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Menigeen heeft er lang naar uitgezien. Afgelopen week was het dan zover: na drie jaar weer kermis in ons dorp. En
dat op de prachtige nieuwe locatie van het parkeerterrein bij het zwembad. Vanwege Haloween was het vrijdag
Fright Night. Tussen de vele attracties bewogen zich deze opvallende maar (gelukkig) ongevaarlijke gasten.
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Forumavond over het wonen op 14 november – wij ontmoeten u graag!
De in september en oktober gehouden woonenquête van Plaatselijk Belang (PBB) en
de Initiatiefgroep Wonen (IWB) is afgerond. U kunt het een en ander over de resultaten op de middenpagina’s van deze Binnenste Buiten lezen. Maar er valt nog veel
meer te vertellen. Dat willen wij graag aan u persoonlijk doen, samen met een aantal
mensen die verstand van zaken hebben op het gebied van wonen. Deze forumavond
wordt op maandagavond 14 november in The Point gehouden.
Ruim 370 Buitenposters vulden de enquête in. Hoewel de deelname minder groot is
dan twee jaar geleden zijn de initiatiefnemers niet ontevreden. Het onderzoek geeft
weer meer inzicht in de huidige woonsituatie in ons dorp en de wensen en behoeften van haar inwoners. Op de forumavond geven wij u graag uitleg over de
uitkomsten. Wij geven ook informatie die
wel in de enquête werd gevraagd maar
niet in de cijfers terugkomt. En we vergelijken de resultaten met die van het eerste
onderzoek.
We willen nog meer weten
Weten we nu alles wat wij moeten weten
om als IWB en PBB verder te kunnen? Beslist niet! Uit de enquête komt ook duidelijk naar voren hoe verschillend soms in

ons dorp gedacht wordt. Dat is (gelukkig)
een hele normale zaak. Maar het maakt de
weg naar het hier goed wonen niet eenvoudiger. Wij willen daarover graag met
onze dorpsgenoten van gedachten wisselen. Het kan de uitkomsten van het onderzoek verduidelijken. Misschien blijkt de
vork net iets anders in de steel te steken
dan wij denken.
Forum met kennis van zaken
Maar wij willen nog dieper graven naar
wat nodig is voor goed wonen in Buitenpost. Daarover hebben wij uit andere
bronnen interessante informatie gevonden die we graag met u delen. Al deze
feiten willen wij met een drietal mensen
bespreken die vanuit hun beroep zinnige
dingen kunnen zeggen. Het forum bestaat

De komende jaren zal stevig gebouwd moeten worden in ons dorp. Maar waar, hoe en voor wie is
voor een groot deel nog de vraag. Op de forumavond gaan wij daar dieper op in. (foto: Johan Kootstra)
uit wethouder Lea van der Tuin van de gemeente Achtkarspelen, Henk Stolte van de
Kwadrant Zorggroep, projectontwikkelaar
Bastiaan van Dijk, aangevuld met Auke
Attema van de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost. De leiding van de forumdiscussie is in handen van Lydeke Zandbergen,
voormalig rector van het Lauwers College
en tot voor kort actief in de gemeenteraad.
Iedereen welkom!
We hopen dat iedereen die zich bij het
wonen in Buitenpost betrokken voelt aanwezig zal zijn. Wij nodigen een aantal partijen en organisaties, waarvan wij vinden
dat deze de avond niet mogen missen,
persoonlijk uit. Zo hopen wij ook op vertegenwoordigers van alle politieke partijen, de woningcorporaties, in onze streek
actieve bouwbedrijven en anderen. Maar
niet persoonlijk uitgenodigd betekent beslist niet minder welkom!

Plaatselijk Belang zal op deze avond goed voor uw inwendige mens zorgen.

De organisatie van de forumavond is in
handen van Plaatselijk Belang Buitenpost.
Voorzitter Loes van Denderen zal als gast-

vrouw de tijd bewaken. De deuren van de
grote zaal achter The Point aan de Voorstraat gaan om 19.15 uur open. Om 19.45
uur begint het forum. De sluiting is om
21.15 uur waarna nog een half uur informeel kan worden nagepraat.
Vragen?
Heeft u vragen waarop u graag een antwoord wilt? Stuur deze voorafgaand aan
de vergadering per e-mail naar:
pbbuitenpost@gmail.com.
Dit geeft de meeste kans dat er ook een
antwoord kan worden gekregen, óf op de
avond zelf, óf via de mail. Vragen stellen
tijdens het forum kan natuurlijk ook. Het
is dan wel afhankelijk van de tijd en het
inzicht van de forumleider of daarop goed
gereageerd kan worden. Ook andere vragen met betrekking tot de forumavond
kunnen naar bovenstaand e-mailadres
worden gestuurd.
We zien u graag op 14 november!
Johan Kootstra

AGENDA
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AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 31 oktober - 28 november
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
Samenstelling: Annemieke Altena

2 november t/m 2 februari 2023
Expositie Hetty Combs en Gert
Sennema. Plaats: Gemeentehuis, tijdens openingstijden.
Toegang: gratis.
. WEEK 44
31 oktober t/m 5 november
Collecte Diabetes Fonds.
wo 2 november
Excursie naar OpNieuw. NVVH
Vrouwennetwerk Buitenpost
e.o. Plaats: OpNieuw, 14.00 uur.
wo 2 november
Peuterhalfuurtje. Voorlezen
voor peuters en kleuters van
2-5 jaar. Plaats: Bibliotheek,
14.30-15.00 uur. Toegang: gratis.
wo 2 november
Workshop Macramé: Engeltjes maken. Plaats: Paviljoen
MeM, 10.00, 14.00 en 19.30 uur
(2,5 uur). Toegang: € 35,- inclusief materiaal. Aanmelden via
hennyrinsma@gmail.com.
wo 2 november
Opening tentoonstelling Hetty
Combs en Gert Sennema, door
wethouder Tjibbe Brinkman.
Plaats: Gemeentehuis, 16.00
uur. Zie bericht op p. 9.
do 3 november
Creatief café: Allerhande handwerken en knutselwerken. Ook
gaan we wat leuks doen met
knopen. Plaats: De Schakel,
13.30-16.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage.
do 3 november
Gemeenteraadsvergadering.
Onderwerp: Begroting. Plaats:
Raadzaal, 19.30 uur.
za 5 november
Voetbal: Buitenpost–Flevo
Boys. Twee ploegen die dicht
bij elkaar staan op de ranglijst.
Dat belooft een spannend duel
te worden! Plaats: Sportpark
De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- inclusief verloting.
zo 6 november
Martens’ Magical Mistery Trip
Cd-presentatie van de nieuwe
cd MultiLied, van Sido Martens.
Plaats: Paviljoen MeM, 15.00

uur. Toegang: € 25,-. Reserveren
via info@sidomartens.nl, kijk
voor meer informatie op
www.paviljoenmem.nl.
. WEEK 45
7 tot en met 12 november
Collecte Alzheimer Nederland.
di 8 november
Quiltbee. Voor alle quilters in
ons dorp. Plaats: De Schakel,
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,(incl. koffie/thee).
wo 9 november
Workshop Macramé: Engeltjes
maken. Plaats: Paviljoen MeM,
10.00 en 19.30 uur (2,5 uur).
Toegang: € 35,- inclusief materiaal. Aanmelden via
hennyrinsma@gmail.com.
do 10 november
Lezing door It Fryske Gea over
de boeiende natuur in onze
omgeving. Kristelike Plattelânsfroulju. Plaats: De Schakel,
14.30 uur. Toegang: gratis (wel
koffiegeld).
zo 13 november
De Stroatklinkers. Plaats: The
Point, 15.00 uur. Toegang: € 15,-.
Zie bericht op deze pagina.
. WEEK 46
14 tot en met 19 november
Collecte Het Gehandicapte
Kind.
ma 14 november
Forumavond Wonen, PBB en
IWB. Plaats: The Point, 19.45
uur. Toegang: gratis. Zie bericht
op de voorpagina.
di 15 november
Lezing Draadjes naar het
verleden, door de heer Binne
Reitsma van Tresoar. NVVH
Vrouwennetwerk Buitenpost
e.o. Plaats: De Schakel, 14.00
uur.
do 17 november
Creatief café: Allerhande
handwerken en knutselwerken.
Ook gaan we wat leuks doen
met knopen. Plaats: De Schakel, 13.30-16.00 uur. Toegang:
vrijwillige bijdrage.

do 17 november
Workshop XXL Armbreien.
Maak tijdens deze workshop
met lontwol een super mooie
woonplaid. Plaats: Paviljoen
MeM, 19.30 uur. Toegang:
€ 79,95 incl. materialen. Opgeven via een appje naar Doetie
van StudioDOwol: 06 4772 6467.
za 19 november
Bazaar. Plaats: Doopsgezinde
kerk, Julianalaan 12A.
Zie bericht op deze pagina.
za 19 november
Verkoopochtend. Haersmahiem
is vertegenwoordigd met de
overbekende zelf gebreide sokken en er zal een aantal mensen
van buiten aanwezig zijn waaronder de Wereldwinkel. Plaats:
Haersmahiem, 10.00-12.00 uur.
za 19 november
Samen de winter door. ECB.
Plaats: nog niet bekend, 13.0015.00 uur. Toegang: gratis.
Zie bericht op p. 11.
za 19 november
Voetbal: HZVV. De ploeg uit
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- inclusief verloting.
za 19 november
Teater Bûtenpost (Krite) speelt
‘In wetterticht idee’. Plaats: The
Point, 20.00 uur. Toegang:
Leden & Jeugd t/m17 jaar
€ 5,00 / Niet-leden € 12,00. Zie
bericht op deze pagina.
zo 20 november
Gedachtenis overledenen.
Zie bericht op p. 9.
. WEEK 47
21 tot en met 26 november
Collecte Kerk in Actie.
di 22 november
Jaarvergadering IJsclub Buitenpost. Plaats: China Garden,
19.30 uur.
do 24 november
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 26 november
Teater Bûtenpost (Krite) speelt
‘In wetterticht idee’.
Zie bij 19 november.

Bazaar Doopsgezinde gemeente Buitenpost
Voor ons gevoel wel erg lang geleden maar dan nu toch eindelijk
weer! De jaarlijkse bazaar, rommel- en boekenmarkt. De rommelmarkt, teveel om op te noemen. De boekenmarkt, van alles!
Veel mooie kookboeken, tuinboeken, romans… En bent u al
op zoek naar decemberpresentjes? Er zullen weer bijzondere
cadeaus te vinden zijn in de boe-

tiek. Er zijn natuurlijk weer eigen
gebreide sokken en bloemstukjes. En de nodige raad- en andere spelletjes. Voor de kinderen de
lootjesboom en een grabbelton.
En de grote verloting, vergeet
dus ook niet om hier lootjes voor
te kopen. Ook de koffie, thee en
taart zullen weer klaar staan. Tijd
om even bij te praten en tegelijkertijd kunt u meedoen met het

draaiend rad, altijd spannend,
en met mooie en lekkere prijzen.
‘s Avonds bij de rommelmarkt
een big shopper vol van alles en
nog wat uitzoeken voor € 2,50.
Neemt u zelf de tas mee? Kom
langs voor een gezellig vrijdagmiddag of avond uitje! Wees
welkom op vrijdag 18 november,
14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur.
Julianalaan 12A, Buitenpost.

Jaarvergadering IJsclub Buitenpost
Als de dagen korter worden en
de zomertemperaturen zijn verdwenen, is het weer tijd voor de
ijsclub om met de voorbereidingen voor de komende winter te
beginnen. De afgelopen winter
is er helaas geen vorstperiode
geweest. Het bestuur hoopt dat

er deze winter wel kan worden
geschaatst.
Op 11 november zal de ijsbaan
onder water worden gezet. Ook
worden de seizoenkaarten bij de
leden langs gebracht. Het afgelopen jaar hebben we het ijsclubgebouw weer netjes opgeknapt

zodat we de komende jaren weer
vooruit kunnen.
De jaarvergadering is dit jaar
op 22 november om 19.30 uur
bij China Garden. Alle leden zijn
hierbij van harte welkom. Graag
tot ziens op de jaarvergadering
en op de ijsbaan deze winter.

De Binnenste Buitenpost - oktober 2022

De Stroatklinkers
Geïnspireerd door de instrumentale mogelijkheden binnen
de gelederen heeft het kwartet
Stroatlinkers een eigen stijl ontwikkeld die een kruising is tussen folk en bluegrass. Vuurwerk op dobro en mandoline wordt afgewisseld door melancholie op de accordeon. Het is de laatste jaren
een van de meest geboekte acts in het Noorden. De band speelt haar
nummers, in eigen taal en in het Engels, veelvuldig in de noordelijke
theaters, op diverse festivals in Nederland, Duitsland en Engeland.
Daarnaast spelen ze tijdens vele andere gelegenheden in binnen- en
buitenland.
Zondagmiddag 13 november 2022, 15.00 uur
Locatie: The Point, entree: 15 euro.

(foto: De Stroatklinkers)
Programma:
Kerst met Lijn 12 en Fryslân Brass
Lichtvoetig programma als opmaat richting de kerst met een vocaal
ensemble en een kopergroep.
Vrijdagavond 16 december 2022, 20.00 uur
Locatie: Mariakerk, entree: 15 euro.
Us man – Fries toneel van Youp van ’t Hek
Spel: Anneke Hondema, Titia Huisman, Wybe Koldyk
Regie: Jan Arendz
Zondagmiddag 15 januari 2023, 15.00 uur
Locatie: The Point, entree: 17,50 euro
Voorverkoop: www.maskelynbuitenpost.nl of Dropshop Liquorice.

In wetterticht idee
Om snel rijk te worden hebben Tessie en
Roel een gezondheidskliniek uit de grond
gestampt. Het water dat de bezoekers
aan de kliniek drinken is afkomstig uit de
‘Snöde-Fleut’, een rivier in Noord-Zweden.
Daarnaast staat er enkel groente en fruit
op het menu, dit vooral om af te vallen. Al
snel zijn er gasten behoorlijk uitgekeken op
het aangeboden ‘groenvoer’ en is er ook
twijfel onder de gasten over de
echtheid van het instituut. Maar
wanneer een journaliste van een
gerenormeerd magazine dan
ook nog lastige vragen gaat stellen ontstaat toch echt de vraag of
het verdienmodel ‘Snöde-Fleut’
wel zo’n ‘wettterticht idee’ is.
Met 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.
The Point 19 en 26 november, 20.00 uur.

Afbeelding: S.W. Bos

NIEUWS
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DE KWESTIE

Van de redactie
Winter
Na een prachtige zomer is
het nu toch echt najaar. Het
groen maakt plaats voor een
palet van rood, oranje en geel
en hier en daar zijn bomen
of struiken al helemaal kaal.
Klaar voor de winter. Een winter die dit jaar hopelijk niet te
streng wordt, want dan moet
de gaskraan te ver open.
Hoe bereiden wij ons voor op
de winter? Komende maanden staan er weer heel wat
feestelijkheden te wachten.
Na twee coronajaren zou het
toch fijn zijn weer gezamenlijk, zonder beperkingen, die
feestdagen te kunnen doorbrengen. En de energiecrisis
geeft misschien wel een extra
reden om elkaar in de donkere dagen op te zoeken: dan
hoeft maar één ruimte verwarmd en verlicht te worden.
De plannen lijken vooralsnog
ouderwets gezellige feestdagen te voorspellen.
Langzaam begin ik me te realiseren dat we twee winters
echt hebben stilgestaan. De
kinderen waren door het dolle
heen toen ze hoorden dat er
eindelijk weer kermis in Buitenpost zou komen (van mij
hoeft dat niet zo nodig, maar
ik herinner me gelukkig nog
dat ik dit als kind toch ook geweldig vond). Ze kijken ook
alweer uit naar Sint Maarten,
waarbij we ook twee jaar bij
buren polsten: vinden jullie
het OK als ze langskomen?
Nu lijkt daar helemaal geen
discussie meer over te zijn.
Sinterklaas komt ook gewoon
weer langs (al laat hij de trein
staan – heel verstandig met al
die stakingen tegenwoordig)
en de agenda staat in aanloop
naar Kerst alweer vol met
concerten en andere culturele
aangelegenheden.
Het mag duidelijk zijn: de komende donkere dagen mogen
misschien koud worden, maar
dan trekken we gewoon een
extra trui aan en gaan genieten. Samen.

Spits gezegde
Als we allemaal
eerste viool willen
spelen krijgen we
nooit een orkest.

