informatie en wensen. Deze enquête helpt daarbij!
De vragenlijst bestaat uit vier hoofdthema’s met daarna nog een deel aanvullende in-

formatie. Ook de aanvullende informatie is voor ons van belang. Het duurt een paar
minuten om deze enquête in te vullen. De uiterste inleverdatum is zondag 16 oktober
2022. U kunt deze inleveren in de kopijbus van de Binnenste Buitenpost bij Boekhandel
Buitenpost, Nijenstein 7.
Bestuur Plaatselijk Belang Buitenpost en Initiatiefgroep Wonen Buitenpost blijven zich
inspannen voor een goede woonsituatie in Buitenpost!

Graag bij elke vraag één optie aankruisen, tenzij anders vermeld
THEMA 1. UW HUIDIGE SITUATIE
1A. Woont u nu in Buitenpost?
¨ Ja (Ga naar vraag 1B)
¨ Nu niet, maar ik wil graag (weer) in Buitenpost wonen
¨ Nee
1B. Wilt u in Buitenpost blijven wonen?
¨ Ja
¨ Nee
2.

Wat is uw leeftijd?
¨ 18-29 jaar
¨ 30-44 jaar
¨ 45-59 jaar
¨ 60-75 jaar
¨ ouder dan 75 jaar

3A. Kruis aan welke van de onderstaande optie(s) op u van toepassing is:
¨ Ik woon nog bij mijn ouders
¨ Ik woon buiten Buitenpost (bijvoorbeeld op kamers) en wil graag (terug) naar
		
Buitenpost (als dit van toepassing is mag u nog een tweede optie aankruisen)
¨ Ik woon alleen
¨ Ik woon met mijn partner
¨ Ik woon met mijn gezin (Ga naar vraag 3B)
3B. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin?
¨ 2
¨ 3
¨ 4
¨ meer dan 4
4A. Als u zelfstandig woont, woont u in een:
¨ Vrijstaande woning
¨ Twee-onder-een-kap-woning
¨ Rijtjeswoning
¨ Appartement
¨ Anders:
		.................................................................................................................................
		.................................................................................................................................
4B. Is dit een
¨ Eigen woning (koopwoning)
¨ Huurwoning van de woningcorporatie
¨ Huurwoning van een particuliere verhuurder
THEMA 2. UW MENING OVER HET WONEN IN BUITENPOST
5A. Wat zijn uw belangrijkste redenen om in Buitenpost te wonen?
(U mag maximaal drie opties aankruisen)
¨ Rust en ruimte
¨ Gezelligheid
¨ Voorzieningen
¨ Winkels
¨ Scholen
¨ Openbaar vervoer
¨ Aanwezigheid familie/vrienden
¨ Werk

6.

Wat zou naar uw mening verbeterd kunnen worden aan het leefklimaat in
Buitenpost?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
THEMA 3. OVER UW MOGELIJKE VERHUISWENS

7. Heeft u een wens om te verhuizen?
¨ Ik wil op dit moment van woning veranderen
¨ Ik wil tussen nu en 2 jaar van woning veranderen
¨ Ik wil tussen 2 en 5 jaar vanaf nu van woning veranderen
¨ Ik wil tussen 5 en 10 jaar vanaf nu van woning veranderen
¨ Ik denk dat ik ooit van woning wil veranderen maar niet binnen 10 jaar
¨ Ik heb geen wens om te verhuizen (Ga door naar Thema 4)
8A. Als u van plan bent om te verhuizen, wilt u dan in Buitenpost blijven wonen?
¨ Ja
¨ Nee
¨ Misschien
		
8B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9A. Wat zijn uw belangrijkste redenen om te verhuizen?
(u mag maximaal drie opties aankruisen)
¨ Groter
¨ Goedkoper
¨ Kleiner
¨ Luxer
¨ Minder onderhoud
¨ Geen trappen
¨ Dichter bij familie/vrienden
¨ Tuin
¨ Werk/geen werk
9B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10A. Bij een (eventuele) toekomstige verhuizing in Buitenpost, wat voor woning zoekt
u dan?
¨ Huurwoning van een particuliere verhuurder
¨ Sociale huurwoning bij een corporatie
¨ Koopwoning
10B. Wat voor woning zoekt u als u binnen ons dorp wilt verhuizen?
¨ Klein appartement of studio
¨ Appartement
¨ Appartement met comfort
¨ Appartement met zorg
¨ Vrijstaande woning
¨ Twee-onder-een-kap woning
¨ Rijtjeswoning
¨ Kleine starterswoning
¨ Tiny house

5B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Nieuwbouw aan de Halbertsmastraat.

(foto: Annemieke Altena)
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16A. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, hoe belangrijk vindt u het dat er nieuwe
woningen worden gebouwd in Buitenpost?
¨ Erg belangrijk
¨ Belangrijk
¨ Niet zo belangrijk
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16B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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18A. Kent u misschien mensen die graag naar Buitenpost willen verhuizen?
¨ Ja
¨ Nee
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17B. Welk type woningen moeten dit zijn?
¨ Starterswoningen
¨ Appartementen
¨ Seniorenwoonruimte
¨ Vrijstaande woningen
¨ Rijtjeswoningen
¨ Studio’s
¨ Tiny houses
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17A. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, wat voor woningen moeten er op dit
moment volgens u vooral in Buitenpost worden gebouwd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
¨ Koopwoningen
¨ Huurwoningen
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Mogelĳke nieuwbouwlocatie

Al eerder genoemde mogelijke nieuwbouwlocaties.
11A. Wat zijn de belangrijkste redenen voor de woningkeuze?
(U mag maximaal drie opties aankruisen)
¨ Ruimte voor gasten
¨ Energiezuinig
¨ Met comfort
¨ Met zorg
¨ Levensloopbestendig
¨ Dichtbij winkelvoorzieningen
¨ Dichtbij het station
¨ Met tuin
¨ Zonder tuin
¨ Betaalbaar
¨ Hofje met meer mogelijkheden tot contact met buren
¨ Specifieke woning voor ouderen
¨ Specifieke woning voor gezinnen
¨ Specifieke woning voor 1 of 2 personen
11B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

18B. Zo ja, kan er volgens u aan hun woonwens in ons dorp worden voldaan?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
18C. Weet u de reden waarom zij hiernaar toe willen verhuizen?
¨ Familie/vrienden
¨ Openbaar vervoer
¨ Scholen
¨ Winkels
¨ Voorzieningen
¨ Gezelligheid
¨ Rust en ruimte
¨ Werk
THEMA 5. AANVULLENDE INFORMATIE
19A. Vindt u dat de overheden zich voldoende inspannen om de woningsituatie in ons
dorp te verbeteren?
¨ Ja
¨ Het zou beter kunnen
¨ Nee
19B. Vindt u het een reële wens van de gemeenteraad om voor het jaar 2032 in de
gemeente 1500 woningen (waarvan mogelijk 300 of meer in ons dorp) te willen
bouwen?
¨ Ja
¨ Nee

12. Als u wilt huren, welke huur bent u bereid maandelijks voor uw woning te
betalen?
¨ tot € 500,- (is binnen de woonsubsidiegrens)
¨ € 500 tot € 750,- (is binnen de woonsubsidiegrens)
¨ € 750 tot € 1000,- (is boven de woonsubsidiegrens)
¨ meer dan € 1000 (is boven de woonsubsidiegrens)

19C. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

13. Als u wilt kopen, welke prijs bent u bereid voor uw woning betalen?
¨ tot € 200.000
¨ tot € 300.000
¨ tot € 400.000
¨ meer dan € 400.000

20. Als u locaties in Buitenpost kent die geschikt zouden kunnen worden
gemaakt voor nieuwbouw of verbouw, wilt u deze dan hieronder vermelden?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

14. Denkt u dat op het moment dat u wilt verhuizen in ons dorp aan uw woonwens
voldaan kan worden?
¨ Ja
¨ Nee
¨ Misschien
THEMA 4. OVER HET WOONAANBOD IN BUITENPOST
Naast uw eigen woonwens zijn wij ook nieuwsgierig naar de behoefte aan woonruimte
in ons dorp in het algemeen. Met onderstaande vragen willen wij een indruk krijgen
van die behoefte door mensen van buiten Buitenpost. Daarnaast willen we graag uw
mening weten over noodzaak van nieuwbouw van woningen in ons dorp en welke prijs
wij in leefklimaat daarvoor mogen betalen.
15A. Vindt u het woningaanbod in Buitenpost in het algemeen op dit moment
voldoende? *
¨ Ja
¨ Nee
¨ Weet niet / geen mening
15B. Kunt u uw antwoord toelichten?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

21.