Vindt u een buurtvereniging een toegevoegde waarde
in uw straat?
• Ja
• Nee
• Geen mening
U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 15 november:
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/
binnenbuitenpost
De vraag in het septembernummer luidde:
Vindt u het jammer dat de Mariakerk niet verlicht wordt?
Een greep uit de toelichtingen:
In het kader van de huidige
3% geen mening
energie crisis lijkt mij dit niet
zinvol toe. Er is ‘s nachts al te
veel licht. En nu met deze
energieprijzen zou het al he41%
lemaal niet uit te leggen zijn;
ja
34
Zo’n prachtige, steenoude kerk
hoort in het zonnetje gezet te
56% reacties
worden. Voegt niks toe. En voor
nee
nu te duur, maar als het met
led-verlichting kan dan doen.
Hoeft niet de hele nacht, maar
tot 23 uur of zo. Sfeervol.

AL GELEZEN?
Er komt per 1 november een
extra opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Fonteinkerk. Het gebouw wordt door
het bestuur van de vrijgemaakte
gereformeerde kerk ter beschikking gesteld aan de gemeente
Achtkarspelen. In de Fonteinkerk kunnen maximaal zeventig
vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente zorgt voor de
begeleiding, regelt zorg, onderwijs, dagbesteding en bemiddelt
naar werk. De keuken in de kerk
wordt uitgebreid, zodat de bewoners zelf kunnen koken. Voor
kerkdiensten wordt uitgeweken
naar de raadzaal in het gemeentehuis.
De gemeente Achtkarspelen
heeft geen beleid voor gemeentelijke monumenten en
beschermde
dorpsgezichten.
Het voormalige café-restaurant
De Roskam dreigt hierdoor zijn
beeldbepalende karakter te verliezen. De eigenaar heeft plannen om het gebouw te isoleren.
Het pand deed honderden jaren
dienst als herberg, paardenstalling en posthuis. Eerder kreeg
het pand een nieuwe bestemming. Daarbij werd het opgedeeld in appartementen.
De bekladding van verkeers- en
buurtschapsborden in Achtkarspelen kost meer en meer gemeenschapsgeld. Voor de gemeente bedraagt de schadepost

verzameld door Bennie Nauta
inmiddels 5500 euro. Daarnaast
zijn er in de gemeente ook talrijke verkeersborden langs provinciale wegen van blauwe en rode
verf voorzien. Het spray-vandalisme met de omgekeerde nationale vlag geldt als protest tegen het
stikstofbeleid van de regering.
De bekladding en vernielingen
kosten een hoop geld. Bekladde
verkeers- en buurtschapsborden moeten worden vervangen
(schoonmaken is geen optie) en
graffiti dat op meerdere plaatsen
op het plaveisel van wegen is gespoten moet worden verwijderd.
Achtkarspelen gaat officieel aangifte doen van het verfvandalisme in het openbare domein. De
gemeente roept getuigen op om
zich te melden. Dat kan ook op
anonieme wijze. Voor personen
die andere relevante info over
de bekladdingen hebben, houdt
Achtkarspelen zich eveneens
aanbevolen.
Gemeente Achtkarspelen heeft
op de Âlde Dyk bij Kootstertille
maatregelen getroffen om gemotoriseerd verkeer te weren
op de noodbrug over de Twizelerfeart. Bij de brug zijn betonblokken geplaatst. Op de Âlde
Dyk worden werkzaamheden uitgevoerd die uiteindelijk moeten
leiden tot terugplaatsing van de
klapbrug over de Twizelerfeart. Er
is een tijdelijke brug aangelegd,
die uitsluitend bedoeld is voor
fietsers en voetgangers.
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PBB

De herfst heeft veel gezichten. Regen, zon, prachtige wolken en een
temperatuur rond de 18 graden. Dat is een geluk bij een ongeluk,
want het zorgt ervoor dat we de thermostaat van de centrale verwarming nog op een laag pitje kunnen houden. Dan nog zal het
voor velen van ons rekenen worden. Voor de scholieren een meevaller wat de zon betreft, want als ik dit schrijf is het herfstvakantie.
Er gebeurt veel in de wereld. Dachten we het coronavirus een
beetje onder de duim te hebben, worden we geconfronteerd met
de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.
De wereld is op de loop. Gelukkig dat de gemeente kans gezien
heeft om ook in ons dorp Oekraïense vluchtelingen op te vangen
doordat de Fonteinkerk haar ruimte beschikbaar heeft gesteld.
Een hele organisatie die met man en macht in goede banen geleid
moet worden. Hou de berichtgeving hierover maar in de gaten en
als u enige hulp kunt bijdragen wordt dat erg op prijs gesteld.
Het ‘Gele Huis’ op het terrein van de Poiesz is gesloopt. Ineens ging
dat heel rap. Wat een ruimte. Als onze informatie klopt is in november alles opnieuw bestraat en staat er een mooie rode beuk te
pronk. Daaromheen zal een smeedijzeren hek worden geplaatst op
initiatief van het Plaatselijk Belang met een gedenktekenplaatje dat
verwijst naar de oude smederij, die op die plek vanaf begin jaren
dertig tot eind jaren tachtig haar dienst heeft bewezen.
Op 11 oktober heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd
voor omwonenden en betrokkenen voor het project bij Acht oan
de Diken en Lutkepost. De IWB (Initiatiefgroep Wonen Buitenpost)
heeft in de septembereditie van de Binnenste Buiten een belangrijke enquête geplaatst. De IWB en PBB danken alle inzenders. Immers, nieuwbouw is van het grootste belang voor heel het dorp,
maar zeker voor starters en ouderen. In dit nummer leest u over
de uitkomsten van de enquête. Op 14 november wordt door de
IWB en PBB een forumavond gehouden in zaal The Point. In deze
Binnenste Buiten ook meer hierover. Uw aanwezigheid wordt zeer
op prijs gesteld want uw mening telt!
Voor de kleintjes breekt er een spannende tijd aan, want Sinterklaas en zijn pieten komen 19 november het dorp op stelten zetten.
Dat betekent ook dat de schoen gezet mag worden. Mis het niet
want Sinterklaas en de pieten hebben er als vanouds veel zin.
En... 30 oktober is de klok weer een uur teruggedraaid en is het
vroeg donker, maar dat betekende wel een uurtje langer slapen!
Geniet nog even van de kleurrijke herfst.
Namens het bestuur van het Plaatselijk Belang freonlike groetnis.
Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Sinterklaas in Buitenpost
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer ons
mooie dorp gaat bezoeken. Op
zaterdag 19 november verwacht
hij met zijn pieten rond 13.30 uur
aan te komen op het parkeerterrein van het zwembad/sporthal.
Na een rondrit door het dorp
(geen ontvangst op het Nijensteinplein) gaat hij in It Koartling
het feestje verder vieren.
De kinderen uit groep 1 en 2 zijn
hier welkom van 15.00 tot 15.30
uur.
De kinderen uit groep 3 en 4 zijn
van 15.45 tot 16.15 uur aan de
beurt.

Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8
wordt er een film gedraaid in een
zaal van sportschool Allert Pol.
Niet via de hoofdingang maar
juist aan de zijkant gaan we naar
binnen. Deze start ook om 15.00
uur en duurt ongeveer 70 minuten. De Sint hoopt weer veel
kinderen te mogen begroeten op
deze feestelijke dag!
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20% korting
op alle Olympic horloges!

€ 479,p.p.

€ 779,379,p.p.

✔Kerstmarkt Tivoli Gardens in Kopenhagen
✔Boottocht Kopenhagen o.l.v. een gids

✔ Nachtcruise incl. Zweeds kerstbuffet
✔ Bezoek Park Liseberg

Een korte, maar afwisselende kerstbreak waarbij we
een bezoek brengen aan de Hanzestad Lübeck en
Kopenhagen in kerstsfeer. We bezoeken Tivoli Gardens,
een historisch juweeltje in hartje Kopenhagen. Ontdek
de sfeervolle kerstmarkt met duizenden lichtjes en
vele kraampjes die het park weer extra sprookjesachtig
maken. Tijdens een boottocht ziet u de mooiste bezienswaardigheden van Kopenhagen vanaf het water.

Cruise vanaf Kiel met de nachtboot van Stena Line
naar Göteborg. Aan boord geniet u van een uitgebreid
Zweeds Kerstbuffet. Na aankomst heeft u de hele dag de
tijd om de prachtige stad Göteborg te ontdekken.
Een bezoek aan attractiepark Liseberg is inbegrepen:
befaamd om de vele lichtjes en de kerstmarkt. Een
bezoek aan de oudste wijk in Göteborg, met veel kleine
winkeltjes en leuke cafés mag ook zeker niet ontbreken.

Inclusief: Reis per luxe touringcar, overnachting in
Lübeck o.b.v. L/O, overtocht Puttgarden - Rodby v.v., 2
overnachtingen in Hotel Copenhagen Island o.b.v. L/O,
boottocht Kopenhagen, entree Tivoli Gardens

Inclusief: Reis per luxe touringcar, overtocht Kiel Göteborg, verblijf in een 2-persoons binnenhut, Zweeds
kerstbuffet incl. bier/wijn/fris aan boord, entree park
Liseberg

Datum: 6 december 2022 - 4 dagen

Datum: 25 november 2022 - 3 dagen

DAGTOCHTEN
AMSTERDAM
LIGHT CRUISE

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar,
koffie/thee met kerstbrood op de
heenreis, 1,5 uur durende
Amsterdam Light Cruise, 3-gangendiner

14 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

KERSTMARKT
OLDENBURG/
BREMEN BY NIGHT

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar,
Koffie/thee met kerstkransje

2, 3 en 17 december
v.a. € 33,- p.p.

Ik ben er
voor u.

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST
Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.
Henk Visser

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

✔Géén aanbetaling

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

✔Kosteloos annuleren

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

Sekuer Notarissen, zeker weten!

Mevr. Jolanda Dam
Telefoonnummer: 06 1233 8648

ZORGELOOS OP REIS

Telefoon 0511 - 23 30 53

www.nijboeruitvaartzorg.nl
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Over de toekomst van Herbranda

Nelleke Kemps-Stam

Het is hier net Center Parcs

De kogel is door de kerk: Herbranda is verkocht! De geruchten gingen al jaren rond, maar nu is het wooncomplex definitief verkocht.
Het eerste bejaardentehuis in het dorp werd in 1956 gebouwd en
kwam jaren later in handen van Stichting Woonzorg Nederland.
De functie van seniorenwoningen heeft Herbranda al lang niet
meer. De bewoners bestaan uit een bont gezelschap van met name
alleenstaande personen vanaf 45 jaar en ouder. Omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, wilde Woonzorg
ervan af. Wat er met de 24 woningen en hun bewoners gebeurt,
houdt de gemoederen bezig.
De post voor de bewoners van Herbranda wordt soms verkeerd bezorgd en valt in de Herbrandastraat op de mat. Dat komt
omdat de afzender niet weet dat Herbranda uit een groep woningen bestaat met een eigen postcode. Het juiste adres is:
Herbranda + huisnummer, 9285 NR Buitenpost. Het complex bestaat
uit 24 tweekamerwoningen en een dienstencentrum. De woningen
liggen in een tuin met wandelpaden, een vijverpartij en is omringd
door bomen. Herbranda ligt vlakbij het station en op loopafstand
van het winkelcentrum.
Taxichauffeur
Over Woonzorg Nederland niets
dan lof. “Je hoefde maar te bellen en de volgende dag stonden
ze al op de stoep”, zegt Durkje die
acht jaar een huisje op Herbranda bewoont. “Eigenlijk lopen de
plannen van de verkoop al veel
langer, maar er kwamen geen
kopers. De buren zeggen: ‘Daar
praten ze al twintig jaar over en
het staat er nog altijd. Daar zou ik
me maar niet al te druk over maken’”. Begin dit jaar peilde Woonzorg onder de bewoners of er
interesse bestond om de woning
te kopen. Volgens de Woningwet
is de verhuurder namelijk verplicht de woningen eerst aan de
huurders aan te bieden. “Toen
woonde ik hier net”, zegt Durkjes achterbuurvrouw Rixt die bij
het gesprek aanwezig is. “Maar
er was te weinig belangstelling.”
In de brief waarin Woonzorg de
uitkomst liet weten, staat verder
dat andere wooncorporaties ook
geen interesse hebben. Deze
bewering is echter niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Al in 2021 bracht Stichting
Woningbouw
Achtkarspelen
een marktconform bod uit dat
niet werd geaccepteerd. Daarna
geeft Woonzorg een projectontwikkelaar opdracht tot openbare
verkoop. Al gauw gaan er praatjes rond dat het al verkocht is.
“Wat ik wel vreemd vind, is dat
wij helemaal niet ingelicht zijn.
We moeten het allemaal van
de straat horen of van een taxichauffeur”, zegt Durkje.
Woonzorg Nederland stelt de be-

Zicht op Herbranda.

woners gerust: Bĳ verkoop van
het complex verandert er voor
u als huurder weinig. U kunt
gewoon blĳven huren en uw
huurcontract blĳft ongewĳzigd.
Wat wel verandert is dat u na de
verkoop de huur naar de nieuwe
eigenaar overmaakt. “We kunnen hier rustig blijven wonen. Ze
kunnen ons er niet zomaar uitzetten hoor”, zegt Durkje zonder
aarzelen. “Volgens die taxichauffeur mogen wij hier nog zeven
jaar wonen.” “Dat stond niet in
die brief, dus ik denk dat dat een
vaag gerucht is”, brengt Rixt daar
tegenin.” “Ik denk dat ze er geen
koper voor vinden”, veronderstelt

Het Herbrandacomplex vanuit de lucht..
Durkje. “Als een nieuwe verhuurder besluit te renoveren of nieuw
te gaan bouwen, gaat de prijs
ook omhoog”, denkt Rixt. “Dan
trekken de bewoners meestal
aan het kortste eind omdat ze dat
niet kunnen betalen.” Durkje blijft
positief: “Ik heb hier nog hele-

(foto: Nelleke Kemps)

maal geen verontrustend gevoel
over. Er is in Buitenpost al een
wachtlijst voor een woning. En
vindt voor 24 mensen maar eens
een huis. Dus ik zit er helemaal
niet over in.”
De oudste bewoonster van Herbranda woont hier al sinds 1986,
is 91 en wil niet meer verhuizen.
Dat geldt eigenlijk voor iedereen,
ondanks dat de woningen al oud
zijn en er asbest plafondplaten
zijn gebruikt. “Toen ik hier eenmaal was, dacht ik: ik wil hier niet
meer weg. Dit is niet tijdelijk voor
mij”, zegt Rixt. “Iedereen mag
hier graag wonen”, zegt Durkje,
“Je kunt hier wel honderd jaar
worden. Het is hier net Center
Parcs.” “Het is zo leefbaar door
het parkgevoel en de gemoedelijkheid van de buren”, vindt Rixt.
“Het voelt als een beschermd gebied. Deze plek is zo uniek.”
Zienswijze
Op 18 oktober laat Woonzorg
weten dat onroerend goed bedrijf Herbranda B.V. uit Deurningen de nieuwe eigenaar is.
Maar daarmee zijn de zorgen om
de bewoners nog niet verdwenen. Met name de fracties van
de PvdA en GroenLinks kijken
verder dan vandaag. “Je kunt
een wooncomplex met een zorgcomponent niet zomaar overboord gooien”, vindt PvdA-raadslid Hink Speulman. “Er is geen

(foto: ABC Capital)
alternatief voor de 24 huizen en
de bewoners. Waar moeten we
met die mensen heen als het
binnen een aantal jaren wordt
gesloopt of een andere bestemming krijgt? We hebben geen
woningen. Wordt er wel voldoende rekening gehouden met
de belangen van de bewoners in
de toekomst? Ik snap dat degene
die het complex koopt het niet in
deze staat laat. Er moet iets mee
gebeuren. Er moet sowieso een
overbruggingsperiode
tussen
koop en een andere bestemming zitten. En gezien de snelheid waarmee er in Buitenpost
gebouwd wordt, is er dan nog
geen vervangende woonruimte
voor de bewoners. En zeker niet
in de prijsklasse die ze gewend
zijn te betalen. Intussen moet er
wel over worden nagedacht hoe
en waar we die 24 mensen te
zijner tijd een alternatief kunnen
aanbieden.”
Het college van B&W heeft inmiddels op 20 september een
zienswijze over de verkoop afgegeven. Die luidt als volgt:
Vanuit de gemeente Achtkarspelen hechten we waarde aan behoud van de sociale huur voor
ten minste 7 jaar na verkoop, de
zorgcomponent en het behoud
van de huurovereenkomst en