Wilt u nog iets anders zeggen over het wonen en de woonbehoefte in Buitenpost?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

22. Wilt u nog iets anders vertellen of melden aan Plaatselijk Belang of de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Dit is het einde van de enquête. Onze hartelijke dank voor het invullen!
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OPNIEUW! ontvangt MVO-vignet Actief Uitmarkt in Âlde Wite
Donderdag 8 september ontvingen directeuren Rick Bremer, Ale
Simon Meinderstma en Kees
Noordmans van OPNIEUW! uit
handen van wethouder Lea van
der Tuin het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vignet
Achtkarspelen. “De gemeente is
trots op OPNIEUW! dat als bedrijf maatschappelijk bijdraagt
aan de Mienskip”, aldus de wethouder. De gemeente wil met
het vignet werkgevers, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven, zichtbaarheid en erkenning geven
voor hun bijdrage.
Sociale ondernemer
OPNIEUW! geeft mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
een kans. Dit doen ze onder andere door werkplekken te creëren die kunnen dienen als erva-

ringsplaats of re-integratieplaats.
Maar ook oudere medewerkers
die lange tijd zonder werk thuis
zitten krijgen opnieuw een kans.
Zo’n 40% van het personeel heeft
een afstand tot de arbeidsmarkt.
“Het succes van het bieden van
een werkplek binnen ons bedrijf,
valt of staat met de juiste begeleiding. Een aantal medewerkers
is gecertificeerd voor het begeleiden van deze doelgroep op de
werkvloer. De werkzaamheden
zijn duidelijk, er is directe begeleiding en het werk vindt plaats
op een vaste locatie. We vinden
het belangrijk dat iemand die gemotiveerd is om te werken, ook
een kans krijgt”, aldus de directie.
OPNIEUW!, bestaat sinds 2018.
Het bedrijf staat voor circulair
en duurzaamheid, voornamelijk op het gebied van kantoorinrichting.

De Âlde Wite is op 1 oktober het
decor van de Actief Uitmarkt.
Er is van 11.00-17.00 uur veel informatie te verkrijgen over het
Buitenposter culturele en actieve
winterseizoen. Er worden muziekworkshops gegeven door
Wander van Duin en er is een
bijzondere yogasessie met orgelmuziek. Martin Struik die de
workshop geeft, zegt hierover
“Met yoga worden lichaam en
geest bij elkaar gebracht. Het
gaat bij yoga om moeite doen
om yogahoudingen te realiseren.
De lichamelijke inspanning zorgt
ervoor dat de geest ontspant”.
Bijzonder is dat het orgel van
de Âlde Wite hiervoor gebruikt
wordt. Yoga en ademhaling is
iets wat altijd samengaat. Het
orgel heeft lucht nodig om bespeeld te worden. Een link met
ademhaling is hiermee snel gelegd. Er wordt ook Qi Gong yoga
gegeven door Hilda Bosma. Zij
geeft yoga aan de hand van eenvoudige praktische lichamelijke
oefeningen die volop energie
geven. Greta Praamstra geeft
cognitieve fitness, een methode om met fysieke inspanning
intellectuele uitdagingen aan te
gaan. Minkie Hoekstra gebruikt
het thema ‘kleur bekennen’, over
wat kleur in het leven kan doen
en wat het kan betekenen. Zij is
de gehele dag aanwezig. Kunstclub 70+ is er de gehele middag.
Daarom: 1 oktober is een dag
om actief het winterseizoen in te
gaan!

Programma
11.00-11.30 uur
Ukelele workshop van Wander
van Duin (wandervanduin.nl/
workshop.htm).
Geen gevoel voor muziek? Nooit
een instrument bespeeld, maar
altijd eens willen proberen? Grijp
nu je kans en maak kennis met
de ukelele. Instrumenten zijn
aanwezig.
12.00-12.30 uur
Cognitieve fitness door Gretha
Praamstra (viyona.nl).
Combineer fysieke inspanning
met intellectuele uitdaging en
maak hierbij gebruik van bewuste ontspanning.
13.00-13.30 uur
Qi Gong – Chinese Yoga door Hilda Bosma (vitahilda.nl).
Laat je energie stromen met eenvoudige en praktische gezondheidsoefeningen.
15.30-16.30 uur
Yoga met orgelmuziek door Martin Struik (Humano.nu).
Terwijl er bewogen wordt speelt
Rynette Leenstra onder andere
Canto Ostinato die helpt om de
yogahoudingen vloeiend uit te
voeren. Yogamatten zijn aanwezig.
Vanaf 13:00 uur
Kunstclub 70+ (Hetty Combs)
Talentontwikkeling door bewust
tekenen en schilderen. Bewust
en creatief kijken, werken met
vorm en kleur, aanleren van

nieuwe technieken, onderhoud
van (motorische) vaardigheden.
Neurografic art (Combsartprojects.nl)
11:00-16:30 uur
‘Kleur bekennen’, Minkie Hoekstra (Helemaal Heel).
Wat kunnen kleuren voor je betekenen? Wat is de invloed van
kleuren en hoe kun je kleuren
inzetten voor je persoonlijke
ontwikkeling. De kleuren die je
draagt zeggen iets over je sterke
eigenschappen en je uitdagingen. Kleur bekennen voor wat in
je leeft. Een korte kennismaking
wat kleur voor je kan doen.

Gebiedsfonds Sinnegreide keert eerste bedrag uit!

zaterdag
1 OKTOber

De eerste subsidieronde van
het Gebiedsfonds Sinnegreide
heeft in de eerste helft van 2022
plaatsgevonden. De beoordelingscommissie kreeg vier aanvragen voorgelegd.

IEpening
zwembad en voorterrein

Een jaar geleden openden de deuren van het nieuwe zwembad in Buitenpost. Het voorterrein en de straten
eromheen zijn nu ook klaar en compleet vernieuwd. We vieren dit bijzondere moment graag met het dorp en
andere belangstellenden op zaterdag 1 oktober. Op het voorterrein kunt u genieten van lekkere hapjes en
drankjes. Buiten en in het zwembad zijn verschillende gratis activiteiten. Komme jo ek?

 Zaterdag 1 oktober
De Kûpe
 Zwembad
Kuipersweg 74 b, Buitenpost

uur
 12.30
Officiële opening
13.00 - 15.00 uur
Gratis activiteiten in en buiten het zwembad

zwemmen!

aktiviteiten

PARKeare

NIJE YNGONG FAN IT DOARP

•
•
•
•
•

Zaterdag 1 oktober kan er niet
geparkeerd worden op het
parkeerterrein voor het zwembad.
Kom zoveel mogelijk op de fiets.
Gaat u wel in de auto, dan is er
parkeermogelijkheid bij sporthal De
Houtmoune en het Mejontsmaterrein.

Tussen sporthal De Houtmoune en zwembad
De Kûpe is een (multifunctioneel) parkeerplein
gerealiseerd. De kruising Kuipersweg –
Bernhardlaan – Hoefslag is opnieuw ingericht
met een veilige fietsoversteek. Ook is De Vaart
vernieuwd en voorzien van nieuwe riolering. Een
prachtig visitekaartje bij de ingang van het dorp!

vanaf 13.00 uur

Hapjes en drankjes
Zwemmen in De Kûpe
Schminken
Steltlopers
Opblaasobjecten en nog meer!

Alle activiteiten zijn gratis!

Alle aanvragen voldeden aan de
criteria die hiervoor zijn opgesteld en werden dan ook toegewezen. Als allereerste aanvraag
kwam destijds die van de biljartvereniging binnen. Zij konden
snel handelen, omdat ze al in
het bezit waren van een indrukwekkend projectplan, waarin de
gehele verbouwing van het clubhuis op de Swadde is beschreven. Hieruit bleek duidelijk dat
er veel aandacht is besteed aan
het duurzaam maken van het gebouw. Het gebouw mag er dan
van buiten wat eenvoudig uitzien, eenmaal binnen val je van
de ene verbazing in de andere.
Het is niet alleen prachtig ingericht, maar voldoet bovendien
aan het aan alle moderne eisen.
Als je een deur opdoet van de
‘machinekamer’ zie je dat kosten
noch moeite gespaard zijn.
Werkelijk geweldig dat dit helemaal door vrijwilligers tot stand
is gebracht.
Wie nu nog durft te beweren dat
in Buitenpost nooit wat kan…
De officiële opening van het gebouw was een mooi moment
om de eerste cheque van het gebiedsfonds te overhandigen aan
de voorzitter van de biljartvereniging Jan Groeneweg.
Het gebiedsfonds is in beheer bij

Voorzitter Jan Groeneweg van de biljartclub neemt de cheque in ontvangst
van ECB-voorzitter André van der Laaken. (foto: Hielke Boorsma)
de Energie Coöperatie Buitenpost (ECB). Daarom was het de
voorzitter van de ECB, André van
der Laaken, die de eerste cheque
uitreikte.
De aanvragen voor het fonds
worden beoordeeld door een
commissie bestaande uit Sean
Thompson (ECB), Johan Kootstra
(PBB) en Johannes Douma (onafhankelijk). Ook in de tweede
helft van 2022 en lang daarna,
is het mogelijk aanvragen in te

dienen. Het gebiedsfonds heeft
immers een looptijd van 15 jaar!
Kijk op de website van de Energiecoöperatie Buitenpost:
ecbuitenpost.nl en dien je aanvraag in!
Blijf ons volgen en wordt ook lid
van de Energie Coöperatie Buitenpost.
André van der Laaken
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Wie helpt mee herinnering levend te houden?
Sloop
U heeft het vast al gezien, Voorstraat 29, het gele huis op de
parkeerplaats van de Poiesz,
wordt afgebroken. De sloop van
de oude smederij en woning van
Jaap Noordhof aan de Voorstraat
is nu los. De aanwezigheid van
vleermuizen bleek geen langer
uitstel nodig te maken. Nadat het
gas en de elektriciteit waren afgesloten kon op dinsdag 20 september de kraan daadwerkelijk
aan het werk. De werkzaamheden moeten rond 10 oktober gereed zijn. Broedende vogels en
vleermuizen zorgden ervoor dat
de sloop lang uitgesteld moest
worden. De afbraak en afvoer
duurt een kleine maand waarna
de Poiesz het terrein opnieuw zal
inrichten. Op de plaats van de
vroegere tuin en schuur/smederij komen extra parkeerplekken
en op de plek van het huis een
groen perk met planten en een
boom, een rode beuk.
Herinnering
Eind vorig jaar heeft er in deze

De sloop is in volle gang.

dorpskrant een artikel gestaan
waarin de historie van het pand
en de rol die de daarachter gelegen smederij heeft gespeeld in
Buitenpost werd beschreven. Dat
artikel riep de nodige reacties op.
Vaak vond men het jammer dat
een stuk geschiedenis zou verdwijnen en dat er iets gedaan
moest worden om de herinnering levend te houden. Plaatselijk Belang (PBB) is hiermee aan
de slag gegaan. Eerst is gekeken
of er nog iets ouds uit de smederij, bijvoorbeeld een aanbeeld,
op de parkeerplaats gezet kon
worden. Een beetje te vergelijken met de oude molensteen die
op de groenstrook naast de parkeerplaats bij Kapenga staat. Er
was jammer genoeg niets ouds
meer. Na overleg met de Poiesz
en de gemeente is er besloten om straks in het groenperk,
rondom de beuk een smeedijzeren hekwerkje te plaatsen
met daarop ijzeren afbeeldingen
die herinneren aan de vroegere
smederij zoals gereedschap, een
kachel en een paardenhoofd met

(foto: Hielke Boorsma)

BUURPRAAT
Klaas van der Werf

De spoorwegovergang

De smederij, vergane glorie.

(foto: Hielke Boorsma)

hoefijzer. Ook komt er een bordje met tekst en een foto van het
oude pand te staan zoals er ook
een bij de eerdergenoemde molensteen staat.
PBB verwacht dat de herinrichting van de parkeerplaats en
het poten van de planten en de
beuk eind van de winter klaar zal
zijn. Dan zal ook het hekwerk geplaatst worden. We willen daar
aandacht aan besteden en hopen
dat mevrouw Noordhof er bij
aanwezig kan zijn. U hoort daar
tegen die tijd meer van.

zegd en PBB zal een deel van de
kosten dragen. Helaas is daarmee het totale bedrag van 2000
euro nog niet rond.

Kosten
Zo’n smeedijzeren hek laten maken en plaatsen van 2 x 2 meter
en 75 cm hoog kost het nodige.
De smid die het gaat maken
heeft, omdat het hier gaat om de
herinnering aan een vakgenoot,
besloten 10% van de kosten niet
in rekening te brengen. Verder is
een bijdrage van ‘Het Nut’ toege-

U kunt uw bijdrage overmaken
op de bankrekening van Plaatselijk Belang Buitenpost:
NL 87 RABO 0304 2899 14
onder vermelding van ‘Hekwerk’.
Laten we met elkaar deze oude
centrale plek in ons dorp in herinnering houden.

Crowdfunding
Omdat er vorig jaar verschillende reacties uit de bevolking kwamen om deze vroegere smederij
in herinnering te houden roept
PBB nu de inwoners van Buitenpost en het bedrijfsleven op, ook
een financiële bijdrage te leveren. Groot of klein, elk bedrag is
welkom.

Theo Bakker

Kassen moeten leeg in De Kruidhof door hoge gasprijs
Vanaf 1 tot en met 15 oktober zijn
alle planten, kruiden, struiken en
fruitbomen in De Kruidhof te
koop met 50% korting. De hoge
gasprijzen maken het op dit moment niet meer rendabel om de
komende winter het overgebleven groen te laten overwinteren.
Daarnaast geeft het ruimte om in
het voorjaar, als de winter voor-

bij is, weer planten en kruiden
op te kweken en te stekken. Dit
is nodig voor het behoud en aanvullen van de collectie en tuinen.
Ook voor de verkoop kweekt De
Kruidhof jaarlijks een bijzondere collectie aan unieke planten,
kruiden en struiken.
Elk jaar in oktober sluit De Kruidhof haar deuren en wordt het

volgende seizoen voorbereid. De
planning wordt gemaakt, evenementen worden georganiseerd,
de tuinen worden winterklaar
gemaakt en er wordt onderhoud
gepleegd.

Komt u De Kruidhof helpen de
kas leegt te maken van 1 tot en
met 15 oktober? Op 15 oktober
vindt de jaarlijkse Oogstdag
plaats, de afsluiter van het seizoen. Tijdens de Oogstdag zijn
er hoge kortingen en vele leuke
activiteiten voor jong en oud. Dit
jaar is de oogstdag in samenwerking met het Fries platform.

Tennisclub sluit zomer af
Soms hoor je zeggen: “Ik zie
nooit iemand op de tennisbaan.”
Diegene komt er nooit op maandag- of woensdagochtend langs,
want dan wordt er altijd door
een groepje liefhebbers een balletje geslagen. Van het vroege
voorjaar tot het late najaar treft
men elkaar, tenminste als het
weer het toelaat…
Het super-zonnige seizoen zorgt
ervoor dat de ma-wo-groep eigenlijk nooit thuis moet blijven
op maandag- of woensdagmorgen. Altijd zijn er voldoende personen voor een ontspannen en
gezellig partijtje tennis. En zoals
de naam al aangeeft, wordt na
afloop koffie gedronken. Deze
nazit is minstens zo belangrijk…
Op woensdag 31 augustus is de
zomer afgesloten met een extra
lang toss-toernooitje, waarbij 16
personen aanwezig zijn!! Het is
bijna 9 uur, als Jacqueline ons

welkom heet, er wordt ruim een
uur gespeeld en dan is het uiteraard tijd voor de koffie, deze keer
met gebak.
Hierna treden we opnieuw in het
tennis-strijdperk. Wat erg prettig
is, is het feit dat uit deze toernooitjes nooit een winnaar tevoorschijn komt, nee, hier geldt
vooral de Olympische gedachte
dat meedoen belangrijker is dan
winnen…
Aan het eind van de ochtend, als
de banen (en de lijnen!) geveegd
zijn, genieten we samen van een
heerlijk lunchbuffet, verzorgd
door de Binnenmarkt!
Jacqueline Sletering staat de
hele zomer voor ons klaar ,
opent het park, zet de koffie, coordineert alles, kortom, zij is de
perfecte regelnicht van de groep
en bij haar afwezigheid neemt
Marion Boomsma de honneurs
waar. Een woord van dank voor
hen is hier dan ook op z’n plaats!!