Durkje en Rixt maken een praatje.
bĳbehorende Algemene Huurwaarden voor de huidige huurders. Voordat overgegaan wordt
tot renovatie of transformatie
van het bestaande complex gaat
de gemeente graag met de koper in overleg over de kaders en
randvoorwaarden. Behoud van
water, groen en bomen is daarbĳ
een belangrĳk aandachtspunt.
“De zienswijze is met deze voorwaarden naar Woonzorg Nederland gegaan die daar rekening
mee moet houden. De gemeente wil daarmee voorkomen dat
Herbranda een speculatieobject
wordt. En de gemeente heeft er
belang bij dat het geen lelijke
puist in het dorp wordt”, aldus
Hink. De taxichauffeur had dus
toch gelijk met die zeven jaar.
Antikraak
Per 1 januari 2021 kwam Herbranda 1 leeg te staan. Sindsdien
hebben de biljartclub, thuiszorg
De Friese Wouden, Talant en de
dagbesteding een ander onderkomen gevonden. Om vernieling
of bezetting door krakers te voorkomen, wordt het gebouw tijdelijk gebruikt door leegstandbeheerder Carex. Er woont tijdelijk
een kleine groep jongeren. Door
de verkoop hangt hun uitzetting
boven het hoofd. Een van de antikrakers wil ons wel te woord
staan.
“Mijn naam is Marjan en ik ben
25 jaar oud. We wonen hier officieel met zes mensen, maar we
zijn bijna nooit allemaal thuis.
We werken allemaal. Antikraak
betekent dat je ergens tijdelijk
woont en voor een pand zorgt
om te voorkomen dat het niet
gekraakt wordt. Iedereen kan
voor antikraak in aanmerking
komen. Ik heb er persoonlijk
niet bewust voor gekozen. Natuurlijk wil ik graag een plekje
waarvan ik weet dat ik er kan
blijven. Maar na een relatiebreuk
stond ik ineens op straat. En de
huizenmarkt is zo’n drama dat ik
daarom hiervoor heb gekozen. Ik
ben nog steeds zoekende naar

(foto: Nelleke Kemps)
iets anders. Bij Carex heb ik een
bruikleenovereenkomst
getekend. Er is een opzegtermijn van
één maand. Wanneer er dus andere plannen voor het pand zijn,
betekent dit dat wij binnen een
maand iets anders moeten zoeken. Voor sommigen betekent
dat dus dat ze dan niks hebben.”
Ook antikraak kent algemene
voorwaarden. “Wij mogen hier
niet met kinderen wonen en ook
geen huisdieren houden. We
mogen in onze eigen ruimte niet
koken. We hebben een gezamenlijke keuken wat echt behelpen
is. Soms zijn er wel mensen samen in het huis, en doen we een
drankje of een spelletje. Iedereen
is daarin vrij.”
Over krakers bestaan veel vooroordelen. Geldt dat ook voor
antikrakers? ”Ik weet niet wat
mensen van ons denken. Maar
wij zijn allemaal gewoon fulltime
aan het werk en betalen netjes
onze belasting. We hebben alleen geen andere woning. Ik ben
heel blij met m’n plekje en vind
het heel gezellig met de mensen
om ons heen.” Wat zei Durkje ook
alweer? “Vind maar eens een
plaats zoals dit. Midden in het
dorp met zoveel groen en bomen om je heen. En de vrijheid
die je hier hebt, vind dat maar
eens.”

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
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Toneelvereniging Fryske Krite Bûtenpost bestaat 100 jaar! - (1)
Deze Friese toneelvereniging, Fryske Krite Buitenpost, is net zo
oud als Plaatselijk Belang Buitenpost. Zij is namelijk opgericht
op 24 maart 1922. Bijzonder om te vermelden is dat de oprichting
plaatsvindt tijdens een ‘Propagande-Feestjoun’ van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Buitenpost. Dit ‘Nut’ bestaat ook nog steeds, maar is in diepe slaap.
Meteen de eerste avond melden
zich al dertig leden. De vereniging krijgt de naam: Krite Bûtenpost en Omkriten fan it Selskip
foar Fryske Taal- en Skriftekennisse en stelt zich ten doel: de
kennis van het Fries te bevorderen door het lezen van boeken
en het schrijven en verzorgen
van lezingen en voordrachten.
Er worden zelfs enige omgangsregels opgesteld, zoals het niet
opzettelijk beledigen van anderen en ook: niet praten over geloof of staatsaangelegenheden,
omdat dat op zo’n bijeenkomst
‘geen enkel nut dient’.
Al na enkele jaren wordt het spelen van toneelstukken en eenakters de belangrijkste activiteit en
dat is nog zo. Jaarlijks worden er
minimaal twee producties voor

het voetlicht gebracht, de eerste
in november en de tweede eind
februari, begin maart. Ruim drie
maanden wordt er gerepeteerd
onder leiding van een regisseur.
Behalve de acteurs zijn er ook
mensen nodig voor het maken
van een decor, het verzorgen van
de techniek, licht en geluid en het
verzorgen van de grime.
Om kennis te maken met en te
proeven aan het toneel worden
in de jaren zestig en zeventig
eenakters opgevoerd tijdens
de jaarlijkse ledenvergadering,
die dan, in tegenstelling tot nu,
wordt bijgewoond door zo’n
vijftig leden. Op de tafels staan
koffiekraantjespotten en voor de
mannen staan er kalkstenen pijpen klaar. Kortom, een ledenvergadering is echt de moeite van

Amateurs (november 2012): Amarens de Vries, Dictus Benedictus, Anneke
Nieuwenhuis, Remco de Poel, Henk Overdijk, Greetje Klaren, Bianca Wiersma
en Frouke Holtrop.

Weggeefkast met verzorgingsproducten
Op zaterdag 29 oktober is er op
het parkeerterrein van de Fonteinkerk een weggeefkast geplaatst. We weten allemaal dat
er in het dorp huishoudens zijn
waar (financiële) nood is. Deze
kast is van het dorp voor het
dorp. Het stelt mensen die wat
kunnen missen in de gelegenheid om er verzorgingsproducten in te zetten en mensen die
het nodig hebben mogen daar
spullen uit halen.
Producten die je in de kast aan
zou kunnen treffen zijn: maandverband, shampoo, douchegel,
luiers, wasmiddel enzovoort.

Het is niet de bedoeling dat er
voedingsmiddelen in komen te
staan.
Dus heb je op je verjaardag te
veel douchegel gekregen en
weet je niet wat je ermee moet,
zet het in de kast. Je kunt hierin het verschil maken voor een
dorpsgenoot.

het bezoeken waard.
Vanaf ongeveer 1960 is er zo nu
en dan een groep jongeren ook
met toneel bezig. Omdat het toch
moeilijk blijkt om de jeugd blijvend enthousiast te krijgen gaat
Roel Klompmaker van start met
een jeugdploeg. Twaalf jongens
en meisjes gaan al improviserend de planken op met thema’s
die hen bezighouden. Er volgen
een aantal zeer succesvolle jaren. Enkele ‘jeugdspelers’ van
toen zijn nu nog altijd actief bij
het toneel, zowel als acteur alsook als regisseur.
Edwina Black Siliger (maart 1971): Jitske Bouma, Wietske Nutma (ynstekster),
Bienze Westra, Gryt Pel, Pyt van der Zee (regy), Jan de Zee en (staand) Jaap
Visser (grime).

De Fryske Krite Bûtenpost, zoals
de naam nu is, is aangesloten
bij de Stichting Amateurtoneel
Friesland (STAF) en doet altijd
mee aan de ‘kriich’, een soort
wedstrijd voor de toneelverenigingen in Friesland. Het toneelstuk wordt beoordeeld op allerlei
aspecten: het stuk zelf, het spel,
het decor, de regie, de mise-enscene . Het doel is uiteraard om
het spel op een hoger niveau te
krijgen. Deze ‘kriich’ is tot een
paar jaar geleden ook verdeeld
in klassen en onze vereniging
hoort vele jaren bij de ‘betere’
verenigingen in Friesland. Enkele keren is de Krite zelfs de winnaar. Mede door dit niveau mag
zij soms aan het eind van het toneelseizoen het toneelstuk in De
Lawei spelen voor de aangesloten toneelverenigingen.
Met het stuk dat in november

wordt gespeeld, gaat men ook
‘de boer op’, wat betekent dat er
ergens anders wordt gespeeld,
niet alleen in Friesland maar ook
daarbuiten bij de zogenaamde
Fryske Kriten om útens. Zo reist
men bijvoorbeeld naar onder andere Lelystad, Hoorn, Harderwijk
en verder. Het mes snijdt hierbij
aan twee kanten: de spelers genieten ervan om nog een paar
keer te spelen en voor de vereniging betekent het welkome extra
inkomsten.
Waar nog altijd met heel veel
plezier en trots op teruggekeken
wordt is het 75-jarig jubileum
in maart 1997. Een grote groep
zet dan een revue op de planken, die grotendeels door Roel
Klompmaker is geschreven en
waar veel inwoners van Buitenpost van genieten, mede omdat
er veel herkenbaar is en er met
lichte ironie bepaalde zaken uit
Buitenpost op de korrel worden
genomen. Helaas maakt Roel
Klompmaker het niet mee, hij

overlijdt geheel onverwacht op
3 januari van dat jaar.
In de honderd jaar van het bestaan van de Fryske Krite hebben honderden inwoners van
Buitenpost met veel plezier en
passie deze hobby beoefend en
daarmee duizenden inwoners
van Buitenpost en omgeving
een heerlijke avond bezorgd. Dat
is het mooie van deze hobby, het
geeft twee keer voldoening. Eerst
kruip je tijdens de repetitieperiode in de huid van een ander en
geniet je van het samen vormgeven aan een stuk en daarna krijg
je een kick van het spelen voor
publiek. Er is zelfs een aantal
Buitenposters dat twintig, dertig,
veertig jaar en meer op de planken heeft gestaan!
Voor diegenen die ons nog niet
kennen: kom eens een avond genieten van goed toneelspel, want
Kritejûnen… Noﬂike Jûnen.
Anneke Paauw

Even voorstellen
Nadat Piet Pettinga afscheid
heeft genomen van de redactie
van de Binnenste Buiten Post, is
al snel een nieuw redactielid gevonden: Houdrie Slofstra neemt
deze taak van Piet over.
Wij heten haar van harte welkom
in de redactie. Zij stelt zich hier
aan u voor.
Ik woon vanaf 2000 in Buitenpost, toen ik met mijn gezin vanuit de Betuwe hier kwam wonen.
Buitenpost was niet onbekend:
Ik heb hier op mijn 18e al stage gelopen in de bibliotheek en
mijn familie (IJtsma) woont in
Surhuizumermieden en Surhuisterveen.

VCB in Buitenpost, als speelster
en als bestuurslid. Ik volg sinds
vijf jaar schilderlessen bij It
Koartling, wandel, zwem en lees
graag. Ik ben gericht op samenwerking, zowel in mijn werk, de
sport, als in het sociale leven!
Ik heb onder andere gewerkt bij
de gemeente Achtkarspelen in
het Sociaal Domein en de laatste
anderhalf jaar bij de bibliotheken
van Noord-Fryslân, waar ik bedrijven bezocht om aandacht te
vragen voor laaggeletterden. Ik
voel mij thuis in de wereld van
de kleine en grote ondernemers!
In mei 2022 ben ik gestopt met
werken, waardoor er meer tijd

vrij komt voor vrijwilligerswerk.
Ik word daarom de nieuwe contactpersoon voor de rubriek
Bedrĳvigheid!
Als u nieuws heeft over uw grote of kleine onderneming, of een
nieuwe samenwerking, neemt
u gerust contact op met mij! Ik
kom dan langs voor een gesprek
en schrijf erover!
Ik ben bereikbaar op:
telefoon: 06 8293 1965
e-mail: houdrie@gmail.com
Houdrie Slofstra

Misschien kent u de plek waar ik
met veel plezier gewoond heb
met mijn man Johan: Tuinstulpje
Buitenpost aan de Jeltingalaan
69. Tot november 2021 hebben
we samen deze tuin vaak opengesteld tijdens Brommels, de
Kunstronde en eigen georganiseerde Open Tuin-dagen!
Omdat Johan en ik in de zomermaanden graag in Zweden zijn,
is dit huis vorig jaar verkocht.
Vanaf 1 november wonen wij
weer aan de Jeltingalaan, schuin
tegenover Tuinstulpje.
De weggeefkast bij de Fonteinkerk.

(foto: Hielke Boorsma)

Verder ben ik jaren actief geweest bij de volleybalvereniging

Houdrie Slofstra.

(eigen foto)

Onze winkels
hangen weer vol
Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

najaarscollectie!

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

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

INSPIRATIE
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Dorpsgezichten: nieuwe expositie in het gemeentehuis
Van 2 november tot en met 2 februari is er in het gemeentehuis
een nieuwe tentoonstelling te zien. Hetty Combs en Gert Sennema
exposeren hun werk. Van Hetty hangen er schilderijen en tekeningen, Gert Sennema heeft beelden gemaakt.

Hetty Combs
Hetty Combs (Zeist, 1962) studeerde in 2020 af aan kunstacademie De Foudgumse School. Ze
specialiseerde zich in figuratief
portretschilderen.
Hetty werkt graag projectmatig.
In haar werk worden vaak verbindingen gemaakt met het verleden (geschiedenis) en sfeer.
Voor het project Dorpsgezichten
koos ze voor het maken van portretten van mensen die in de gemeente Achtkarspelen op de een
of andere manier een (positieve)
bijdrage hebben geleverd aan
hun dorp en leefomgeving in het
heden of het verleden. De eerste
zeventien portretten in olieverf
en houtskool worden samen met
achtergrondinformatie in het
gemeentehuis getoond. Daarna
mogen ze elders in de gemeente
worden tentoongesteld.

Hetty Combs.

(eigen foto)

Tiny Zwart-Brandsma uit Buitenpost door Hetty Combs.

(eigen foto)

Gedachtenis van overledenen
Op zondag 20 november gedenkt de Protestantse gemeente
in haar morgendienst de leden
die in het afgelopen (kerkelijk)
jaar zijn overleden. Hun namen
worden opgeschreven op een
gedachtenispaneel (zie foto) dat
sinds 2014 in de Kruiskerk, Voorstraat 15, hangt. Het drieluik is
geschilderd door Ruud Bartlema,

emeritus predikant en kunstenaar uit Amsterdam. Op de zijpanelen staan reeds meer dan 200
namen van inwoners van ons
dorp. ‘s Middags is de Kruiskerk
van 15.00 tot 16.00u open voor
wie op eigen gelegenheid, alleen
of met familie en vrienden, een
kaars wil aansteken ter nagedachtenis van een geliefde.

Tentoonstelling
Dorpsgezichten
2 november tot en met
2 februari 2023
Gemeentehuis,
tijdens openingstijden.

Gert Sennema
Gert Sennema
Gert Sennema (Grijpskerk, 1962)
studeerde aan Academie Minerva in Groningen. Hij maakt beelden van hout en transformeert
de bomen in objecten die het
dagelijkse verbinden met een
groter verhaal. Gert is behalve
als beeldend kunstenaar ook bekend als muzikant in zijn streektaal, het Gronings. Ook daarin
legt hij verbindingen met het he-

Dageraad, door Gert Sennema

(eigen foto)
den en het verleden. Voor de expositie in het gemeentehuis koos
hij vijf beeldhouwwerken die te
maken hebben met overleven en
oerkracht.
Beide kunstenaars werken met
vergelijkbare thema’s en hebben
een poëtische inslag.
Op woensdag 2 november wordt
de tentoonstelling om 16.00 uur
geopend door wethouder van
cultuur Tjibbe Brinkman.

(eigen foto)

Kerstpakketten nodig?
Wij maken pakketten op maat!
Kom gerust langs of neem telefonisch
contact met ons op voor informatie.

Zaterdag 5 november 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!
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’.

TIP

Weekaanbiedingen

.

Aanbiedingen zijn geldig van Maandag 31 Okt. t/m Zaterdag 05 November2022

Speciaal voor ……

Vleeswaren-voordeel!

HERFSTVOORDEEL

Kip Herfst
Champignon
Sleetje

Gebraden

Rosbief
+
Varkensrollade

Pepersteaks

Per stuk

€5.95

Samen voor

€4.95

Iedere 4e Gratis

Koopje van Jan

Bossche
Bollen

Stamppot

Slagers

Per stuk

€1.80

7

incl. b ,95
ezorg
ing/
BTW

3 maaltijden voor slechts € 15,-

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

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
MEAL DEAL

Iedere 4e Gratis

Proefactie

Loss
maalt e
ijd
€

Malse rundersteaks
met een
smakelijkpepertje.