Een deel van de maandag-woensdag-groep.
Al noemen we het een zomerafsluiting, zolang het weer goed
blijft, wordt er nog steeds op
maandag- en woensdagmorgen
een balletje geslagen. Na de winter pakken we de draad weer op.
Mocht je nieuwsgierig zijn ge-

(eigen foto)

worden, kom eens langs en doe
gezellig mee. Leeftijd is in dezen
niet belangrijk, plezier in tennis
wel…
Anneke Paauw

Ik sta te wachten voor de spoorwegovergang om richting huis te
gaan.
Ik was net een stukje wezen hardlopen richting de rotonde bij de
Trekweg en ik stond nog wat na te
puffen van de inspanning op het
parkeerterrein van het station. Mijn
gifgroen shirtje valt zeer zeker op,
want verschillende mensen toeterden of groetten mij onderweg. Nu
was het zo’n beetje tegen half vijf
‘s middags en dan is het best druk
op de weg van het industrieterrein
De Swadde, langs het spoor, naar
de Trekweg. Dus zo verwonderlijk is
het niet, dat mensen met een klein
toetertje als groet, mij een hart onder de riem willen steken met mijn
hardloopinspanningen. Een gebaar
dat zeer gewaardeerd wordt. Maar
nu sta ik dus voor de spoorwegovergang een beetje bij te komen van
mijn hardloopinspanningen. Plotseling gaat de bel rinkelen, beginnen
de lampen te knipperen en gaan de
spoorbomen naar beneden.
Vanaf de Jeltingalaan komt een
mevrouw aangefietst die net als ik
wacht totdat ‘het rode licht gedoofd
is, want er kan nog een trein komen’.
Vanaf de Stationsstraat komen echter twee jongens aangefietst, die bij
het horen van de bel ineens sneller gaan fietsen en nog voordat de
spoorbomen in beweging komen,
snel over de spoorwegovergang
fietsen en snel richting de kringloopwinkel verdwijnen. Zowel de
mevrouw als ik roepen nog, dat dit
zeer foute boel is wat ze doen, maar
de beide jongens kijken op noch om
en fietsen snel weg om richting de
benzinepomp en houthandel Minco
te verdwijnen.
Ondertussen is het twee minuten
voor half vijf en is de trein al voorbij want het is de sneltrein, die niet
stopt in Buitenpost. De mevrouw
weet me te vertellen dat de treinen
in 30 seconden bij de overgang zijn
en dat ze soms 140 kilometer per
uur rijden. “Kjk maar naar het bord
bij het station. Daar staat het getal
14 op. Dat betekent dat de trein dus
140 kilometer per uur mag rijden.”
Zo heb ik ongemerkt weer wat geleerd, over de bewegwijzering van
de spoorbaan.
Toch blijven we nog even staan
praten over de twee jongens die
snel nog over de overgang fietsten.
Met die snelle treinen is het levensgevaarlijk. Ondertussen rijdt de
trein van 16.34 uur komend uit
Leeuwarden rustig over de spoorwegovergang om bij het station te
stoppen. We kijken beiden ongemerkt of er opnieuw mensen snel
over de overweg gaan. Maar dit
keer blijft iedereen wachten, zodra
de bel begint de rinkelen.
Na het omhoog gaan van de spoorbomen en het wachten op het doven van het rode knipperlicht, gaat
ieder weer zijns weegs. Wetend dat
er niet voor niets bij de overweg de
waarschuwing staat van: ‘Wacht
tot het rode licht gedoofd is want er
kan nóg een trein komen!’

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

STEM JIJ OOK?

DE KRUIDHOF IS GENOMINEERD VOOR
LEUKSTE UITJE 2023
STEM!
HET LEU
KSTE
U ITJ E V
AN
F R IE S L A
ND

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
STEMMEN? WWW.DEKRUIDHOF.NL/STEM

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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Jan Hiddema zwaait af
als bestuurslid

Beleef ‘De kracht van kerstmuziek’ op zondag 11 december

Na meer dan zestien jaar als bestuurslid actief te zijn geweest
voor de Bridgeclub Buitenpost
heeft Jan Hiddema besloten
voortaan liever voornamelijk aan
de bridgetafel zelf plaats te nemen. Niet alleen op sleutelposities als voorzitter, penningmeester en secretaris maar bijna alle
functies die je in een clubbestuur
kunt bedenken heeft hij wel bekleed. En met succes! Als club
zijn we hem dan ook heel dankbaar voor al zijn inspanningen
en gunnen we hem nu van harte
zijn plaatsje in het spelersveld.
Alhoewel, helemáál zijn we nog
niet van hem af want hij mag
dan weliswaar afzwaaien als
bestuurslid, voor zijn kennis en

Stichting het Behouden Huis presenteert op zondag 11 december
een bijzonder concert in de Mariakerk. De kracht van kerstmuziek
is het vervolg op het volledig uitverkochte concert in het voorjaar
van 2020. De interactieve muziekbelevenis is een aanrader voor
jong en oud. Dirigent Ido Gerard
Kempenaar neemt het publiek
deze keer mee op zoek naar de
kracht van kerstmuziek. Waarom
denkt de Buitenposter dirigent
te weten waarom All I Want for
Christmas van Mariah Carey,
White Christmas van Bing Crosby of Last Christmas van Wham
blijven scoren tijdens kerst? En
wat is eigenlijk de kracht van muziek in een kerstfilm?

inzet in de technische commissie
van de club blijft hij voorlopig
behouden.
De vacature van secretaris is gelukkig gelijk weer ingevuld en we
verwelkomen op die stoel Marga
Boersma als Jan zijn opvolgster.
Er zal vast nog even het een en
ander overgedragen moeten
worden maar we hebben er als
club alle vertrouwen in dat dit
wel goedkomt.
Voor Jan als bestuurslid rest alleen nog een fraaie bos bloemen
en een zoen van de juf. Die zoen
kan zelfs vandaag de dag nog
prima, en is volledig legitiem
aangezien Jan reeds meer dan
vijftig jaar met onze voorzitter in
kwestie in de echt verbonden is.

Het programma voor het concert
wordt met zorg samengesteld.
Ido Gerard zal enkele muziekstukken ontleden. Mooie bewerkingen op klassiekers en klassieke bewerkingen op moderne
kerstmuziek. Misschien reikt Ido
Gerard iemand in het publiek wel
zijn dirigentstok aan en beleeft u

VUILNISBAKKENPRAAT
Sociale vuilnisbak

zelf wat het is om te dirigeren…
De opbouw van het concert gaat
van klassiek naar licht en laat alle
elementen van kerstmuziek horen en zien. Het concert begint
om 15.30 uur. De toegang bedraagt € 12,50 en voor kinderen
tot 12 jaar is de entree gratis.
Het reserveren van kaarten is
nu al mogelijk via info@stichtinghetbehoudenhuis.nl.

MOAI SEIN!

Altijd heb ik me al sociaal gevoeld,
want in mij wordt het afval van de
mensen gestouwd. Maar nu ben ik
extra sociaal want zoals ik vertelde
ben ik bij ’t Stationnetje geplaatst.
Dat zit in It Koartling. ’t Stationnetje,
heb ik begrepen, zorgt voor jongeren die niet weten wat ze willen. Of
soms jongeren die wel weten wat
ze willen maar niet altijd de dingen
doen die goed zijn. Als vuilnisbak,
dat weet u inmiddels, leid ik ook een
zwervend bestaan en ik vind dat
fijn. Kom je nog eens ergens. Maar
als je als jongere nergens komt kan
je wel wat hulp gebruiken. Dat begrijpt zelfs een vuilnisbak.
Ik kijk uit op een grasveldje en af
en toe komt er een tuinman langs
met een grasmaaimachine of een
schoffel. Ik heb begrepen dat hij
Anas heet en een Syrische vluchteling is. Maar ja dat heb ik van
horen zeggen. De man naast mij
is Marten. Hij zegt dat hij projectmedewerker is. Weet u wat dat is?
Hij helpt jongeren via drie sporen,
daarom dacht ik dat ik bij een echt
Station stond maar dat is niet zo. It
Koartling is iets heel anders maar
daar ben ik nog niet achter. Komt
vast nog wel.

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Gat
(Gat)
In gat is in iepen plak, in trochgong, in holte. In simpel wurd mei
in rykdom oan mooglikheden. Yn it Frysk goed foar moaie siswizen.

Stem jij op De Kruidhof?!
De Kruidhof is genomineerd voor
‘Leukste uitje van Nederland’.
De verkiezing van leukste uitje
is een initiatief van de ANWB
en kent naast een landelijke
ook een provinciale verkiezing.
Wij hopen uiteraard het leukste
uitje van het land te worden,
maar ook in Friesland staan we
graag met stip bovenaan.

Jouw stem maakt verschil
Wij roepen je via deze weg op
om vóór 30 oktober 2022 je stem
uit te brengen, want jouw stem
maakt verschil!
Je kunt stemmen via de onderstaande qr-code of via onze website: www.dekruidhof.nl/stem.
Alvast bedankt voor je stem en
graag tot ziens!

Ik sjoch it in gat yn ‘e kop.
Ik zie het niet zitten.
Se wie poerrazend en wiisde him it gat fan ’e doar.
Ze was woedend en wees hem de deur.
Ik ha hjoed in gat yn ’e dei sliept.
Ik ben vandaag heel laat opgestaan.
Dy man blaast altyd út in heech gat.
Die man heeft altijd een groot woord.
Ast dat dochst giest in mâl gat yn.
Als je dat doet zal het slecht met je aflopen.

Marten had het als jongere ook
best moeilijk en ook zijn opleiding
ging niet spoorslags. Maar toch
heeft hij een opleiding als Sociaal
Werker kunnen afmaken en kan hij
de problemen waar jongeren tegenaan lopen heel goed begrijpen.
Hij is begonnen bij ’t Stationnetje in
Hurdegaryp. Nu zit hij in Buitenpost
om ook de jongeren in Buitenpost
te helpen. Dat is toch best lief van
hem. Ik vind hem aardig en als u
hem tegenkomt bij de Lidl zeg hem
dat dan. Want luisteren en schrijven
kan ik wel, maar verder hou ik toch
het liefst mijn klep.

Dy frou kin alle gatten tichtprate.
Die vrouw is goed van de tongriem gesneden.

Zaterdag 1 oktober van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b
Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speelgoed e.d. kunt u ter beoordeling en/of reparatie aanbieden!
Wij proberen dan (samen met u) te repareren.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee
met het te repareren apparaat, zodat we goed kunnen testen!

TIP

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

Kijk mij daar nu zielig staan. Ja,
ik kijk u smekend aan want de
Dierenweide heeft vrijwilligers
nodig om de dieren te verzorgen.
Wilt u ons helpen? Dat zou ik
heel erg op prijs stellen.
U kunt zich melden bij:
Douwe van Oosten,
tel: 06 3740 1024 of
Sipke de Boer tel: 06 1261 7158.
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Professionele
kinderopvang

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

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

De Wâldsang pakt uit met Iepen Up
“Na twee barre jaren onder het covidregime kan ook Cultuurcentrum de
Wâldsang zich weer helemaal openstellen naar de samenleving. Dat willen
we niet ongemerkt laten gaan.” Dat zegt
voorzitter Teije Dijk van De Wâldsang. Hij
is blij dat alle activiteiten van de Wâldsang weer kunnen plaatsvinden. Om dat
onder de aandacht te brengen worden dit
najaar vele activiteiten georganiseerd.
“Met ons grote project ‘Iepen UP!’ laten
de docenten aan de mienskip van de vier
gemeenten waarbinnen De Wâldsang
actief is, zien wat zij in huis hebben. Wij
openen onze deuren en hopen natuurlijk
dat vele inwoners zich ook openstellen
voor onze prachtige lessen. Met open
dagen, een concert in Dbieb, een inloopconcert in Burgum, een presentatie concert in Damwoude en een grote finale
in Surhuisterveen laten we het publiek

graag kennismaken met muziek en de
Wâldsang.”
Tijdens projectdagen op scholen in de
vier gemeenten zullen de docenten Algemene Muzikale Vorming (AMV) de
kinderen uitdagen om mee te doen aan
een prijsvraag met het speciaal gecomponeerde ‘Wâldsangliet’.
Teije Dijk zegt blij te zijn met steun van de
gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân)
in de afgelopen twee moeilijke jaren.
“Wij bieden dan ook als dank de inwoners van de vier gemeenten concerten
aan en nodigen hen uit kennis te maken
met alles wat wij te bieden hebben: het
geven van muzieklessen en andere culturele activiteiten. Wij bieden dit gratis aan
in de mienskip waarmee we ons verbonden voelen. Wij doen dit alles binnen ons
project ‘Iepen Up!’”. (www.cultuurcentrumdewaldsang.nl)
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

é Deze foto kan prima dienen als illustratie van de zogenaamde
Wederopbouw. De eerste tien jaren na 1945 waren een hectische
periode. Veel van wat tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren was
gegaan moest hersteld worden. Huizenbouw was een van de belangrijkste activiteiten. Transportmiddelen waren schaars en de behoefte
aan bouwmateriaal was groot. Dit bijzondere plaatje van de zwaar
beladen vrachtwagen van Dijkstra werd rond 1950 op de oprit van
timmerfabriek C. van de Witte gemaakt.
é Afgelopen maand sloot timmerfabriek Buitenpost definitief haar deuren. Het bedrijf werd als timmerfabriek Catrinus van de Witte in 1921 in Bolsward opgericht. In 1947 verhuisde het naar de leegstaande,
voormalige zuivelfabriek op Lutkepost. Zoon en opvolger Auke van de Witte trok zich in 1978 uit het bedrijf
terug, maar het bedrijf bleef nog wel lange tijd als timmerfabriek Van de Witte bestaan. Met veranderende
omstandigheden in de bouw en het allang verstrijken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige
directeur, Theo Steenbeek, werd tot opheffing besloten. Deze foto is vermoedelijk van 1949. Het bedrijf in
haar prilste stadium in Buitenpost is erop te zien. In de loop van de jaren verdween het oude aanzien en
werd veel productieruimte bijgebouwd. Ook de Buitenpostervaart werd hierbij betrokken. Deze werd in de
jaren tachtig iets verlegd om vrachtwagens rond de fabriek te kunnen laten rijden. De foto is afkomstig uit
het archief van de timmerfabriek.

é Begin jaren zeventig bereikte het aantal verkeersongevallen in Buitenpost een piek. Met name het sterk toegenomen autoverkeer in de
voorafgaande decennia was daarvan de oorzaak. De Bakkershoek en
De Leste Stúver waren plekken waar met de regelmaat van de klok
ernstige ongelukken plaatsvonden. Plaatselijk Belang (PBB) voerde
jarenlang actie hierop. Met name verbetering van de veiligheid van
de Bakkershoek was een eis. PBB kreeg echter maar weinig houvast
bij gemeente en Rijkswaterstaat. Ontstemd hierover werd begin september 1972 als ludieke actie en op eigen houtje deze zelfontworpen
verkeersborden geplaatst. In het midden van het bord bevond zich
nog een rood hart dat door de slechte kwaliteit van de foto niet zichtbaar is. Dit bord stond bij de oostingang van Buitenpost. Op de achtergrond is garage Van der Meulen te herkennen. Rijkswaterstaat kon
het niet waarderen en verwijderde de borden prompt.

é Bakker Johannes Vonk met schepijs. In de jaren zestig en zeventig deed hij 's zomers ook de ronde in
ons dorp en omgeving met zijn gemotoriseerde bakkerskar. Op de foto uit midden jaren zestig staat hij
op de T-kruising Parklaan–Voorstraat te wachten op klandizie. Op de achtergrond het begin jaren negentig
afgebroken voormalige verzekeringskantoor, en daar weer achter het kantoor van de Rabobank – toen nog
Raiffeisenbank. De foto is afkomstig van de familie Vonk aan de Herbrandastraat.

é De Jeltingalaan in 1933. Kort na het maken van deze foto werden de
imposante bomen gerooid om de verkeersveiligheid te verbeteren.

ç Weinig mensen zullen dit ‘natuurschoon’ herkennen als een stukje
van ons dorp. Deze foto werd voor het blad Fan Fryske Groun' in 1928
gemaakt bij wat toen het dorpje Lutkepost was. Op de achtergrond
is de pleats van boer Mulder te onderscheiden, tegenwoordig Lutkepost 1 van de familie Van der Wal. Vooraan de wilgen die lang bij het
erf van de buorkerij van Kramer hoorden. Nu is het Lutkepost 2 waar
zich vorig jaar een kinderopvang vestigde. Sinds kort erkent ook de
gemeente Achtkarspelen het terrein als waardevol. Ze is van plan de
grond, feitelijk een deel van het oudste stuk Buitenpost, als ecologische zone in te richten.
De foto is afkomstig uit het archief van Klaas de Jonge.
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ALTIJD BEREIKBAAR DANKZIJ HET TEAM VAN
Harde bezem

• Breedte: 28 cm
• Lengte steel: 120 cm
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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

VARIA
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DE SCHOOLFOTO

BRIMZENPRAAT
Wim Ausma

Examen

Openbare basisschool De Mienskip, schoolverlaters 1984
Alle rijen van links naar rechts:
Achterste rij: meester Jacob Dopstra, Sandra Riemersma, Robert Dilling, Albert
de Boer, Fenny van Lune, Karin Visser, Kor van Lenning, Sigrid van Waarden,
Jettie Nieuwenhuis, Tjeerd Verhagen, Annette de Jong, Jan Steringa en Jeroen
Zanting.
Middelste rij: meester Evert Bron, administrateur Atze van der Ploeg, juf Karin
Bergervoet-Buter, Foppe Rispens, Anita Leegstra, Titia Wagenaar, Janneke
Staats, Allard Sieburgh, juf Noor Timmerman, René Veenstra, juf Wil Pitstra, juf
Anke van Dijk met daarachter juf Wies Boschma, juf Rens Geerts en meester
Erst Mebius.

Wilma Tabak
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Met onze dank aan Bennie Nauta 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.