Voordeelpakker!
Slagers

Looptijd: november-december 2022

Rode kool met
Speklapje

Varkensrollade

uit eigen keuken

ouderwets lekker!

500 gram

€5.95

Heerlijk gekruid,
Per kilo

€8.95

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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Energie Coöperatie Buitenpost naar Saerbeck
Vrijdag 30 september was het
dan eindelijk zover. Het was namelijk al voor de corona-epidemie dat het plan werd opgevat
om een reis naar Saerbeck te
organiseren. Ruim 2,5 jaar later
kwam het er toch van. Ook team
Duurzaamheid van Werkmaatschappij 8k/TD omarmde het
plan en financierde het geheel.
Het resultaat was een bus van
Veenstra Reizen vol met ambtenaren, bestuursleden van de
energiecoöperaties uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, aangevuld met 13 leden van de
Energie Coöperatie Buitenpost.
Wie op zoek gaat hoe we klimaatneutraal kunnen gaan worden,
komt al gauw de naam Saerbeck
tegen.

Energiezuinig dorp
Saerbeck is een plaats in Duitsland, niet ver van de Nederlandse
grens ter hoogte van Enschede.
Met circa 7000 inwoners is het
te vergelijken met Buitenpost.
Vanaf 2009 kregen zij de kans
om, met subsidie, een pilot project op te zetten om energieneutraal te worden. En dat hebben
ze zeer voortvarend aangepakt.
Onder leiding van de projectleider Guido Wallraven werden er
diverse projecten gerealiseerd.
Zowel in het dorp zelf, als even
verderop in het Bio-energiepark.
Een groot project in het dorp is
een verwarmingscentrale die
gestookt wordt met houtpellets

en waar zes scholen en sportaccommodaties op zijn aangesloten. Verder is er een ruimte waar
bezoekers worden ontvangen.
Want inmiddels komen er zoveel
bezoekers, dat het een aparte activiteit is geworden. Wat verder
opvalt is dat op veel gebouwen
is vermeld wat het energieverbruik is. Het Bio-energiepark is
buiten het dorp gevestigd op
een voormalig militair terrein,
waarop zich munitiebunkers bevonden. Door op deze bunkers
zonnepanelen te plaatsen werd
hiervan handig gebruik gemaakt.
Daarnaast staan op dit terrein zeven windmolens met een masthoogte van 100 meter en wieken
van ook 100 meter doorsnede.
Ook staan er nog twee biovergistingsinstallaties waarmee
stroom wordt opgewekt. Naast
kleinere installaties staat er tenslotte een enorme fabriek waar
biomassa tot compost wordt
verwerkt. Zo’n compostfabriek
heeft warmte nodig. Die warmte
ontvangen ze van de biovergister, die warmte over heeft. Dit
soort win-winsituaties worden
overal toegepast en trekt steeds
meer bedrijven aan.
Bestaande technieken
Als dit alles op een rij wordt gezet, valt op dat er geen speciale
technieken gebruikt worden.
Alles is al geruime tijd bekend
en heeft zich bewezen. Dus niet
wachten op wat er misschien in
de toekomst mogelijk zal zijn,
maar gebruiken wat er al is! Natuurlijk is het groots aangepakt,
waardoor ze veel meer stroom

opwekken dan ze zelf gebruiken.
Maar het is zeker geen risicovol
gebeuren met onbewezen technieken.
Draagvlak
Maar het meest indrukwekkend
is de manier hoe een en ander
tot stand is gebracht. Met een
enorm enthousiasme is vanaf
het prille begin de gemeenschap
bij het project betrokken. Natuurlijk door middel van voorlichting,
waarbij met name de jeugd werd
betrokken.
Maar ook financieel werd gezorgd dat de gemeenschap kon
meedoen en kon profiteren van
de opbrengsten. Op deze manier
is er een groot draagvlak gecreëerd, waardoor het hele dorp
trots is dat het een ‘Klimakommune’ (klimaatgemeente) is.
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Gebiedsfonds Sinnegreide
subsidieert tennisvereniging
Op 14 september overhandigde
Sean Thompson (bestuurslid van
Energie Coöperatie Buitenpost
(ECB)) namens ECBuitenpost
een cheque van 3000 euro aan
de voorzitter van de tennisvereniging Johan Miedema. Na de
biljartvereniging is de tennisvereniging de tweede vereniging
die een bijdrage krijgt uit het gebiedsfonds Sinnegreide.
Met dit bedrag, samen met de
5000 euro van de Rabobank
welke onlangs is toegezegd, is
de tennisvereniging in staat om
het clubgebouw te voorzien van
voldoende zonnepanelen voor
het jaarlijks verbruik. Daarnaast

zullen ook de gaskachels in de
kantine vervangen worden door
energiezuinige infrarood warmtepanelen.
Het gebiedsfonds, beheerd door
ECB, wordt gevuld door een deel
van de opbrengst van het grote
zonnepark ten noordoosten van
Buitenpost. Gedurende vijftien
jaar zal er naar verwachting zo’n
7500 euro per jaar beschikbaar
komen. De gemeenschap van
Buitenpost kan een aanvraag tot
ondersteuning indienen. Kijk op
de website ecbuitenpost.nl/gebiedsfonds hoe het werkt. Twee
keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld. Doe ook mee!

Toekomst
Is het nu klaar? Zeker niet. Vele
huizen moeten nog beter geïsoleerd worden en elektrisch rijden
staat nog in de kinderschoenen.
Alles wijst erop dat ze op dezelfde voet door zullen gaan en dit
ook voor elkaar gaan krijgen.
Energie Coöperatie Buitenpost
Kunnen wij het concept één op
één kopiëren? Nee natuurlijk. We
zullen een oplossing moeten vinden die past in het Friese landschap. Wil je ook meedenken?
Wordt lid van de Energie Coöperatie Buitenpost. Stuur een mail
naar ecbuitenpost@gmail.com
en wij komen in actie.

Sean Thompson (links) van de ECB overhandigt de cheque aan Johan
Miedema (rechts) van de tennisvereniging. (foto: C. Giezen)

André van der Laaken

Contributie Plaatselijk Belang

Het gezelschap krijgt uitleg bij een windmolen.

(foto: Johan Kootstra)

Samen de winter door!
Samen de winter door is een landelijke campagne om met elkaar
de energierekening te verlagen.
Dit gebeurt door mensen die geholpen willen worden in contact
te brengen met mensen die wil-

len helpen met het besparen op
energie.
Het is een landelijke campagne waaraan energiecoöperaties
mee kunnen doen. Natuurlijk wil
onze Buitenposter coöperatie, de

ECB, hieraan meedoen.
Op zaterdagmiddag 19 november is de landelijke aftrap. Waar
we dit doen is nog niet bekend.
Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om advies te geven en
een informatiepakketje uit te
delen. We zullen de energieadviseurs van de gemeente uitnodigen. De campagne zal met
landelijke publiciteit gevoerd
worden. Voor extra nieuws over
de bijeenkomst in Buitenpost
volgt u de streekkranten.
Dus als u vragen heeft over energiebesparing, of als u kennis hebt
op dit gebied, kom dan langs op
zaterdagmiddag 19 november
van 13.00 tot 15.00 uur. Voor de
plaats van de bijeenkomst volg
de streekkranten.

De meeste leden van Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) laten
hun ledenbijdrage door een automatische incasso innen. Voor
ons als bestuur heel gemakkelijk
en voor onze leden ook. Ze hoeven niet ieder jaar eraan te denken of de contributie al betaald is
of niet.Toch is er een aantal leden
dat nog geen toestemming hiervoor heeft gegeven. Hun goed
recht natuurlijk, maar het kost de
vereniging geld en moeite om de
bijdrage te ontvangen. Daarom
heeft het bestuur besloten om
de bijdrage van deze leden vanaf
2023 te verhogen tot 6 euro.
Het is maar een klein bedrag
wat onze leden hoeven te betalen. Een paar jaar terug had iemand van de kascommissie al
de aanbeveling gedaan om de
contributie te verdubbelen. Dat
hebben we niet gedaan. Al jaren betalen onze leden maar vijf
euro jaarlijks. Voor dit bedragje doet het bestuur er alles aan
om de voorzieningen in Buiten-

post op peil te houden. Daarbij
boekt PBB ook successen. Denk
aan de Dierenweide en De Kûpe.
Ook dit blad is een verdienste
van PBB en dus van onze leden.
Bovendien zorgen we ervoor dat
de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost kan vergaderen en zijn we
sponsor van belangrijke evenementen van ons dorp, zoals het
Concours Hippique, Sinterklaas
en de lichtroute. En dat allemaal
voor een ledenbijdrage van
vijf euro per jaar! Daarom ook de
oproep aan lezers, die nog geen
lid zijn: meld u aan bij:
pbbuitenpost@gmail.com
of op onze website:
binnenbuitenpost.nl
Ook als u van bank verandert
zonder overstapservice, graag
even doorgeven.

Vacature: vrijwilliger digitale
vaardigheden in de bibliotheek
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Veel mensen vinden dit
lastig en zouden hier graag wat hulp
bij krijgen. Daarom kan iedereen in de
bibliotheek oefenen met digitale vaardigheden en vragen stellen over de
computer, telefoon of tablet. Ook biedt
de bibliotheek verschillende cursussen
en daar wordt veel gebruik van gemaakt.

de Bibliotheek

Noord Fryslân

steun je een bibliotheekmedewerker bij
het geven van cursussen. De vragen
gaan over verschillende onderwerpen.
Bijvoorbeeld: hoe zet ik iets op Marktplaats, hoe werkt Whatsapp, hoe voeg
ik een bijlage toe aan een e-mail. Ben je
handig met een computer en internet?
En vind je het leuk om anderen te helpen? Kijk dan verder op onze website en
laat je gegevens achter:
www.ontdekdebieb.nl/home/over-ons/
vacatures/vrijwilligersvacature--vrijwilliger-met-digitale-vaardigheden.html.

Daarom zoekt de bibliotheek vrijwilligers
digitale vaardigheden!
Als vrijwilliger digitale vaardigheden
bied je individuele begeleiding tijdens
spreekuren in de bibliotheek of onder-

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

BUURTEN
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Simke Kloostermanstraat

Irene Gatsonides
Buurtverenigingen zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige
beslaan hele wijken, anderen slechts een (deel van) een straat.
Sommige verenigingen kennen al een hele lange geschiedenis,
andere bestaan nog maar net. Welke verenigingen hebben we in
Buitenpost? Ditmaal in deze rubriek de Simke Kloostermanstraat.
De buurt
De Simke Kloostermanstraat?
Hebben we die in Buitenpost?
Jazeker, ergens tussen Molenstraat en Voorstraat, als zijstraat
van de De Schepperstraat, is
deze buurt te vinden, met een
aantal twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande
woningen. Voor een hypotheker
gaat het standaardpraatje ‘nabij
alle nodige voorzieningen’ zeker
op. Die voorzieningen, zoals station en winkelcentrum, zijn alle-

maal dichtbij.
Hoewel de straat niet bepaald
een van de nieuwste straten van
het dorp is, is de buurtvereniging
nog piepjong. Op dit moment
zitten ze nog in de opstartfase, wat inhoudt dat ze nog een
beetje zoekende zijn naar de
vorm. Maar ze zijn op de goede
weg en het enthousiasme is zeker aanwezig.
Eigenlijk is de buurtvereniging
begonnen vanuit een groepsapp,
die al wel binnen de straat was

aangemaakt. Dat kan soms praktisch zijn, als er iets is in de straat
wat voor iedereen van belang
kan zijn. Op enig moment werd
geopperd of het ook een leuk
idee was om een buurtvereniging op te richten. Verschillende
mensen wilden wel plaatsnemen in de commissie en zo werd
de buurtvereniging een feit.
Burendag
Met de jaarlijkse bijdrage van
leden willen de commissieleden
leuke activiteiten organiseren en
een potje aanmaken voor lief en
leed. Inmiddels is er al twee keer
deelgenomen aan de landelijke
burendag. Het voordeel hiervan
is dat er een subsidiepotje be-

Burendag in de Simke Kloostermanstraat.
schikbaar is voor verenigingen
die tijdens burendag iets gezamenlijks willen organiseren. Tijdens de eerste burendag werden
samen feestpalen gemaakt, die
gebruikt kunnen worden bij de
lichtroute tijdens de feestweek.
Afgelopen burendag hebben
ze gezellig koffie gedronken en
konden kinderen zich uitleven op
een springkussen. Wie zich hongerig had gesprongen, kon een
broodje hamburger eten of iets
anders lekkers, dat feestelijk was
uitgestald. Hoewel er veel wind
en regen werd voorspeld, werd
het toch een heel geslaagde dag,

(eigen foto’s)

wat ook blijkt uit de foto’s die tijdens deze dag gemaakt zijn door
de buurtgenoten zelf.
Uw buurtvereniging
We zijn benieuwd welke buurtverenigingen er nog meer zijn
in Buitenpost en hoe deze zijn
georganiseerd. Na twee kleinere
buurtverenigingen, is het misschien aardig om te zien hoe een
grotere buurtvereniging georganiseerd is.
U mag zelf uw buurtvereniging
(met contactpersoon) doorgeven
aan de redactie.

Burendag op 24 september kreeg een steuntje van PBB
Nationale Burendag heeft tot
doel de onderlinge binding in
buurten te vergroten. Ook Plaat-

selijk Belang (PBB) ziet het positieve effect van het evenement.
Dit jaar stelde PBB voor het eerst

Wander van Duin en Ate Grijpstra geven een concert aan De Barrage.

geld beschikbaar voor initiatieven die in dat kader plaatsvonden. Afhankelijk van de grootte
kon tot € 50,- worden toegekend.
Twaalf buurten reageerden op
de uitnodiging. Voor PBB was
het zeker de moeite waard. Overigens kon op nog meer plekken
in Buitenpost het opvallende
Burendag-spandoek worden gezien. Het mooie weer hielp in het
succes van een grote verscheidenheid aan activiteiten. Aan
de Barrage gaven bijvoorbeeld
buurtgenoten Wander van Duin
en Ate Grijpstra een klein concert. Oer ’t Spoar maakte een
fietstocht. De Bernhardlaan gaf
een barbecue bij de Fonteinkerk. “Burendag is een mooi
moment om weer eens mensen
te ontmoeten die wel in onze
straat wonen maar die je zelden
spreekt”, werd terloops opgemerkt. En dat was nou precies de
bedoeling.
Johan Kootstra

De fietsers van Oer ‘t Spoar (boven) en de barbecue van de Bernhardlaan.

VERKEER(D)?
In deze rubriek is wel vaker vermeld dat de wegbeheerder het ook niet altijd goed doet.
Het mooiste voorbeeld in de buurt vind ik het
stukje van de Trekweg naar de entree van Kollum
(foto 1). Als je vanuit Buitenpost via de Trekweg
naar het noorden rijdt, kun je over de brug rechtsaf richting Kollum gaan. Vanaf de brug tot aan
het bebouwde kom-bord van Kollum, een afstand
van een paar honderd meter, rijd je op een weg
buiten de bebouwde kom en mag je dus 80 kilometer per uur rijden. Het bord ‘60’ voor het stuk

Edward Hoen schrijft over verkeer
en verkeerssituaties in Buitenpost
langs ‘Augsbuurt’ geldt voor de weg waar je tot
dat moment op reed en dus niet meer na afslaan.
Andersom geldt dat ook, als ik Kollum uit rijd (zie

1

foto 2) mag ik de paar honderd meter naar het
bruggetje van de Trekweg ook 80 kilometer per
uur rijden. Het bord ‘Einde bebouwde kom’ vertelt
mij niets anders dan dat ik dus 80 kilometer per
uur mag gaan rijden. Uiteraard mag dat niet als
er een andere snelheidsaanduiding staat na dit
bord.
Voor de voetgangers en fietsers die vanuit Kollum naar Buitenpost willen is dit levensgevaarlijk
en makkelijk op te lossen door de wegbeheerder
door het plaatsen van twee ‘60’-borden. Zo blijkt

maar weer dat naast de weggebruikers ook de
professionele wegbeheerders gevaarlijke fouten
maken. (foto’s: met dank aan Google Maps).

2
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Resultaten van de woonenquête
In 2020 hielden het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) en de Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB)
onder de eigen inwoners een enquête over het wonen in
ons dorp. Het wonen is een onderwerp dat voortdurend
in beweging is en dat zeker in de afgelopen jaren. Voor
PBB en de IWB was dit genoeg reden om opnieuw onderzoek te doen naar de woonbeleving en de woonbehoefte
in ons dorp. Met de uitkomsten kan gerichter met bijvoorbeeld gemeente, de Stichting Woningbouw Achtkarspelen, projectontwikkelaars en anderen worden overlegd.
De woonenquête werd op 26 september in De Binnenste
Buiten en op een website geplaatst. Na een verlenging
met een week werd deze op 16 oktober afgesloten. De
teller stond toen op 376 deelnemers. Hoewel dit aantal
minder is dan twee jaar geleden zijn de initiatiefnemers
toch niet ontevreden. Zelfs al is dit een woononderzoek,
toch blijkt ook hieruit dat in die periode veel is veranderd.
De verschillende crises hebben bij veel mensen hun spo-

ren nagelaten. De lockdown tijdens de coronapandemie
heeft onderstreept dat een goed thuis belangrijk is. De
woningnood is verder gestegen. Het vertrouwen in de
overheid heeft soms een knauw gekregen. Het ongeduld

niet de vragenlijst in te vullen. Niettemin bieden de ruim
370 antwoorden veel nuttige informatie.
De nieuwe enquête bestond uit vier hoofdthema’s met
daarnaast een aantal aanvullende vragen. De 22 vragen
waren óf meerkeuze óf open. De reultaten van de meerkeuzevragen ziet u op deze pagina in grafiekjes terug. Alle
extra informatie die werd verkregen door middel van de
open vragen kan hier niet eenvoudig worden weergegeven.
Op onze forumavond op 14 november in The Point geven we meer inzicht in de resultaten. Dan worden ook de
reacties uit de open vragen samengevat besproken. Wij
proberen dan ook een verband te leggen met onze eerdere enquête. Bovendien zullen wij gegevens presenteren
die niet uit deze enquête kwamen. Dus steek uw licht op
tijdens de forumavond!
Johan Kootstra

over de weinige nieuwbouw van woningen in ons dorp is
regelmatig duidelijk te proeven. “Niet praten, maar doen”,
kon regelmatig in de reacties worden gelezen. Dit heeft
ongetwijfeld meegespeeld bij de beslissing om wel of

WONEN IN BUITENPOST, NU EN IN DE TOEKOMST
THEMA 2. UW MENING OVER HET WONEN IN BUITENPOST

THEMA 1. UW HUIDIGE SITUATIE
1A. Woont u nu in Buitenpost?
3,5%

1B. Wilt u in Buitenpost
blijven wonen?

5A. Wat zijn uw belangrijkste redenen om in Buitenpost te wonen?
56,4% Openbaar vervoer

3,3%

1,6%

54,8% Rust en ruimte

94,9%

Ja
Nu niet, maar ik wil
graag (weer) in
Buitenpost wonen
Nee

51,3% Aanwezigheid familie/vrienden
Ja

46,0%

Nee

Voorzieningen

27,0% Scholen

96,7%
18,7%

Winkels

15,8% Werk

2.

Wat is uw leeftijd?

13,6% Gezelligheid
10,4% Kerkelijke binding

6,7%
14,4%
24,7%

25,5%

28,7%

18-29 jaar
30-44 jaar
45-59 jaar
60-75 jaar
ouder dan 75 jaar

THEMA 3. OVER UW MOGELIJKE VERHUISWENS
7. Heeft u een wens om te verhuizen?

3A. Wat is uw woonsituatie:

3A. Uit hoeveel personen bestaat
uw gezin?

Ik wil van woning veranderen ...
op dit moment

8,0%

12,2% tussen nu en 2 jaar
4,5%

1,9%
13,0%

43,4%
37,2%

Ik woon ...
nog bij mijn ouders
buiten Buitenpost
(bijvoorbeeld op
kamers) en wil
graag (terug) naar
Buitenpost
alleen
met mijn partner
met mijn gezin

12,2%

17,8% tussen 2 en 5 jaar vanaf nu
17,3% tussen 5 en 10 jaar vanaf nu

1
2
3
4
meer dan 4

15,7%
23,1%
37,8%
11,2%

16,5% ooit, maar niet binnen 10 jaar
28,2% nee, geen wens om te verhuizen

8.

Als u van plan bent om te verhuizen, wilt u dan in Buitenpost blijven wonen?
Ja
61,2%

4A. Als u zelfstandig woont, woont u in een:
Vrijstaande woning
Twee-onder-een-kapwoning
Rijtjeswoning
Appartement
Anders

9.

43,0%
40,0%
32,8%
27,5%

4B. Is dit een

26,0%

Eigen woning (koopwoning)
Huurwoning van de woningcorporatie
Huurwoning van een particuliere verhuurder

18,1%
15,1%
9,8%

T

Misschien
33,1%

Wat zijn uw belangrijkste redenen om te verhuizen?

1 hokje = 1%

1 hokje = 1%

Nee
5,7%

Minder onderhoud

Kleiner

Tuin

Geen trappen
Groter

Luxer
Goedkoper

Dichter bij familie/vrienden

7,9% Werk/geen werk

WONEN
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10A. Bij een (eventuele) toekomstige verhuizing in Buitenpost, wat voor woning zoekt
u dan?
70,5%

15

THEMA 4. OVER HET WOONAANBOD IN BUITENPOST
15. Vindt u het woningaanbod in Buitenpost in het algemeen op dit moment
voldoende?

Eigen woning (koopwoning)

24,7% Huurwoning van de woningcorporatie
4,8 %Huurwoning van een particuliere verhuurder

Ja
5,8%

Nee
79,0%

Weet niet
15,2%

10B. Wat voor woning zoekt u als u binnen ons dorp wilt verhuizen?
Vrijstaande woning

36,0%
20,0%
14,5%

16. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, hoe belangrijk vindt u het dat er nieuwe
woningen worden gebouwd in Buitenpost?

Appartement met comfort

Erg belangrijk
56,0%

Twee-onder-een-kapwoning

Niet zo
belangrijk
10,5%

Belangrijk
33,5%

10,5% Appartement
6,5% Tiny house

17A. Afgezien van uw eigen woonbehoefte, wat voor woningen moeten er op dit
moment volgens u vooral in Buitenpost worden gebouwd?

4,7% Appartement met zorg
4,0% Kleine starterswoning

Koopwoningen
49,4%

2,9% Rijtjeswoning
0,9% Klein appartement of studio

11.

Huurwoningen
50,6%

17B. Welk type woningen moeten dit zijn?

Wat zijn de belangrijkste redenen voor de woningkeuze?

64,2%
33,1% Seniorenwoonruimte

58,9% Energiezuinig
46,5%
42,2%
37,8%
25,5%
16,4%
11,6%

Starterswoningen

20,9%

Appartementen

20,7%

Vrijstaande woningen

Betaalbaar

Levensloopbestendig

18,5%

Met tuin

Rijtjeswoningen

16,8% Tiny houses

Met comfort

5% Studio’s

Specifieke woning voor ouderen

Specifieke woning voor gezinnen

18A. Kent u misschien mensen die graag naar Buitenpost willen verhuizen?

10,5% Hofje met meer mogelijkheden tot contact met buren
Ja
33,4%

9,5% Ruimte voor gasten
8,7% Dichtbij het station
7,3% Specifieke woning voor 1 of 2 personen

12. Als u wilt huren, welke huur bent u
bereid maandelijks voor uw woning
te betalen?

Nee
50,1%

Misschien
16,4%

18C. Weet u de reden waarom zij hiernaar toe willen verhuizen?
13. Als u wilt kopen, welke prijs
bent u bereid voor uw
woning betalen?

40,7%
33,0%

60,4%

42,9%

Familie/vrienden

56,7%

Openbaar vervoer

Voorzieningen

Scholen
Rust en ruimte

30,9%
18,6%

57,7%

Werk

12,9%

Winkels

12,9%

Gezelligheid

10,3% Kerkelijke binding
25,1%

25,1%
21,6%

13,4%

10,4%

THEMA 5. AANVULLENDE INFORMATIE

1,1%

tot
€ 500

€ 500
tot
€ 750

€ 750 meer
tot
dan
€ 1000 € 1000

tot
tot
tot
meer dan
€ 200.000 € 300.000 € 400.000 € 400.000

Ja
9,5%

woonsubsidiegrens

14. Denkt u dat op het moment dat u wilt verhuizen in ons dorp aan uw woonwens
voldaan kan worden?
Ja
12,0%

Nee
42,9%

19A. Vindt u dat de overheden zich voldoende inspannen om de woningsituatie in ons
dorp te verbeteren?

Misschien
45,1%

Het zou beter kunnen
59,4%

Nee
31,1%

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
67,5%

Nee
32,5%

(grafieken: Annemieke Altena)
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Koudwatertrainingen bij Bodyfit

Houdrie Slofstra

Janny Koopmans van Praktijk
Bodyfit heeft haar droom zien
uitkomen. Een 20 meter lange
zwemvijver achter haar praktijk
met daarachter 7 meter natuurlijke filtering door lavastenen en
de juiste vijverplanten. Hiermee
wil ze een verloren kunst nieuw
leven inblazen. Van oudsher is
bekend dat blootstelling aan
kou in combinatie met de juiste
ademhaling gezond kan zijn. Per
1 november geeft ze in het bad
koudwatertrainingen en het bijbehorende
ademhalingswerk.
Om praktische ervaring op te
doen heeft ze dit een half jaar
zelf intensief beoefend. In de toekomst wil Janny groepen maar
ook individuen kennis laten maken met deze oude vorm van
gezondheidsbeoefening.

Nieuwe eigenaresse Haarzaak
Vanaf 1 juli 2022 is Piety Veldhuis gestart als nieuwe eigenaresse van de Haarzaak aan de
Kerkstraat 56.
Piety heeft al 13 jaar een succesvolle kapsalon in Raerd, de
Knippers-Inn. Vanuit deze passie was ze op zoek naar uitbreiding van haar activiteiten. Toen
ze hoorde dat Haarzaak een
overname-kandidaat zocht voor
de vestigingen in Buitenpost,
Burgum en Sneek is ze in actie
gekomen. Na het gesprek met
de vorige eigenaresse, Anne
Nynke, werd al snel duidelijk
dat er geen mogelijkheid was
om één van deze drie zaken
over te nemen. Het was: alles
of niets!
Piety is nu dus eigenaresse van
vier kapperszaken. Inmiddels is
ook de vestiging in Raerd omgedoopt tot Haarzaak.

Wie denkt dat Piety nu alleen
managementtaken
uitvoert,
heeft het mis... ze knipt vijf
dagen per week zélf. Ze heeft
Haarzaak overgenomen mét
alle veertien personeelsleden
en is nog op zoek naar een kapster part-time (24 uur) of fulltime!
De kapsalons in Buitenpost
en Burgum hebben ook een
schoonheidssalon, dus een gecombineerde behandeling is
mogelijk. Ook biedt Haarzaak
een kinder- en tienerabonnement aan, waarbij de prijzen
voor het knippen sterk zijn verlaagd.
Ze heeft zich aangesloten bij
de Business Club Buitenpost
(BCB). Op deze manier hoopt ze
mee te werken aan een sprankelend en levendig centrum in
Buitenpost! We wensen Piety
veel succes!

Piety zegt hierover: “Ik heb de
sprong gewaagd! In de eerste
periode had ik het gevoel dat
ik op een rijdende sneltrein
sprong, maar nu sta ik aan het
stuur, voorin!”

Contactgegevens
Haarzaak, Kerkstraat 56, Buitenpost, tel. 0511 - 54 40 47,
website: www.haarzaak-mv.nl
Gewoon binnenlopen kan ook.
Op maandag gesloten.

Het koudwaterbad.
Contactgegevens
West 9
9285 WB Buitenpost
tel./app: 06 2546 3687

(foto: Popke Leffring)
Meer informatie op:
www.praktijkbodyfit.nl

Sinterklaas en Kerst: denk aan de Wereldwinkel
De dagen worden weer korter en
het weer is omgeslagen. We maken ons op voor de donkere periode van de winter. De pepernoten en sinterklaasartikelen liggen
alweer een tijd in verschillende
winkels en voor kerst ligt er ook
alweer van alles in de winkels.
In de Wereldwinkel in ons dorp,
gevestigd om het hoekje bij de
Poiesz, is een keur aan sinterklaas- en kerstcadeau-artikelen
te krijgen. Wat dacht u van een
mooie warme wintersjaal of een
van onze prachtige sieraden om

als cadeau te schenken met Sinterklaas of Kerst? Verder een grote keuze uit vilten vogeltjes, leuk
voor in de kerstboom, en andere
kerstversieringen. Ook hebben
we mooie kerststallen en kerstkaarten in ons assortiment.
En als u een bedrijf hebt, of gewoon een familielid of vriend
wilt verrassen, kunt u ook bij ons
terecht voor prachtige kerstpakketten. Ze zijn er voor elke beurs.
Natuurlijk kunt u ook terecht
voor onze eigen cadeaubonnen.
Aan het eind van het jaar bent
u misschien gewend om aan
goede doelen te schenken. Door
aankopen te doen in de Wereldwinkel steunt u ook goede doelen. Kortom denk in deze tijd aan
onze mooie winkel en laat u inspireren.

Van Seggeren Techniek goed geland op De Swadde

Bij Ons is meer dan alleen winkel...
Bij Ons is behalve winkel ook een
werkplaats. Dat valt de bezoeker
aan de gezellige cadeauwinkel
op de Kerkstraat 24 misschien
niet onmiddellijk op. Maar zowel
naast de winkel als in de grote
werkruimte aan het Christinaplein wordt hard gewerkt.
Cliënten uit Kollum en Buitenpost van de dagbesteding van
Alliade maken daar veel van de
producten die te koop worden
aangeboden. En het is er ruim,
licht en huiselijk. Vooral veel textiel wordt verwerkt, in bijvoorbeeld tasjes of sjaaltjes. Andere materialen passeren ook de
handen van de 22 werknemers.

Zo worden siervoorwerpen van
klei gemaakt. Bijna alles naar eigen ontwerp, óf van de leiding óf
van de cliënten zelf. Soms wordt
het creatieve werk onderbroken
door productiewerk voor andere
bedrijven. Het vullen van bakjes
met schroeven voor een doe-hetzelf zaak of vullen van enveloppen met wenskaarten. Dit is leuk,
want het brengt variatie aan in
de dagelijkse gang van zaken.
Jenny Meindertsma, Douwe Kramer en Janneke de Jong onderbraken even hun bezigheden om
voor de foto te poseren.
Neem eens een kijkje aan de
Kerkstraat 24!

De eerste wegen van industrieterrein De Swadde werden in de
jaren vijftig aangelegd. Het oppervlak van het bedrijfsgebied
is ondertussen verviervoudigd,
maar nu toch weer vol. De laatste jaren is er een groot aantal
nieuwe ondernemingen neergestreken. Een van hen is Van Seggeren Techniek. Van Seggeren is
een bekende ondernemersnaam
in deze streek. Van origine was
het installatiebedrijf gevestigd
in Kollumerzwaag. Gedwongen
door ruimtegebrek verhuisde de
onderneming in november 2019
naar de Edisonstraat 3 op ons
industrieterrein. Zo’n 15 werknemers bedienen in het voormalige bedrijfsgebouw van Dijkstra
Tankbouw een groot deel van
Friesland. Het bedrijf is ook regelmatig in Groningen actief.
Albert van Seggeren (onderste
foto): “We moesten verhuizen en
omdat we wisten dat hier geen
installateur meer actief is, was

(foto’s: Johan Kootstra)
dat een reden extra om hiernaar
toe te gaan. Bovendien is deze
plek mooi centraal gelegen en
goed bereikbaar. Wij hebben het
hier prima naar de zin!”.

Contactgegevens
Van Seggeren Installatietechniek
Edisonstraat 3
9285 WE Buitenpost
telefoon: 0511 444 848
e-mail: info@vstechniek.nl
Geopend van maandag tot en
met vrijdag van 7.00-16.00 uur.
Heeft u ondernemersnieuws,
of wilt u uw bedrijf voorstellen in De Binnenste Buiten?
Neem dan contact op met
Houdrie Slofstra:
telefoon: 06 8293 1965
e-mail: houdrie@gmail.com
Zij komt dan bij u langs.