Verkeer Herbrandastraat

PRIJSPUZZEL

3

Voorste rij: Peter Groenbroek, Douwe Venema, Geke van Loo, Willem de Vries,
Jan-Teye Stellema, Arend-Jan de Boer, Edwin de Roos en Sikke-Jan Wiersma.
Niet op de foto: meester Nico Homminga, juf Jos Delea en juf Marjan Stellema.
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Omschrijvingen
1. Bij deze boerderij staat het ooievaarsnest
2. In dit gebouw was het gemeentehuis van Achtkarspelen eerst
gehuisvest
3. De naam van de Buitenposter paarden- en ponyclub
4. Deze sport kun je beoefenen in de buurt van het voetbalveld
5. Hiervan had Buitenpost er ooit twee
6. Zo werd een eenvoudige brug genoemd
7. Deze functie had het Jeltingahuis eerst
8. Hier staat de voormalige tramremise
9. Een voormalig militair gebouw dat zich bevindt op het West
10. Deze plaatselijke onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt
Wie raadt het woord?
Vul de antwoorden op de vragen in. Van boven naar beneden in
de paarse vlakjes leest u de oplossing.
Uw oplossing – bij voorkeur op een kaartje – kunt u inleveren in
de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost (Nijenstein 7) vóór zaterdag
22 oktober.

Tot de komst van de twee ruim
bemeten parkeerterreinen aan
de noordkant van het station
was er echt sprake van een parkeerprobleem. Bijna 150 nieuwe, verlossende parkeerplekken
kwamen er in 2017 bij. Maar nog
steeds wordt er soms op kleine,
dikwijls ook op grotere schaal
geparkeerd in de S-bocht van
de Herbrandastraat naar het
Stationsplein. En dat ondanks
het in 2019 ingevoerde, duidelijk zichtbare parkeerverbod.
Voor sommigen zijn de extra af
te leggen meters naar station of
gemeentekantoor blijkbaar onoverkomelijk. Niettemin is het
een ergernis voor omwonenden

en andere weggebruikers als het
tegemoetkomend verkeer elkaar
neus-aan-neus treft. Soms zijn
zelfs beide zijden van de weg
bezet met nog grotere onoverzichtelijkheid tot gevolg. Reden
genoeg om dit opnieuw aan te
kaarten bij de gemeente.
Kent u onhandige, lastige of ergerlijke verkeerssituaties in ons
dorp? Meld deze bij PBB op:
pbbuitenpost@gmail.com.
Ze kunnen dan worden meegenomen in het volgende gesprek
van PBB met de gemeente.
Johan Kootstra

Vakantiefoto

De prijs, 10 euro, wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste
Buiten. Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het
volgende nummer.
Vorige keer hadden we twee puzzels.
De oplossing van de fotopuzzel in het augustusnummer was:
Begraafplaats Jeltingalaan. Er waren 8 (allemaal goede) inzendingen. Winnaar is A. Banga. Gefeliciteerd!
De oplossing van de biljartpuzzel was:
Heel gezellig biljarten in het Krythûs. Hiervoor kwamen 18 (goede)
oplossingen in de kopijbus binnen. Winnaar is: J.J. van der Veen.

Albert Postma en Antoinet de Jong zagen de zonsopkomst op Schiermonnikoog.

Buitenpost is vanouds vooral een
ambtenarendorp, zo wil althans de
volksmond. Een beetje ‘grijs’, een
beetje lauw, niet al te veel actie,
want overheidsdienaren staan niet
direct bekend als oproerkraaiers,
die met veel bombarie laten zien
dat ze er zijn. Neen, dat niet, maar
hoe je de gemeenteambtenaar ook
wilt typeren, de middenstand was
er blij mee want ze brachten wel
geld in het laatje en ze wilden ook
in hun vrije tijd wel hun steentje bijdragen aan het verenigingsleven of
wat daarmee kan samenhangen. De
vraag is natuurlijk op welk moment
die zogenaamde vrije tijd begon.
Voor je zo ver was, moest er zonder
meer het een en ander gebeuren.
Wilde je de ambtelijke ladder beklimmen dan ging daar studie aan
vooraf en niet zo zuinig ook, in tegenstelling tot wat de goegemeente
vaak dacht. Een ambtenaar had een
vaste baan en dat was het voornaamste, zo was in het algemeen de
gedachte.
Die studie loog er echt niet om vanwege allerlei vormen van recht die
de revue passeerden, zoals: gemeenterecht, administratief recht,
later bestuursrecht genoemd, burgerlijk recht, publiek- en privaatrecht, staatsinrichting en strafrecht.
Economie kwam ook om de hoek
kijken en voor de (gemeente)financiën had je een speciale opleiding.
Dat gold ook voor de Burgerlijke
stand en het archiefbeheer. Na
zoveel jaren studie volgde er een
schriftelijk examen en bij goed resultaat werd je mondeling aan de
tand gevoeld. Je was dan een hele
tijd verder en helemaal als je het
‘geluk’ had de militaire dienstplicht
te mogen vervullen. Kreeg je een
speciale opleiding, dan kostte het
twee jaar om in de militaire samenleving door te brengen. De burgermaatschappij deed er even niet
toe. Het opdoen van werkervaring
stond stil en de studie eveneens.
Maar op een gegeven dag doet
zich dan toch het moment voor om
examen te doen. Na het schriftelijke
gedeelte kon je je oppeppen om je
mondeling te laten bevragen. Dat
had een medewerker van de gemeente Achtkarspelen gedaan. Hij
beheerste de materie, vond hij zelf
en ging vol goede moed naar Den
Haag om zich aan de examinatoren
te onderwerpen. Bij één van de genoemde studies kom je wetgeving
tegen oftewel hoe komt een wet tot
stand. Zo’n wetsontwerp doorloopt
diverse fases en passeert evenzovele instanties die het door het
vergrootglas nog eens nauwkeurig
bekijken. Bedoelde examinandus
kreeg een vraag hierover voorgeschoteld. Hij lepelde vlot op welk
traject een wetsontwerp heeft te
gaan, waarbij hij op het juiste moment zei: ‘dan gaat het achter op
de fiets naar de Raad van State’. De
examinator vroeg prompt: ‘waarom
achter op de fiets?’ ‘Nou’, zei onze
examinandus, zo staat het in mijn
aantekeningenschrift…, meneer!’

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.

De Binnenste Buitenpost - september 2022

IT KOARTLING

25

Repair Café weer voortvarend van start

Luisteren naar muziek
In oktober starten we, na een
paar jaar vanwege corona te
hebben moeten overslaan, weer
met een cursus Luisteren naar
Muziek in It Koartling.
Deze avonden worden georganiseerd door Rudolf Nammensma,
bekend als onder andere recensent voor de Leeuwarder
Courant.
Op acht avonden neemt hij ons
mee door voornamelijk klassieke
muziek en vertelt op zijn eigen
wijze over de componisten, hun
leven en achtergronden.

Deze cursus wordt al jarenlang
gegeven en mag altijd rekenen
op veel deelnemers.
Bent u nieuwsgierig of dit misschien ook iets voor u zou kunnen zijn, dan kunt u de eerste
avond gratis bijwonen en daarna besluiten of u de resterende
avonden wel of niet wilt volgen.
Meldt u zich in ieder geval wel
hiervoor aan.
De cursusavonden, steeds op
een dinsdag, zijn 11 en 25 oktober, 8 en 29 november 2022,
10 en 24 januari, 7 en 21 februari
2023. We beginnen om 19.30 en
de avonden worden rond 21.30
uur afgesloten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marianne Looijen
looijencm@upcmail.nl

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. bijstands- of 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.

Zaterdag 3 september ging het
Repair Café weer van start, vrij
vlug na de vakantie en bovendien met prachtig weer. De loop
zat er goed in en er was weer een
grote verscheidenheid aan te repareren zaken. Van laptop tot
naaimachine, van staande lamp
tot schuurmachine en veel meer.
De schuurmachine betrof een
professioneel waardevol apparaat. De klacht was: doet het niet
meer. En om die reden was de
machine eigenlijk al afgeschaft.
Na enig meetwerk bleek de diagnose: kabelbreuk. Snoer iets
inkorten, nieuwe stekker eraan
en… het apparaat kan weer vele
jaren mee!