De Binnenste Buitenpost - oktober 2022

HISTORIE

17

BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

é ì Deze beide foto's van de Voorstraat zijn in ruwweg dezelfde periode gemaakt, namelijk begin jaren zeventig. Ze laten bijna hetzelfde deel van de straat zien, maar elk in
de tegenovergestelde richting.
Deze foto linksboven is afkomstig uit het archief van Harry Nienhuis. Nu, zo'n vijftig jaar
later, is alle op de foto zichtbare bedrijvigheid verdwenen. Helemaal rechts de garage
met benzinepomp van De Vries. Het bedrijf vertrok in 1980 naar het industrieterrein De
Swadde en de Poiesz streek er neer. Dan de smederij van Jaap Noordhof. In de jaren
zeventig had hij zich al meer toegelegd op kachels en aanverwante zaken. Het gele huis

met schuren is twee weken geleden gesloopt en het terrein wordt parkeerterrein. Daarnaast is het uithangbord van drukkerij Spa te herkennen. Ook deze is allang geschiedenis. De witte Esso-pomp van Teunis en Leen Evenhuis staat nog pal naast het fietspad.
Aan de overzijde van de weg is in de verte hotel-café Klamer te onderscheiden. Dan het
uithangbord van de elektronicazaak van Radio Kamstra. De Gerbo-zalen werden vermoedelijk uitgebaat door de familie Zijlstra.
De foto boven laat links de benzinepomp van Evenhuis beter zien. Waarschijnlijk bedient
Leen. Daarnaast, nu wel zichtbaar, het winkeltje van mevrouw Hoekje ('vrouw Hoekje').

é Herbrandastraat, toen nog Bouwyk, in 1929.
é Oproep: foto's It West 84. In oktober verscheen een oproep van Idske van der Boon
op onze Facebookpagina. Zij zoekt foto's van It West 84. Meteen aan de weg stond een
boerderij waar de familie Kamstra woonde en ernaast woonde de familie Pilat. Idske is
daar geboren in 1966 (dochter van Berend en Neeltje) en zou van de woning graag foto's
willen hebben of zien. Het betreffende huis(je) stond achter de boerderij en is er al heel
lang niet meer. Tineke Steringa reageerde en liet deze foto zien. Kan iemand nog verder
bijdragen? Reacties mogen naar De Binnenste Buiten.

é De korenmolen, met dank aan Gabe Douma voor de foto. De datum is onbekend.

ç Leuke bodemvondst op terrein smederij
Noordhof
Het terrein waarop de woning en oude smederij van Jaap Noordhof stond is de afgelopen weken helemaal afgegraven. Bij sloopwerk geeft de bodem wel eens zaken uit het
verleden prijs. Zo ook hier. De foto laat dit
oude bord van email zien. Het kwam tevoorschijn op de plek van een allang verdwenen
sloot. De tand des tijds heeft er duidelijk aan
geknaagd, maar toch is de reclametekst nog
goed leesbaar: ‘HIMA RIJWIELEN’. Vermoedelijk heeft het wel een halve eeuw onder
de grond gelegen. Volgens een omwonende zou het bord afkomstig kunnen zijn van
rijwielhandelaar Postmus, die vroeger aan de Voorstraat tegenover de ingang van de
Kerkstraat was gevestigd. Het kan ook een herinnering aan het bedrijfje van Noordhof
zelf zijn. Als smid hoorde de fietsenhandel ook bij zijn werk.

é Vijftig Jaar geleden - Kolendampslachtoffers in de Kerkstraat
Wij kijken nu dikwijls met nostalgie terug op de kleine huisjes in de vroegere, smalle
Kerkstraat. Toch was er een keerzijde. Veel van de gemakken van een moderne woning
kenden ze niet. Begin jaren zeventig was bij veel bewoners bijvoorbeeld aardgas nog
steeds niet gebruikelijk. Zij bleven vertrouwen op steenkool voor verwarming en petroleum voor het koken. Dat dit erg nadelig uit kon pakken bleek begin oktober 1972. Het
echtpaar Kooistra werd slachtoffer van ‘kolendamp’, oftewel koolmonoxide. Deze sluipmoordenaar was een risico van kolenstook dat in het verleden regelmatig slachtoffers
maakte. De getroffen woning kwam na dit ongeluk leeg te staan. De gemeente vond
renovatie van de erg gedateerde woningen aan de Kerkstraat niet zinvol en ging voor
modern – dus sloop. Deze krantenfoto uit 1975 laat een deel van de Kerkstraat zien dat
toen nog grotendeels origineel was.
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Ook in 2022 een winterwonder- Het Informatiepunt Digitale
land! Doe je mee?
Overheid in de bibliotheek

De cursus is gratis en u kunt zich
aanmelden via de website van
de bibliotheek:
www.ontdekdebieb.nl of loop
even binnen in bibliotheek.
De cursus werken met de DigiD is gestart op woensdag 26
oktober. De cursus bestaat uit
vijf bijeenkomsten. De volgende lessen zijn op 2, 9, 16 en 23
november, alle van 10.00-12.00
uur. U kunt zich nog aanmelden
en instromen op 2 november. U
kunt ook bellen met de klantenservice: 088 16 56 123. De cursus
is gratis.

de Bibliotheek

Noord Fryslân

Komt u met uw vraag naar de
bibliotheek, dan kan een bibliotheekmedewerker u direct helpen of doorverwijzen naar lokale
partners, als de medewerker er
niet zelf uitkomt. Het invullen
van formulieren mogen medewerkers niet voor u doen. Maar
het gebruik van de computers in
de bibliotheek is gratis en de medewerkers kunnen u wel op weg
helpen.
Het
Informatiepunt
Digitale
Overheid is onderdeel van de
bibliotheek en geopend tijdens
de openingstijden van de bibliotheek.

In januari wordt dezelfde cursus
in Surhuisterveen gegeven. Start
is dan op maandag 16 januari,
van 10.00-12.00 uur. Daarna op
23 en 30 januari, 6 en
13 februari.
Aanmelden
is mogelijk
tot en met
8 januari.

Naast vragen in het IDO, zien we
veel mensen die wel een beetje
hulp kunnen gebruiken met de

Nadenken over het verkeer in Buitenpost - wie helpt?
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Dorpsgenoot Bert Vegter gaf ons dit kaartje met zijn analyse van onveilige
om
situaties in ons dorp. Waarschijnlijk zijn er nog verschillende andere aan ttoe
en te
Bû
voegen.
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De gemeente Achtkarspelen doet regelmatig onderzoek naar de
verkeersveiligheid in ons dorp. Dit kaartje met risico’s op de doorgaande
wegen is van een paar jaar geleden. (kaarten: Annemieke Altena)
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Groenkamp en de Âlde Dyk. Verschillende straten hebben in de
afgelopen jaren PBB laten weten
dat de snelheid bij hen een probleem is. Verder willen we graag
dat er meer aandacht wordt gegeven aan landbouw- en ander
zwaar verkeer in de bebouwde
kom. Ook het parkeren is een
terugkerend onderwerp. De verkeersveiligheid voor kinderen en
andere kwetsbare weggebruikers mag ook genoemd. Maar
het nadenken kan ook gaan over
de inrichting van de straten en
wegen of verhogen van verkeerskennis.
Iedereen welkom
Voor onze werkgroep hebben
we niet alleen mensen met veel
kennis nodig. Ook zij die het
dorp goed kennen en regelmatig
onveilige situaties ervaren zijn
onmisbaar. Hart voor het dorp

Dijk

Lauwersmeerweg

en de verkeersveiligheid zijn
eigenlijk de belangrijkste nodige eigenschappen. Wij hebben
nog niets vastgelegd voor de
werkgroep. Veel zal afhankelijk
zijn van de mogelijkheden van
de leden. Wij stellen ons wel
voor dat op regelmatige basis,
bijvoorbeeld eenmaal per twee
maanden, als groep wordt vergaderd. Daarnaast zal af en toe
overleg met het bestuur van PBB
en de gemeente nodig zijn. Natuurlijk hoort ook contact met de
direct betrokkenen bij bepaalde
verkeerssituaties daarbij. Het
bestuur van PBB steunt vanzelfsprekend financieel en praktisch
het werk van de groep.
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Wat is er te doen?
Voor de werkgroep is genoeg
te doen. We zijn op de hoogte
van een behoorlijk aantal bekende knelpunten en risico’s in
ons dorp. Bijvoorbeeld de Kuipersweg, de Jeltingalaan, de

lt
Je

paraat aanwezig is. Het is handig
om op zo’n moment mensen om
advies te vragen die beter in het
onderwerp thuis zijn of zich erin
willen verdiepen.

Het aantal onderwerpen waar
Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt groeit voortdurend. De
overheid en andere organisaties
doen steeds vaker een beroep op
ons. Het is daardoor lastig al het
werk de aandacht te geven die
het verdient. Dat is de belangrijkste reden waarom PBB graag
over ‘het verkeer’ met anderen
wil samenwerken. Een tweede
reden is dat het soms kennis
vraagt die bij het bestuur niet

Kruidhof
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Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) heeft een aantal jaren geleden
haar drie belangrijkste werkterreinen vastgesteld. Naast de leefbaarheid in het algemeen en een goede ontwikkeling van het dorp
werd met nadruk de verkeersveiligheid onderscheiden. In haar lange geschiedenis is dit inderdaad een permanent punt op de agenda
geweest, en dat is het nog steeds. PBB wil graag een werkgroep
samenstellen die helpt bij het nadenken over verkeersveiligheid.
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Hester van der Wal

DigiD. In bibliotheek Buitenpost
is op 26 oktober de cursus Werken met je DigiD gestart Stap
voor stap leert u hoe u iets veilig kunt vinden op internet en
hoe u digitaal zaken regelt bij
de overheid. Heeft u nog geen
DigiD? Dan gaan we deze samen
aanvragen en leert u hoe u veilig
kunt inloggen op websites waar
u de DigiD nodig heeft.

m

Samen gaan we weer voor een
twinkelend Buitenpost, zodat
ook deze winter iets minder donker is!

Klaas van der Werf

Tú
n

Ook dit jaar wil Team Winterlichtroute een verlicht dorp op de
kaart zetten. De mooist versierde
straten en huizen/tuinen maken
kans op een prijs, gesponsord
door Plaatselijk Belang Buiten-

Heeft u een digitaal bericht van
de overheid gekregen? Maar
geen idee wat u moet doen of
hoe te reageren? Dan kunt u in
de bibliotheek bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
terecht.
Ook als u vragen heeft over uw
huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, belasting, studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers-)
boetes, pensioen of uitkering
kunnen wij u helpen.

Oude
Dijk
Lege Se
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post.
Wil jij meedoen en kans maken
op een mooie prijs voor jouw
buurt of huis? Meld je dan aan!
Je kunt als buurt/straat meedoen,
maar ook als tuin of huis. Stuur
voor 16 november een e-mail
naar lichtroutebuitenpost@hotmail.com. Geef daarin aan of je
mee wilt doen met je straat of als
huis of tuin. Je ontvangt dan zo
snel mogelijk meer informatie.
Zet alvast in de agenda: de route vindt plaats van 15 tot en met
29 december.

Earm
Trije e

In 2020 vond voor het eerst een
Winterlichtroute plaats. Al twee
jaar op rij is het een enorm succes! Gemiddeld doen er meer
dan 40 straten, 15 huizen en
5 tuinen mee. Er is van alles te
zien: ijsberen op bankjes, grote
sneeuwpoppen, een après-ski
bar en vele gezellige vuurkorven.
Niet alleen Buitenposters komen
het jaarlijkse spektakel bekijken,
maar ook bewoners buiten het
dorp weten de lichtroute te vinden. Leuk voor wandelaars, fietsers én automobilisten.

BUURPRAAT

Oude Dĳk

Heeft u interesse? Mail dan met
pbbuitenpost@gmail.com.
Wij nemen dan spoedig contact
met u op.
Johan Kootstra

Twee houten huizen en
De Kruidhof
Het is zomaar een zaterdagmorgen
in oktober. Of nee; beter gezegd:
het is oogstdag op De Kruidhof! Het
tuinseizoen wordt afgesloten en het
is gezellig druk in de Julianalaan
met allerlei mensen, die met planten en andere dingen terugkeren
van De Kruidhof naar hun auto. Het
is mooi droog weer en ik had besloten om de voordeur nog een keer in
de lak te zetten. Vroeg in de middag
heb ik de verfklus geklaard en terwijl ik bezig ben de spulletjes op te
ruimen, hoor ik een stem vanachter
de heg, met de woorden: “dit is mar
in apart hûs wêr as jo wenje”. Ik kijk
op en zie een man met een doos vol
planten in zijn arm, die zijn groene
spullen aan het inladen is in zijn
auto.
“Ik kom oorspronkelijk uit Heerenveen, uit de buurt van het ziekenhuis, en daar staan net zulke huizen
als deze. In zo’n huis heb ik als kind
gewoond. Toch wel bijzonder dat
hier ook zo’n houten huis staat”,
vervolgt de man. Ik beaam zijn opmerking en loop naar de man toe en
vertel hem dat het helemaal klopt,
dat er in Heerenveen precies zulke
houten huizen staan. Sterker nog!
Dat er hier in Buitenpost twee identieke houten huizen staan en dat
het andere huis op de hoek staat
van de Irenestraat en de Haersma
de Withstraat.
En de man vertelde me, dat toen
hij in Heerenveen woonde, hij er
nooit bij stil heeft gestaan dat er
om hem heen, ook houten huizen
stonden en dat hij deze morgen
verrast werd, dat er in Buitenpost
ook precies zo’n houten huis stond.
“Men noemde het destijds ook wel
Zweedse woningen, vanwege het
hout”, vertelde hij me.
En dat was een mooie gelegenheid
om te vertellen, dat het geen Zweedse woningen waren maar Oostenrijkse woningen. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft Oostenrijk in
ruil voor zuivel uit Nederland, in het
kader van de Marshallhulp, houten
prefab-woningen geschonken aan
Nederland, waar gemeenten zich
voor konden inschrijven. Van de
firma Union Holz werden de houten schotten op treinwagons naar
Nederland vervoerd om vervolgens
te worden gedistribueerd naar de
plaatsen waar ze zouden worden
gebouwd.
Zo staan er heel veel van deze houten huizen in Den Helder, dat verwoest raakte door de luchtaanvallen op de marinehaven. Maar ook
in de Noordoostpolder zie je deze
huizen staan (langs de weg van Ens
naar Vollenhove) bij de oorspronkelijke domeinen-boerderijen. In
het kader van stadsontwikkeling en
dorpsuitbreiding zijn deze huizen tevens gebouwd in Drachten (Gauke
Boelensstraat, achter De Lawei) en
Leeuwarden (Julianalaan en Van
Miereveltplantsoen). En dus ook in
Heerenveen en twee woningen in
Buitenpost. Vol verwondering bedankt de man mij en zegt dat hij nu
anders tegen zijn vroegere woonplaats aankijkt. En hij pakt uit de
doos met pas gekochte planten een
Sedum Herbstfreude en zegt tegen
mij “Dizze plant is foar jo, foar yn de
tún”.

Hoveniersbedrijf P.Douma, West 92 Buitenpost,
Tel. 0511-543870. Volg ons op Facebook.
Verkoop aan de weg van ma. – za.
Herfstwinkel achter huis open op
vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Rozenbottels, rozenbottelkransen, herfststukjes
En meer.

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

&

Verzekeringen
Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

0511-544442

info@kootstraadvies.nl

/Advieskootstra

www.kootstraadvies.nl
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ZEG HET MAAR Ingezonden brieven
Hondenpoep
Wij wandelen veel en we zien
steeds meer honden op het
Mejontsmaveld! Er staat duidelijk dat het is verboden voor honden! Is er ook iets aan te doen?
Anders krijgen we misschien allemaal poep op het veld!
C. Bruin

Sigarettenpeuken
Als wij met de honden wandelen, valt het ons op dat er wel
heel veel peuken van filtersigaretten zomaar buiten worden
weggegooid.
Mensen die filtersigaretten roken
doen dit om minder gevaarlijke
stoffen binnen te krijgen. Maar
door deze peuken buiten weg te

5 november weer Repair Café
Het Repair Café op 1 oktober
werd weer druk bezocht, met een
grote variatie aan klussen.
Zo was er een lamp waar een
nieuw schakelaartje in moest.
Gelukkig hebben we in Van der
Veen een ruim gesorteerde zaak.
Helemaal passen deed het niet,
maar na enig aanpaswerk werd
dat opgelost. Even een snoer
van een strijkijzer iets inkorten
omdat het behoorlijk beschadigd
was. Verstandig om op tijd langs
te komen, voordat het gevaarlijk
werd. Zo maar weer klaar! Bij
een grasmaaier lukte reparatie
helaas niet, mede omdat de veiligheid bij zo’n apparaat erg belangrijk is.
Een bijzonder geval was een grote hondenbench. Dit hebben we
als volleerde ijzervlechters proberen te repareren.
Iets wat we ook nog nooit gezien
hadden was een apparaat om
elektrisch mee te koken. Met de
hoge gasprijzen was dit actueel
geworden. Ondanks dat de aan-

en uit-schakelaar zo op het oog
geen mankement vertoonde,
weigerde hij te werken. In overleg met de eigenaar werd besloten om een werkende schakelaar
uit de ‘rommeldoos’ ernaast te
monteren.
Hier vlug geschreven, maar in
werkelijkheid een heel gepruts.
Maar met resultaat!
Dat er ook nog een stofzuiger en
een naaimachine gerepareerd
werden, is al bijna gewoon geworden.

Kortom: Weggooien, mooi niet!
Goed voor je portemonnee en
nog duurzaam ook. Kom langs!
Op 5 november tussen 13.00 en
16.00 uur staan we weer voor u
klaar in It Koartling.
André van der Laaken

MOAI SEIN!
FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Fear/fearren
(uitspraak: fjerren)

(Veer/veren)
Oktober, de fûgels sitte allegear wer goed yn de nije fearren.
It winterkleed, klear foar kjeld, wetter en snie.
Moaie fearren meitsje moaie fûgels
De kleren maken de man

VUILNISBAKKENPRAAT
gooien, krijgen de dieren en wij
de microplasticdeeltjes, die in de
filters zitten, binnen. Deze plastic
deeltjes vergaan niet en hopen
zich op in de lichamen van mens
en dier.
Het is maar een kleinigheid om
de peuken in de afvalcontainer

te gooien, want dat gaat allemaal
in de afvalverbrandingsoven. Zo
kan er veel vervuiling en ellende
worden voorkomen.
Let dus niet alleen op je eigen
gezondheid maar ook op die van
anderen!
Ed Pols en Henny Balk

Stichting Toneel en Muziek
opgeheven
Kaarthouders kunnen geld terug
krijgen
Het bestuur van de Stichting Toneel & Muziek Buitenpost e.o.
wordt per 1 januari 2023 officieel opgeheven. Daaraan voorafgaand moet de financiële
eindstand worden opgemaakt.
Mensen die nog een financiële
vordering bij de stichting willen
indienen, kunnen dat doen tot
21 december 2022.
Kaarthouders die het geld voor
destijds aangeschafte kaarten
voor de musical Mozes terug
willen krijgen, kunnen daarvoor
hun originele kaarten en de gegevens voor de terugbetaling
(bankrekeningnummer en naam
van de begunstigde) in een gesloten enveloppe inleveren bij
Dropshop Liquorice, Kerkstraat
72 in Buitenpost. Andere vorderingen kunnen worden ingediend bij Chris Brandsma, De
Zeilen 65, 9285 MN Buitenpost
of centbrand@outlook.com.

In 2016 werd de stichting opgericht met als doel het opvoeren
van toneel- en of muziekvoorstellingen door en voor inwoners
van Buitenpost en omstreken. In
2017 werd de musical Ester door
een grote enthousiaste spelersen vrijwilligersgroep onder regie van Atsje Lettinga voor zes
uitverkochte zalen opgevoerd.
In 2020 stond de musical Mozes
op het programma, maar vanwege het oprukkende coronavirus moest deze helaas vlak voor
de première worden afgeblazen.
Destijds werd gedacht dat in het
najaar van 2020 weer kon worden begonnen met repeteren
voor uitvoeringen in maart 2021.
De nog steeds bestaande onzekerheid rondom corona is de
reden dat er geen plannen kunnen worden gemaakt voor een
nieuwe musical. Doordat ook de
zoektocht naar nieuwe bestuursleden niets heeft opgeleverd,
heeft het bestuur besloten de
stichting op te heffen.

Kort geleden werd bekend dat de
eigenaren van de voormalige De
Roskam aan de Voorstraat een
aanvraag bij de gemeente hebben ingediend voor aanpassing
in verband met isolatiewerk. Uit
de plannen blijkt dat het om een
ingrijpende operatie gaat. Onder
meer het dak, de muren en de
kozijnen worden grondig onder
handen genomen. Op 13 oktober
werden daarover vragen gesteld
in de gemeenteraad. De Roskam
is geen rijksmonument en het
uiterlijk van het gebouw wordt
zo niet beschermd. De gemeente

Achtkarspelen onderkent wel het
grote belang van het pand voor
het straatbeeld, en heeft daarom Welstandsorganisatie Hûs
en Hiem om advies gevraagd.
Deze bleek niet akkoord met alle
onderdelen van het plan. Het is
nu aan de eigenaren om met een
alternatief te komen.
Plaatselijk Belang blijft de ontwikkelingen rondom het aanzien
van het op-een-na oudste pand
van ons dorp volgen.
Johan Kootstra

Nu dus binnen maar zoals u ziet niet
alleen. In mij staat een jongen. Wel
een vrolijke jongen. Ik ken hem wel.
Hij heet Rick. Hij zit op ‘het spoor’
school. Uit mijn vorige verhalen
heeft u kunnen lezen dat ze hier met
‘sporen’ werken. Het heet tenslotte
‘t Stationnetje dus sporen horen erbij. Nou deze jongen die zo vrolijk in
mij is gestapt die spoort wel.

Elk minske moat wolris in fear litte
Iedereen moet wel eens een verlies lijden
Master stuts Jochem in fear yn ‘e broek
De meester gaf Jochem een compliment
Kop op, de moedfearren net hingje litte
Kop op, de moed niet verliezen

Wilt u ook wel eens een stukje schrijven
voor de Binnenste Buiten over Buitenpost
of haar inwoners? Dat stellen we erg op
prijs. Het hoeft niet perfect geschreven te
zijn, wij kunnen het altijd redigeren.

Rick wil graag servicemedewerker
worden. Ik ben gek op servicemedewerkers want die doen allerlei
dingen voor mensen. Ze geven ‘service’ en volgens mij, maar ja wat
weet ik, helpen ze dan mensen door
ze de weg te wijzen in een gebouw,
door koffie te schenken of kopietjes
te maken of allerlei andere dingen
die mensen nou eenmaal nodig
hebben. Maar ook is de servicemedewerker vaak degene die de
vuilnisbakken buiten zet en daarom
mag ik ze wel. Maar ja nu staat hij in
mij een beetje vrolijk te lachen.
Er wordt vaak in mij gestaan om de
rotzooi aan te stampen als er nog
meer troep in mij moet worden gestopt. Dat hoeft nou niet maar ik ben
het wel gewend. Dit is gewoon voor
de lol en ik ben wel in voor een gebbetje. Zeker als een leuke jongen
dat doet. Hij schopt mij niet, hij gooit
mij niet om. Kijk dan vind ik het al
gauw goed. Veeleisend ben ik niet.
Prop mij maar vol en zet mij langs
de weg zeg ik altijd maar. Eigenlijk
ben ik ook wel een ‘servicemedewerker’. Geinig toch?

It is goed om mei eigen fearren te fleanen
Het is goed om een zelfstandig leven te leiden

POST

Ik sta bij ‘t Stationnetje. Wel lekker
binnen, zodat ik niet nat wordt en
ik het ook niet koud heb. Ik kan natuurlijk wel goed tegen de kou. Daar
ben ik tenslotte op gebouwd. Ik heb
al vaak een witte sneeuwhoed gehad want ik ga al wat jaartjes mee.
De laatste jaren waren wat sneeuw
betreft erg rustig maar ik herinner
mij 2009 toen mijn hoofd wekenlang
met sneeuw was bedekt. Dat waren
nog eens tijden maar dat heb ik al
jaren niet meer gezien.

Nieuw uiterlijk voor De Roskam?

Hy fleeach op as in bosk fearren
Hij vloog op van woede en verontwaardiging

DE BINNENSTE
BUITEN

Ontmoeting met Rick

Lever tekst en eventuele afbeeldingen dan
apart aan.
mail naar: bibupost@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt op
28 november.

Heeft u geen krant ontvangen?
Neem dan contact op met
Piet Pettinga,
tel. 540014 of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

Takkenschaar
EasyCut 680B

• Lengte: 680 mm
• Voor takken tot
Ø 42 mm
• Vanwege het lage
gewicht en de
uitstekende werking
van de armen
heb je weinig kracht
nodig om te snoeien
• 25 jaar garantie

44 .99

39 .95
NA 20%
CASHBACK

Art.nr 10821641

31 .96

20%

CASHBACK
op het aankoop bedrag
via Gardena*

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

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

Classic snoeischaar
B/S-M
• Bovenmes met anti-kleef
coating
• Ondermes RVS
• Max. snijdiameter: 22 mm
• Eénhandsvergrendeling
• Ergonomische handgrepen
met softgrip op bovenste
handgreep bieden een
maximaal comfort
• 25 jaar garantie
Art.nr 10688547

21 .99

17 .50
NA 20%
CASHBACK

14 .00

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

Vrome wens

De Fakkel, vermoedelijk klas 3, augustus 1976
Alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: ? , Sigrid Visser, Wichard Faber, Irene van der Wal, Richard
Schaap, Tjibbe de Boer, Anko Ytsma.
Tweede rij van boven: Aafke de Haas , Tineke van der West, Jan Visser, Arjen
Harmens.
Derde rij van boven: Elisabeth Poortinga, Alie Haisma, Willem?, juf De Jong,
Tweede rij van onder: Wilma Riemersma, Sietse Zandberg, Elsje de Graaf, Sija
Tol, Marko Berger, Michiel Slobben, Wietse-Gerrit Wijma, Ymie Postma, Gretha
van der Wal.

RAAD DE LOCATIE

Onderste rij: Willem Jan Ausma, Ulco de Boer, Johanna Schipper, Sjoerd
Kloostra, Klaas ?, Lourens de Jong
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.

Buitenposters in Fryske
scheurkalender 2023

Johan Kootstra
Waar is dit?
Wie weet waar
deze bijzondere
putdeksel in Buitenpost ligt?
Oplossingen – bij
voorkeur op een
kaartje – inleveren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
(Nijenstein
7)
vóór zaterdag 18
november.

De prijs, twee koffie met iets lekkers,
wordt ter beschikking gesteld door de Binnen-Markt, Kerkstraat 19.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel in het septembernummer was:
Herfstweer. Er waren 8 goede inzendingen.
Winnaar is Jan Geertsma. Gefeliciteerd!

Op 19 oktober werd in Drachten
de Fryske scheurkalender gepresenteerd. Deze kalender werd samengesteld uit inzendingen van
ruim 1000 personen. Van de bijna 1500 foto's en gedichten die
werden ingestuurd zijn er 320
voor de kalender gebruikt. Ook
Buitenposters zijn erin vertegenwoordigd. Zo zijn foto's opgenomen van Hielke Boorsma, maar
ook (voor zover bekend) van Anja

Bijma, Sijbren Kuiken en Henny
Meetsma (van de Dropshop). Er
zijn 5000 stuks gedrukt, verkrijgbaar bij sommige boekhandels
en via internet.
Meer info op:
www.descheurkalender.nl
De bij de Trekvaart genomen
foto is van Hielke Boorsma.
Johan Kootstra

Op het Hogeland in de provincie
Groningen en in het Oldambt aldaar
woonden, zoals je dat noemt, ‘dikke boeren’ oftewel herenboeren.
Op werkdagen liepen ze net niet
in zondagskostuum, maar in een
soort bid- en dankdag-pak, waarbij
de broek werd opgehouden door
bretels (hupseel’n in het Groningse
dialect). Achter die bretels werden
de duimen gestoken als kenteken
van een bijzondere stand. Honderd
bunder land of meer gaf ook aanzien en deed denken aan kapitaal
vermogen. Het waren veelal akkerbouwers op de vruchtbare zeeklei
(Hogeland) en de groeizame uitstekend te bewerken grond, die
de overgang vormde van klei naar
zand (Oldambt). De meeste boeren
hielden ook vee. Uit deze situatie
ontstond het beeld dat huwbare
boerenzoons de ruitjes van de koestallen telden en de melkbussen die
bij de weg stonden. Hoe meer bunders grond, hoe meer koe-raampjes
en hoe meer melkbussen, zoveel te
rijker de boer inclusief zijn begeerde huwbare dochters. Verliefdheid
en liefde speelden meestal geen
rol. Het was het geld dat het geluk moest brengen. Die mentaliteit
kweekte boeren die iedere zaterdag
letterlijk met geld strooiden als ze
hun arbeiders het loon uitbetaalden. Dat werd op de grond gesmeten, zodat de arbeider gedwongen
werd op de knieën te gaan om zijn
zuur verdiende geld bij elkaar te
zoeken. Geen wonder dat onder
andere deze vernederende gang
van zaken het communisme, vooral
in Oost-Groningen, deed ontstaan.
Frank Westerman heeft de geschiedenis hieromtrent op rake wijze
beschreven in zijn boek ‘De graanrepubliek’. Als je dit leest voel je
gewoon de sfeer zoals die destijds
in het Oldambt heerste. Op het Hogeland was het niet veel beter. Dat
deed die ‘dikke boeren’ op den duur
de agrarische das om. Dat tij kon
zelfs Sicco Mansholt uit Ulrum, kenner van de landbouw bij uitstek en
als zodanig voorzitter van de Europese Commissie in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, niet keren. De
onmenselijke behandeling van de
landarbeiders kwam gelukkig ten
einde, maar daarmee hield de landbouw zoals die in die tijd gevoerd
werd op en verdween er een belangrijke bron van werk en inkomsten. De Groninger boeren hadden
ook veelal een, naar eigen idee,
stevig en standvastig karakter, zo in
de geest van: ‘Daar blijf ik bij, daar
sta ik op en daar wijk ik niet van af’.
Dat leidde onderling nogal eens tot
diepgaande verschillen van mening,
onenigheid, twist en eeuwigdurende ruzies. De vetes die ontstonden
woekerden tot ‘genoegen’ voort en
werden van generatie op generatie
levendig gehouden. Het gebrek aan
contact, bijvoorbeeld over het al jaren slepende akkefietje, deed zich
op de meest pijnlijke wijze voor als
de ruziënde boeren buren waren.
Zo deed zich het geval voor dat een
buurman-boer kwam te overlijden.
De andere boer-buurman wist toch
de moed op te brengen de buurvrouw te zeggen dat hij van plan
was buurman de laatste eer te bewijzen. De weduwe reageerde door
te stellen: ‘Als jij op de begrafenis
komt, dan heb ik de lol eraf…!

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

Private Lease de nieuwe A3
nu vanaf €509/mnd
Audi Van den Brug

De Lange West 96, Drachten
T 0512 - 748 800
vandenbrug.nl/audi

Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Audi Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio
afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen.
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Aanbod geldig tot en met 24 december 2022, zolang de voorraad strekt.
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Schilderles
In It Koartling kunnen mensen
ook leren schilderen. De lessen
worden gegeven door Hetty
Combs.
Er is een avondgroep die vol zit
en een maandagmiddaggroep
waar nog een paar plaatsen beschikbaar zijn voor liefhebbers
die zich de kunst eigen willen
maken.

Pompoenenfeest

Vanaf januari is er weer plek in
de avondgroep. Heeft u er ook
zin in of wilt u eens komen kijken
hoe zoiets gaat, aarzel dan niet
en kom in actie. Wellicht is het
iets voor u.

Daar staan ze dan de jongens
en de meisjes. Op de tafel staan
heel veel pompoenen en daar
gaan ze wat mee doen. We kijken
mee, want we zijn nieuwsgierig.
Zouden ze lampionnen gaan maken? Eerst snijden ze de bovenkant eraf. Bij een jongen gaat dat
mis. Hij snijdt zich in zijn hand.
Het bloedt wel maar het is niet
ernstig. Gauw een verbandje

en hup in de auto zodat een van
de begeleidsters hem thuis kan
brengen. Wel sneu!
Als de bovenkant eraf is moet
de binnenkant leeggehaald worden. Daar zitten pitten en andere
natte zooi. De kinderen doen dat
met een plastic handschoen aan.
Sommigen zijn stoer en gebruiken hun blote handen. Je kan
het tenslotte na gedane arbeid
makkelijk afspoelen en het is
niet echt smerig alleen maar een
beetje vies. Tijdens het leeghalen
is het een heel vrolijke boel en
sommigen bedreigen met hun
natte handschoen de buurman
of hun vriendje waarbij er flink
gegild en gelachen wordt. Dan
moet de pompoen uitgespoeld
worden en kan het snijden van
een gezicht beginnen. Vaak eerst
de mond soms met vervaarlijke
tanden erin. Ook ogen en neus
krijgen een plek. Op het eind
staan veel grijnzende en enge
pompoengezichten op tafel.
Allemaal oranje. Leuk met het
wereldkampioenschap voetbal
in het vooruitzicht. Welke zou Van
Gaal voorstellen? Of is het voor
het koningshuis? Nee toch. Zo
eng zien die er niet uit. Oh nee,
het is voor Halloween! Ja dat is
ook leuk.