Bij naaimachines is het vaak een
kwestie van goed afstellen en
goede kwaliteit naalden en garen
gebruiken. Daarbij moet er op
gelet worden dat zowel boven
als onder hetzelfde garen wordt
gebruikt.
Bij de laptop lag het scharnier
van het beeldscherm los. Hier
bracht epoxy lijm uitkomst.
De staande lamp was een echt
Repair Café klusje. Het was zo’n
type met een kettinkje om hem
aan en uit te doen. Het kettinkje
zit aan een touwtje en dat was

gebroken. Na langdurig gepruts
en een gang naar de winkel voor
juiste maat touwtje, lukte het
tenslotte om het weer werkend
te krijgen. Arbeidstijd 2 uur, kosten touwtje 2,5 cent. Dit kan alleen bij het Repair Café!
Je ziet, we geven niet gauw op
en proberen kan altijd. Kom ook
langs met je kapotte spullen. We
zijn er steeds de eerste zaterdagmiddag van de maand van 13.00
tot 16.00 uur.
Volgende keer dus: 1 oktober.
Ons motto is en blijft: weggooien, mooi niet! Goed voor milieu
en portemonnee.
André van der Laaken

Samen sterk voor kinderen
Op 31 december jl. sloot Stichting Speelgoedbank op Stelten
Buitenpost definitief haar deuren. Daarbij bleef er nog een bedrag over dat wij
als stichting mogen verdelen. Omdat onze stichting
zich inzette voor
kansarme kinderen, wilden wij
het geld ook weer
geven aan een organisatie die wat
doet voor kinderen. Wij vinden
het fijn dat een
gedeelte van het
geld, opgebracht
door de mienskip, ook weer een
mooie plek krijgt
binnen de mienskip. Wij zouden
graag een bedrag aan jullie willen overhandigen.
Dit bericht kreeg It Koartling van
de Speelgoedbank uit Buitenpost. Een heel naar bericht, de
Speelgoedbank gaat verloren,
maar ook een positief bericht,
want het geld wordt ons gegund.

En natuurlijk voor de kinderen.
Het is natuurlijk wel de vraag wat
voor spellen we ervoor gaan kopen. En daar willen wij jullie hulp

bij. Wil je Monopoly of toch liever Risk? Wil je een bordspel of
toch een computergame? Of wil
je samen met andere kinderen
een leuk spel organiseren? Hier
is je kans. We weten dat kinderen
met leuke ideeën kunnen komen
en dat ze zelf heel goed weten
wat ze willen. Heb je een idee of
wil je samen met vrienden iets

voor jou en andere kinderen organiseren. Grijp deze kans! Het
maakt niet alleen jou blij maar
ook alle andere kinderen.
Laat het ons vooral
weten, maar belangrijk is dat je zelf
het initiatief neemt.
It Koartling wil je
wel helpen en zoals
je aan die reuzeleuke cheque kunt zien
is er ook geld voor.
Dus de mogelijkheden zijn er. Voel je
uitgedaagd en kom
met ideeën. Zet je
idee op een papier
en gooi het bij It
Koartling in de bus.
Zet je naam erbij en
je telefoonnummer en dan gaan
wij ermee aan de slag. Leuk
toch! Je maakt niet alleen jezelf
blij maar ook Marijke van der
Wal, Jolanda Poortenga en Dirkje Visser, jawel de dames van de
Speelgoedbank.
Laat van je horen want zo'n leuke kans komt maar zelden voor!

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 250 949.

Uit het rijke leven van It Koartling
In haar beginperiode had It Koartling twee bekende
gezichten: Durk Miedema en Anneke van der Kooi.
Beiden waren professionele krachten en zorgden
voor ideeën, organisatie, motivatie en inspiratie.
Durk was vanaf de oprichting eind jaren zestig tot
1988 de drijvende kracht achter het gereformeerd

jeugdwerk dat later Sociaal-Kultureel Werk werd.
Anneke kwam midden jaren zeventig in de organisatie en bleef tot midden jaren negentig van de
vorige eeuw. Op de foto is ze de winst van een vrijdagavondactiviteit aan het tellen.

IN THE SPOTLIGHT

FYSIO | kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het
bewegingssysteem van kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar). De
kinderfysiotherapeut heeft kennis van de normale ontwikkeling van het kind
en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen en/of ziekten die
invloed kunnen hebben op de motorische vaardigheden van het kind.
Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Elianne Veenstra
Jeugdfitness (12 t/m 15 jaar)

Kinderen tot 2 jaar worden aan huis behandeld en kinderen van 2 tot 18 jaar
in de oefenruimte van de praktijk. Behandelingen bestaan voornamelijk uit
oefentherapie, waarbij spelenderwijs geoefend wordt met als uitgangspunt
de hulpvragen van het kind en de ouders.

'Je leert omgaan met de basis in de sportschool. Je
sport 1 of 2x in de week met leeftijdsgenoten en je
doet allemaal verschillende dingen zoals circuit,
krachtapparaten en zelfstandig werken aan je
eigen trainingsschema.'

Wat houdt de les in?

Waarom heb je gekozen voor de Jeugdfitness?
'Ik wilde naast mijn korfbal graag meer sporten. Ik
werk nu in de sportschool aan het sterker worden
en het opbouwen van meer conditie.'
Waarom heb je gekozen voor Switte?
'Je sport lekker met een groep en leert ook nieuwe
mensen kennen. Het is heel gezellig. Daarnaast leer
je veel over het sporten en wat je kunt doen in de
sportschool. Ik vind het echt heel erg leuk!'

LEEFSTIJL | jeugdfitness
Kinderen hebben door alle foto's en filmpjes op social media steeds meer
belangstelling voor fitness. Omdat hun lichaam nog volop in de groei is, is het
ontzettend belangrijk om veilig en verantwoord te trainen. Dat vraagt een
goede en deskundige begeleiding. Zéker wanneer het om fitness gaat!
Switte biedt daarom jeugdfitness voor kids van 12 t/m 15 jaar. Onder de
begeleiding van een ervaren instructeur doe je hier allerlei oefeningen en leer
je de beginselen van fitness. Omdat je traint met leeftijdsgenoten is het altijd
gezellig!
Wil je ook eens meedoen? Kom dan langs voor 2 GRATIS proeflessen!

Voor meer informatie over behandelingen, trainingen of vragen kijk op de website. Of neem contact op via de mail / telefoon.
Locatie Fysio
Groenkamp 1 | 9285 SZ Buitenpost
T +31 (0)511 542 000

Locatie Leefstijl
Einsteinstraat 1A-a | 9285 WN Buitenpost
T +31 (0)511 540 038

info@fysiotherapiebuitenpost.nl

info@switte.nl

WWW.SWITTE.NL

NATUUR
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Autochtone wilde bomen en struiken

Gertie Papenburg

Leven in de Noardlike Fryske Wâlden (5)

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

In deze vijfde aflevering van onze NFW-reeks staan autochtone wilde bomen en struiken centraal. De Wâlden worden in de vorig jaar
verschenen, kapitale Atlas wilde bomen en struiken als ‘stergebied’
geroemd, onder andere vanwege de schaalgrootte. Bert Maes, de
redacteur van het boek, zegt dat vrijwel nergens in Nederland zo
goed voor het regionale natuur- en cultuurerfgoed gezorgd wordt
als hier.
In de voorlaatste ijstijd was onze
omgeving bedekt met een circa
300 meter dikke ijslaag. Toen het
ijs zich ongeveer 150.000 jaar
geleden terugtrok, was alle flora
‘uitgewist’. Gedurende meer dan
honderdduizend jaar kroop de
vegetatie weer naar het noorden.
Circa 18.000 jaar geleden diende
zich een nieuwe koude periode
aan, geen ijsbedekking maar nu
een toendra. Een nieuwe klap
voor de vegetaties van die tijd.
Circa 13.000 jaar geleden kroop
onze vegetatie opnieuw weer
naar het noorden. Archeologen
kunnen aan de hand van onder
andere bewaard gebleven stuifmeelkorrels (die bijna onvergankelijk zijn) en zaden reconstrueren hoe onze streken opnieuw
begroeid geraakt zijn. Het bijgaande kaartje bijvoorbeeld laat
zien hoe de migratie van eikensoorten verliep. Hun opschuiven
werd bijvoorbeeld bewerkstelligd door gaaien. Zij verstoppen
eikels als wintervoorraad, maar
vinden ze niet allemaal terug. Zij
hebben een beperkte actieradius, waardoor eiken zich middels
nageslacht hooguit een paar kilometer per jaar verplaatsen. Zo

Boom van het jaar

zijn bij ons eikenrassen op eigen
kracht uit Spanje en Italië gearriveerd.
Mensen hebben door alle tijden
heen ook veel gesleept met bomen en struiken die ze nuttig
vonden. Maar dat is lange tijd
een marginaal verschijnsel geweest. Vooral de laatste duizend
jaar speelde dat een toenemende rol, met vanaf circa 1850 een
enorme versnelling. Tot die tijd
domineerde de natuurlijke begroeiing. Kunnen we nog bepalen wat voor bomen en struiken
regelrechte afstammelingen zijn
van voorouders die hier van nature zijn gekomen? Met allerlei
kunst-en-vliegwerk blijkt dat mogelijk. In de Lage Landen gaat
het dan om 110 soorten. Maar zij
maken nog slechts 3% van onze
bossen uit, en de helft van die
bestanden wordt bedreigd door
verkeerd beheer.
In de NFW zijn nakomelingen
van 41 autochtone houtige soorten gevonden, waarvan er 21
(zeer) zeldzaam zijn. De oudste
exemplaren zijn vaak nog herkenbaar aan hun vorm die be-

Oude eikenstoven op houtwal.
paald is door specifiek beheer
gericht op hun nut. Het gaat dan
heel vaak om soorten die afgezet
werden, waarna de ‘stoof’ weer
uitliep. Als dat een aantal keren
gebeurd is, zien we jonge stammen maar toch is de boom in z’n
basis veel ouder, soms eeuwen.
Dit zien we hier vooral met elzen,
eiken en essen.