Hetty is te bereiken op e-mailadres: hettycombs@gmail.com
of telefonisch op 06 1648 0635.
Er wordt met rietpen en met inkt
gewerkt en er zijn al leuke resultaten geboekt zoals bijgaande
foto’s laten zien. Maar er zijn ook
andere mogelijkheden bij Hetty.
Zo kunt u ook met potlood,
houtskool, softpastel, acryl- of
olieverf werken. Mogelijkheden
genoeg.

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.
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.

It Koartling krijgt bijdrage van het Gebiedsfonds
Net als anderen heeft ook It
Koartling een zeer gewenste en
ruime bijdrage gekregen voor
de verduurzaming. Het gebiedsfonds Sinnegreide van de Energie Coöperatie Buitenpost (ECB)
heeft een bijdrage van 5500 euro
toegezegd voor het verminderen
van het gasverbruik in It Koartling en verduurzaming van het
pand.
Deze week overhandigde Sean
Thompson, bestuurslid van de
ECB, aan de penningmeester
Jelly Faber de cheque met het
riante bedrag. It Koartling is er
heel blij mee want zo’n groot
gebouw als it Koartling wordt
net als alle andere in ons land
geconfronteerd met de stijgende
prijzen voor gas. In januari worden er al flink wat zonnepanelen
gelegd op het dak van It Koartling. Daarnaast wil het bestuur
sterker inzetten op het energiebewustzijn van de gebruikers.
De verwarmingsinstallatie en
de isolatie zijn grotendeels verbeterd en vernieuwd in 2016.
Gelukkig maar dat toen in samenspel met de gemeente en
de Kruidhof al veel maatregelen
zijn genomen. Maar dat betekent
ook dat alle toen genomen maatregelen nog lang niet aan hun
economisch levenseinde zijn.
It Koartling wil dan ook het ge-

bruik terugbrengen door op alle
radiatoren kranen aan te brengen die via een automatische installatie en via een app te besturen zijn zodat alleen die ruimten

worden verwarmd die ook werkelijk op dat moment gebruikt
worden. De technische mogelijkheden zijn beschikbaar en nu dus
ook het geld.

IN THE SPOTLIGHT
ANNA DIJKSTRA

FYSIO | Podologie
Sinds 2019 is Eeltsje Talstra naast fysiotherapeut ook werkzaam als registerpodoloog.
De letterlijke betekenis van podologie is voetkunde. De podoloog is gespecialiseerd in de
herkenning en behandeling van aandoeningen aan de voet en de enkel. Ook kan de
podoloog houdingsklachten die een relatie hebben met de voet herkennen en behandelen.
De registerpodoloog analyseert je voetenstand, het bewegingsgedrag van jouw voeten en
de invloed hiervan op de rest van jouw lichaam. Er wordt onderzocht of vanuit jouw voet
een klacht wordt onderhouden of kan worden veroorzaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wat
je kunt verbeteren. Uiteraard is een analyse en advies ook waardevol als er geen klachten
aanwezig zijn, ongeacht jouw sport- en of activiteitenniveau. De kans op blessures wordt
verminderd bij het optimaliseren van de stand en afwikkeling. Het is bekend dat een kleine
afwijking in de afwikkeling een serieuze blessure kan veroorzaken of het herstel beperkt.
Maar met de juiste aanpak kan dit worden verholpen.
Het advies kan bestaan uit een (sport)steunzool, een specifiek type (sport)schoen,
(sport)fysiotherapeutische behandeling, oefeningen, aanpassing looptechniek of het advies
een andere (para)medische specialisatie te consulteren.
Wil je: verantwoord sporten, jouw sportprestatie optimaliseren, de kans op blessures
verminderen, optimaal herstellen van blessure, meer comfort bij langer staan en lopen?
Dan ben je voor een voet- en loopanalyse bij Eeltsje Talstra aan het juiste adres!

Volgt
voedingsprogramma
Vytal
onder
begeleiding van voedingsconsulent Marianne
Dijkstra

Wat houdt het voedingsprogramma precies in?
Het programma wordt persoonlijk op jou afgestemd. In
het intakegesprek heb ik aangegeven waar ik tegenaan
liep: ik had mijn gewicht niet meer onder controle en
kreeg het ook niet meer onder controle. Geleidelijk aan
begon ik steeds zwaarder te worden en ik voelde mij
hierbij niet prettig. De overgang speelde hierbij ook een
grote rol.

Of hoe ben je bij het voedingsprogramma terecht
gekomen?
Ik ben via Facebook, waar jullie een artikel over
overgang en voeding hadden geplaatst, aan
voedingsprogramma gekomen. Ik sportte al 2 keer in
week bij jullie, dus het contact was snel gelegd en
drempel was voor mij hierdoor ook niet zo hoog.

de
dit
de
de

Wat is je ervaring met het voedingsprogramma?
Ik
heb
een
hele
fijne
ervaring
met
dit
voedingsprogramma. Je wensen en dat wat je nodig hebt
op een dag om elke dag gezond te eten, wordt van te
voren besproken en vastgelegd in de Vytal-app . Ook
bepaal je zelf mee hoeveel eetmomenten je op een dag
hebt. Dit was voor mij heel fijn. Door elke dag op de app
te kijken wat je mag en gaat eten, komt er al snel
structuur in en gaat het na een aantal weken al
automatisch.

LEEFSTIJL | Voedingsbegeleiding
Je kent het wel: je wilt wat doen aan je eetpatroon. Wat afvallen, je gezonder voelen,
minder suikers eten. Maar.. je ziet door de bomen het bos niet meer want er wordt zoveel
gezegd en geschreven over wat goed/niet goed is.
Met behulp van onze gewichtsconsulent Marianne kun je aan de slag gaan met een
gezonde leefstijl. Wij gebruiken daarbij de handige voedingsapp VYTAL. Deze app wordt
helemaal afgestemd aan jouw lichamelijke behoeftes en voorkeuren. Heerlijke recepten
waardoor jij je doelen kunt behalen.

Ik ben in totaal 5 kg afgevallen, waar ik heel blij mee ben.
Maar wat nog fijner is, is dat ik mij een stuk beter voel.
Door dit voedingsprogramma ben ik er achter gekomen
dat ik toch op bepaalde momenten van de dag te veel at,
waardoor ik mij heel erg "opgeblazen" voelde. Ik weet nu
ook dat je, omdat ik in de overgang zit, op de eiwitten in
mijn voeding moet letten. Ik eet nu dus meer kwark en
regelmatig een ei. En vette maaltijden probeer ik te
vermijden.

Door middel van wekelijkse coaching en weegmomenten werken we aan een zo goed
mogelijk resultaat. De kosten voor de voedingsbegeleiding zijn, inclusief gebruik van de
app, 32,50 euro p/mnd. Ben je aanvullend verzekerd? Dan kan het zo zijn dat de
begeleiding van het voedingstraject deels of volledig vergoed wordt. Wij zoeken dat graag
voor je uit.
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
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Natuur bashen

TUIN(BE)LEVEN

Gertie Papenburg

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

Misschien heb je er ook naar gekeken… de tv-uitzending van Vroege
Vogels over onze Mieden op afgelopen 15 oktober. Zo niet, dan kun
je die snel genoeg terug zien op internet, en dat zou ik zeker doen.
We werden meegenomen naar een hele reeks bijzonderheden in
onze eigen achtertuin door bevlogen boswachters, beheerders en
onderzoekers. Wat ‘bezitten’ we een prachtig natuurgebied! Maar
ik ontdekte ook dat ik al maanden met een soort van graat in de
keel rondloop, en die werd ineens voelbaar.
We zagen een onzichtbare pingo! Nou ja, onzichtbaar voor
wie er geen geoefend oog voor
heeft. We denken altijd aan zo’n
mooie ronde plas, maar na hun
ontstaan in de ijstijd zijn vrijwel
alle pingo’s verland en opgevuld
met veen. Het werden pas plassen toen we ze gingen ontvenen
om turf te winnen. En dat is lang
niet met alle pingo’s gebeurd.
We zagen de libel groene glazenmaker eitjes leggen in krabbenscheer, en we zagen de superzeldzame waterplant kleinste
egelskop. Spectaculair was de
vangst van een waterspitsmuis.
De rakker ontglipte overigens al
weer vóór hij goed en wel gefilmd kon worden. Maar beelden
uit een andere bron toonden hoe
deze muis onder water zwemt en
kleine visjes en andere waterdieren verschalkt. Fascinerend!
We zagen met hoeveel geduld
een filmer grote zilverreigers
voor ons vastlegde bij hun aankomst op een verzamelslaapplaats; hoe zangvogels zorgzaam
geringd werden. En het ging ook
over de autochtone wilde bomen
en struiken waar ik de vorige
keer over schreef.
Als je gekeken hebt, voelde je
misschien net als ik een soort van
trots: zo’n bijzonder gebied vlakbij! Zo gaaf nog dat het de allerhoogste beschermingsgraad zou
moet hebben. Het miedengebied
staat dan ook bovenaan een

‘Onzichtbare’ pingo in de Mieden.
Met veen gevulde en niet ontveende
pingo. (bron: bijgesneden still uit de
Vroege Vogels-uitzending)

lijst van potentiële Natura 2000gebieden. In de wacht ter compensatie voor gebieden die om
wat voor reden dan ook hun Natura 2000-status moeten verliezen, bijvoorbeeld door de aanleg
van noodzakelijke infrastructuur.
En ineens plopte weer die ene
zinsnede op in mijn hoofd uit
het bestuursakkoord dat afgelopen juni in Achtkarspelen gesloten werd door CDA, FNP en
GBA: “Wĳ willen geen Natura
2000-gebieden.” En dat uit de
pen van een coalitie die zegt verbinding te zoeken en z’n akkoord
Mei-inoar noemt.

Beleef de nacht in de
tuin

Waterspitsmuis, gevangen in een val en opgevangen in een zak, waaruit het
beestje al gauw ontsnapt… Door het plastic heen zien we het gezicht van
muizenonderzoeker Sjoerd Bresser. (bron: bijgesneden still uit de Vroege
Vogels-uitzending)
bezinnen op oplossingen. Dat
begint met die erkenning. En
daar draagt het omdraaien van
het probleem niet aan bij.
Het akkoord steunt wel agrarisch
natuur- en landschapsbeheer.
Zoals je de afgelopen zomer uit

De engelachtige vleugels van een groene glazenmaker die eitjes legt onderin
een krabbenscheerplant. (bron: bijgesneden still uit de Vroege Vogelsuitzending)
Nu snap ik natuurlijk best wat de
achtergrond van deze afspraak
is: de Natura 2000-status beperkt
de mogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
Ik kan me heel goed in die zorg
inleven. Er zou ook heel goed
gezegd kunnen worden dat er
in het geval-dát gekeken moet
worden naar aanvaardbare oplossingen. Maar de formulering
verraadt de ontkenning van een
letterlijk groot, namelijk mondiaal probleem. We breken wereldwijd het ecologische systeem af
dat de basis van ons bestaan is.
We denken dan misschien aan
Bolsonaro in Brazilië, aan stropers in Afrika. Maar ook in Nederland staan natuur en economie op gespannen voet. En het is
de economie die zich zal moeten

SUPERHERO TWINS

Sanne Grijpstra

mijn rubriek hebt kunnen opmaken, zijn we het daar dan over
eens. Maar die waterspitsmuis,
die kleinste egelskop en die

groene glazenmaker worden
daar niet mee gered. Daar is
meer voor nodig. En nergens in
het akkoord lees ik ook maar iets
over die zorg. Natura 2000 zien
ze als het probleem.
Er is gelijkenis met de discussie over de vogelgriep. In de
agrarische wereld wordt met
argusogen gekeken naar wilde
watervogels. Daar zien we zelf
de omkering van het probleem:
onze watervogels sterven op
grote schaal, neem alleen al de
reuzensterns. Oorzaak is een virus dat (in Azië) ontstaan is in
de intensieve pluimveehouderij.
Dáár ligt de oorzaak, en allereerst dáár ligt de opgave om het
op te lossen. En ja, dat moeten
we mei-inoar doen. De natuur
bashen is daar niet behulpzaam
bij. Onderken de eigen verantwoordelijkheid en omarm onze
trotsstemmende
waardevolle
Mieden!
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl,
06 2362 7840

Collage van twee fragmenten uit het CDA-FNP-GBA-bestuursakkoord van juni
2022.

Eind oktober wordt inmiddels traditioneel op vele verschillende
plaatsen in Nederland de nacht
van de nacht georganiseerd. Dark
Skye! Donker, minder licht, minder
energie is actueler dan ooit. Waar
eerder huizen, straten en terreinen
in het volle licht stonden, wordt er
nu heel gericht een klein ledlampje aangelaten om bijvoorbeeld de
deur te kunnen openen. Op parkeerplaatsen en sportterreinen
wordt bewuster dan ooit met het
licht omgegaan.
Hoe bijzonder is het om in de
nacht je ogen minimaal negen
minuten te laten wennen aan het
donker. Goethe had er hele theorieën over, en het werkt echt. Laat
je ogen wennen aan het donker en
er gaat een wereld voor je open.
Zonder het bijschijnen van een
lamp of telefoon merk je dat je ogen
gaan wennen aan het donker. Ook
je andere zintuigen gaan anders,
misschien wel alerter functioneren.
Door gewoon je tuin in te gaan en te
horen waar de nachtdieren zich begeven. Is het de kat van de buren?
Of juist een egel die loopt te smakken van een dikke slak. Zijn het de
kleine muisjes die schichtig door
de droge bladeren wroeten? Of is
het het geluid van een nachtvlinder
met een prachtige naam. Goudvenstertje, huismoeder of avondrood.
Zonder het bijschijnen is dit goed te
zien, te horen, te ervaren. Om over
de stilte van de nacht nog maar
niet te spreken. Deze stilte is voor
vele dichters, schrijvers en kunstenaars dé inspiratiebron, de muze
geweest.
Los van de stilte en van wat er allemaal in je tuin gebeurt, is het natuurlijk ook fantastisch om te zien
wat er allemaal boven je gaande is.
Zonder sterrenkundige te worden
is het bekijken van de maan met
een hele gewone huis-tuin-en-keuken verrekijker al een ervaring op
zich. Je ziet de kraters zitten en je
gedachten kunnen zomaar eens
afdwalen naar maanmannetjes die
het daar naar de zin hebben. Maar
ook andere planeten zijn goed
zichtbaar. In oktober staat Venus,
de heldere ster goed zichtbaar aan
de sterrenhemel. Af en toe zie je satellieten in een grote vaart voorbijschieten. Techniek, natuur en een
vleugje fantasie komen zo even samen. Gewoon door even in de nacht
buiten te staan in je eigen tuin en al
je zintuigen te ervaren. De natuur is
zo dichtbij!

Jouw keuken, onze inspiratie

Jij maakt ‘m super

Ariane
Terragrĳs

Compleet met combi-oven
met magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met vriesvak,
vaatwasser, keramiek werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuurgarantie.

Compleet
met apparatuur

€ 12.250,233 x 96 + 277 cm

Trent/Nancy
Supermat wit

Compleet
met apparatuur

Minimalisme en warmte worden
gecombineerd in een interieur
met strakke lĳnen en zachte kleuren. Keuken incl. combi-oven met
magnetron, inductiekookplaat
4 zones, wandafzuigkap,
koelkast met vriesvak.
En vaatwasser volledig
geïntegreerd

€ 7.600,340 x 186 cm

Rodez

Beton terra grau
De betonlook fronten van
deze keuken creeëren een eigentĳdse
sfeer en maken van deze keuken direct
het middelpunt van jouw woning.
Compleet met combi-oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en 5 jaar
apparatuur-garantie.

Compleet
met apparatuur

€ 6.350,285 x 185 cm

De 3 beloftes van Superkeukens
Wĳ zĳn transparant

Wĳ zĳn altĳd eerlĳk en open in alles
wat we doen. Daarom geven wĳ je
direct de scherpste prĳs, zonder te
onderhandelen.

Wĳ ontzorgen

Wĳ nemen al jouw keukenzorgen
uit handen van inspiratie tot
indeling, van ruwe schets
tot realisatie.

Bĳ ons word je verrast
Wĳ willen verrassen en inspireren.
Daarom vernieuwen we ons
productaanbod continu en geven we
gratis keukenadvies.

BUITENPOST: Voorstraat 2-6 (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
www.kapenga.nl