Dreuvels van sporkehout, onder
andere gebruikt voor schoeisel.
(foto: Bert Maes)
Het is trouwens verbazingwekkend hoezeer men in vroeger
eeuwen veel diverser en intensiever oogstte uit de natuur dan
we nu doen. Als vroeger een
klomp brak, werd die wel gerepareerd met ‘dreuvels’ van sporkehout, dat een soort taaiheid
heeft waardoor die pinnen sterk
én flexibel genoeg waren voor
dat doel. Met het wegvallen van
dat nut verdween ook de noodzaak van onderhoud. Maar hier
verliep de teloorgang trager dan
elders in Nederland.

Migratie van eiken na de ijstijden langs Spaanse, Italiaanse en Balkanroute.
De laatste heeft onze streken waarschijnlijk niet bereikt. (bron: lezing Bert Maes)

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

TUIN(BE)LEVEN

De NFW zijn een schuilplek geworden voor wilde rozen, meidoorns en bramen. De berijpte
viltroos is met nog twee exemplaren de zeldzaamste. Staatsbosbeheer voert in nauw overleg
met de onderzoekers een uniek
project uit in de Rohelstermieden, rond ‘het Oude kerkhof’.

(foto Bert Maes)
Verloren gegane singels worden
herplant met uit autochtoon materiaal opgekweekte stekken. In
de Kruidhof heeft bramenkenner Karst Meijer uit Wolvega een
regionale bramenverzameling
aangelegd, die onlangs officieel
‘geopend’ is. Bramen zijn overigens geen echt houtige planten:
ze vormen niet meer dan twee
jaarringen en zijn dan ook een
aparte groep, met 30 soorten in
de NFW, waarvan 6 zeldzaam.
Bert Maes spreekt van ongekende initiatieven. De vereniging
Noardlike Fryske Wâlden zorgt
voor het hele gebied, en de genoemde projecten zijn een waardevolle verfijning van de zorg
voor dit erfgoed. Hopelijk wordt
deze praktijk nog verder uitgerold.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

Via stek opgekweekte Berijpte
schijnroos, uitgezet in houtsingel van
Staatsbosbeheer. De moederplant
staat aan de Âlde Dyk tussen Buitenpost en Kootstertille. Deze superzeldzame soort is onder andere
herkenbaar aan de forse, vrij rechte
stekels, en aan de rechtstaande
kelkbladen op de rozenbottel.
(foto Bert Maes)

Voor mijn werk ben ik met de verkiezing van de mooiste boom van
Nederland bezig. Alhoewel Bakkeveen een prachtige boom heeft,
waar ik zeker op zal stemmen,
brengt het mij ook bij de bomen in
mijn eigen Buitenpost. Het lijkt misschien allemaal zo vanzelfsprekend
om de bomen te hebben die wij nu
hebben. Het kunnen de eikenbomen
zijn op Jeltingalaan die onlangs
vervangen zijn door jonge gezonde
exemplaren of juist de oude lindes
op de Stationsstraat. Het kunnen de
bomen in het park zijn die zelfs een
exotisch karakter kunnen hebben.
De mammoetboom en zakdoekjesboom zal niet iedereen kennen,
maar zijn wel typische parkbomen
die wij hier in ons dorp hebben.
Maar ook de Wollemi pine op De
Kruidhof is een bijzonder exemplaar. Deze boom werd voor lange
tijd als uitgestorven gezien, totdat
in 1997 een groep wetenschappers
een exemplaar in Australië terugvond. Alle botanische tuinen in
Nederland hebben een exemplaar
gekregen. Als we over Buitenposter
bomen praten, hebben we het natuurlijk ook over de bomen waar we
mee omringd worden. De bomen in
de houtwallen, de elzen. De els is
misschien wel de meest typerende
boom van de Wâlden. Maar wat is
nu die typische Buitenposter boom
die het verhaal van Buitenpost weet
te vertellen? Zijn dat de monumentale treur-essen voor de Âlde Wite?
Of is het juist de plataan op het Nijensteinplein. De treur-essen lijken
minder oud te zijn dan de enorme
plataan op het Nijensteinplein. De
plataan is herkenbaar aan de camouflageschors. De oude bruine
schors bladdert af waaronder gele
en groene kleuren tevoorschijn
komen. Platanenbladeren lijken
in vorm wel op esdoornbladeren.
Vlak na het ontluiken zijn ze bedekt
met pluizige sterhaartjes die een
allergische reactie kunnen veroorzaken. Vruchten hangen in de winter in bolletjes onder elkaar die bij
rijpheid uiteenvallen in vele kleine
zaadjes. Het is vooral de vorm die
de plataan bijzonder maakt. Als bomen konden praten kon de plataan
op het Nijensteinplein veel vertellen. Over het oude gemeentehuis,
de marechausseekazerne, het politiebureau, de verbouwingen, het
parkeerterrein naast ‘De Kroon’.
Mijn hele leven was deze boom er
al, mijn hele leven viel deze boom
mij al op. Misschien wel de Buitenposter, ‘onze’ boom van het jaar.

GENIETEN VAN EEN HEERLIJK BED
Met een warme sfeer
Ledikant Breda
Ledikant Breda is voorzien
van een houtlook imitatie
Bianco Eiken. Dit geeft een
mooie warme uitstraling en
een serene rust. Aan de achterzijde van het hoofdbord is
LED verlichting geplaatst wat
mooi omgevingslicht geeft.
Afmetingen 180 cm breed x
200 cm lang (bedombouw
189 cm x 215 cm) en in
diverse afmetingen
leverbaar
Leverbaar v.a. € 530,-

DIVERSE LINNENKASTEN
Beddinghouse
Dekbedovertrek van Gogh
Blossoming Ochre
Het overtrek is 100% gemaakt van
katoen satijn. Verkijgbaar in diverse
afmetingen. Prijs vanaf € 99,95

Linnenkast Breda

Linnenkast Presto

Dit model is leverbaar in
verschillende afmetingen en opties.
Onder andere spiegels, compleet in
één kleur, verlichting e.d. Vraag gerust
naar de mogelijkheden. B x H x D:
210 x 217 x 67 cm vanaf € 930,-

De Presto Linnenkast is een
multifunctionele kast die in
meerdere kleuren en uitvoeringen
snel leverbaar is. Tevens zijn er ook
bijpassende nachtkastjes en een
commode verkrijgbaar.
Prijs vanaf € 940,-

Texeler Dekbed PuurNatuur
4 Seizoenen
In diverse afmetingen en
soorten leverbaar.
240 x 220cm € 379,100% Zuiver Texelse scheerwol

Avek Boxspring Ninety

OP = OP

Boxspring Ninety, als beste getest!
Hij scoort niet alleen hoog op levensduur,
maar verslaat alle andere boxsprings uit
de test als het gaat om ligeigenschappen.
Een drielaags boxspring die verkrijgbaar
is als setaanbieding met vele extra’s zoals
gratis LED leeslampjes en gratis LED in- en
uitstapverlichting. En natuurlijk met de
exclusieve Ninety achterwand.
Het totale voordeel bedraagt maar liefst
€ 510,- Een complete 2-persoons Boxspring
Ninety is al te krijgen voor €2795,-

RELAXDAG BIJ KAPENGA
Op donderdag 13 oktober is het relaxdag bij Kapenga
Wonen. Deze dag staat in het teken van onze beddenafdeling en de relaxfauteuils. Fabrieksadviseurs staan
voor je klaar om jou te informeren en te helpen. Ook zijn
er die dag leuke acties die je niet wilt missen.

Laat je tijdens het woonwinkelen inspireren in de maand oktober.
Ontdek de nieuwe woontrends van 2023 en de nieuwste collecties.
Je kunt ook aanschuiven bij leuke workshops, meedoen aan winacties
en meer! Houd voor meer informatie onze website in de gaten.

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

www.kapenga.nl

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

