
DE BINNENSTE BUITEN 
Een gratis maandelijkse uitgave van Plaatselijk Belang Buitenpost POST

Toekomst met uitdagingen - Buitenpost staat niet alleen...
In het novembernummer van dit blad schreef ik over verschillende uitdagingen voor 
Buitenpost in de toekomst. Maar ons dorp is daarin niet uniek. Ook de grote én klei-
ne dorpen om ons heen verkeren in dezelfde situatie. Er valt daarom veel te winnen 
met meer samenwerking. Het behoud van goed openbaar vervoer is daarin van groot 
belang.

Lang bungelden Achtkarspelen en Kollu-
merland onderaan de lijst van armste ge-
meentes. Met gevolgen als werkloosheid, 
armoede en bijbehorende sociale proble-
men. Na de Tweede Wereldoorlog wilde 
de overheid daarop ingrijpen. Industri-
alisatie leek het toverwoord om onze 
streek te helpen. Het had resultaat, maar 
dat bleef beperkt. Nog steeds is Noord-
oost-Friesland een economisch minder 
sterke streek.

De kansen lijken zelfs weer te keren. Krimp 
en vergrijzing hangen dreigend boven de 
toekomst. De plek aan het voeteneind van 
Friesland blijkt steeds nadeliger. Snelweg 
A7 met een goede verbinding naar de 
Randstad is een trekker voor bedrijven. 
De recente Centrale As tussen Dokkum en 
Drachten krijgt voortdurend de voorkeur 
van de Provinsje. Het gevaar om terug te 
vallen tot een uithoek loert. 
Dit bedreigt ook Kollum en Surhuister-
veen. Wij benijden hen wel om hun grote 
middenstand, zij benijden ons om onze 
spoorverbinding. Beide dorpen komen in 
grootte redelijk overeen en zitten in het-
zelfde parket als Buitenpost: een vergrij-
zende en stagnerende bevolking. Maar er 
is meer.

Kollum
Na de fusie tot gemeente Noardeast-Frys-
lân (NEF) is Kollum haar status als hoofd-
dorp van de gemeente kwijtgeraakt. 
Dokkum voert in NEF de boventoon. Een 
pijn die in ons noordelijk buurdorp zeker 
wordt gevoeld. Een goede verbinding met 
de buitenwereld is voor Kollum essenti-
eel. Dat de N358 naar De Skieding is af-
gewaardeerd is ongunstig. Het openbaar 
vervoer via de buslijnen is onmisbaar, 
maar staat onder druk.

Surhuisterveen
Zelfs al bloeit ons zuidelijk buurdorp in 
veel opzichten, dan nog zijn er de nodige 
zorgen. Ook daar dreigt Arriva in de bus-
verbindingen te snoeien, met name rich-
ting Drachten. 
De steeds waarschijnlijker aanleg van de 
Lelylijn tussen Lelystad en Groningen zal 
grote gevolgen voor Surhuisterveen heb-
ben. De Centrale As wordt dan nog aan-
trekkelijker.

Een goede busverbinding moet!
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) heeft 
al contact gelegd met beide dorpen. Het 
is duidelijk dat er veel gemeen is. Eerste 
prioriteit heeft de busverbinding tussen 
Kollum over Buitenpost naar Surhuister-
veen. De zogenoemde H-vorm is belang-
rijk. Van noord naar zuid naast de Centrale 
As ook de lijn Kollum via Buitenpost naar 
Drachten. Met de spoorlijn als liggende 
verbinding. Surhuisterveen heeft het be-
houd van buslijn 12 bij de Provinciale Sta-
ten bepleit. Mocht dat niet lukken dan wil 
het een nieuwe buslijn realiseren. Hoe dat 
eruit moet zien is nog niet duidelijk. Een 
eerste overleg met gemeentes was posi-
tief. Surhuisterveen kennende wordt met 

vaart verder gewerkt. De Plaatselijk Belan-
gen van Kollum en Buitenpost hebben on-
dertussen hun steun aan het plan betuigd.

Nadeel of ook voordeel?
Cruijff’s woorden zijn vaak herhaald: “Ie-
der nadeel heb zijn voordeel”. Dat onze 
streek ruimtelijk minder ontwikkeld is 
komt positief terug in het overschot aan 
rust en ruimte, aantrekkelijke eigenschap-
pen voor veel gejaagde Randstedelingen. 
Iets wat te gelde gemaakt kan worden. 
De visie Toerisme en Recreatie van regio 
Noordoost-Fryslân herkende dit. Er wordt 
gesteld: “Dit levert kansen op waar wij 
als regio mee aan de slag willen. Kansen 
om onze lokale economie te stimuleren, 
maar ook om de vrijetijdssector te gebrui-
ken om maatschappelijke opgaven aan 
te pakken, zoals leegstand en krimp”. Het 
hoe is nog niet duidelijk. Maar de drie dor-
pen kunnen elkaar ook hierin vinden om 
een antwoord te zoeken. Wij hebben de 
Wouden, de Mieden en het Lauwersmeer 
daarbij als troefkaarten.

Blik naar het oosten?
Als het om onze lokale toekomst gaat zijn 
wij vaak gewend naar het westen te kij-
ken. ‘Leeuwarden’ beslist immers vaak. 
Toch is dat niet handig. Ook een blik naar 
het oosten kan veel opleveren. In de ge-
meente Westerkwartier speelt veel van 
hetzelfde als hier. De stad Groningen ont-
wikkelt zich tot de magneet van het noor-
den. Ook oostwaarts kan meer samenwer-
king worden onderzocht.

De eerste contacten met Kollum en Sur-
huisterveen zijn gelegd. Dit willen we in 
de toekomst meer vorm geven. Als PBB 
willen wij ons inzetten voor het behoud 
van goed openbaar vervoer en ontwikke-
ling van recreatie. 

Heeft u ideeën? Stuur ze naar: 
pbbuitenpost@gmail.com

Johan KootstraHet openbaar vervoersnetwerk in 2022 in onze streek op een kaart van Arriva.

We zijn open!
Op zondagochtend 18 december was het zover: de schaatsen konden uit het vet. De dagen ervoor bleef de ijsdikte  
beneden de vereiste 5 centimeter. Maar zondag kon de ijsbaan toch open. Het leverde veel schaatspret op voor jong 
en oud. Een dag later ging de temperatuur weer omhoog tot boven het vriespunt en was het gedaan met de ijspret. 

(foto: Hielke Boorsma)
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Ús man - Fries toneel van 
Youp van ’t Hek
Een zeer humoristisch tweeluik 
over twee vrouwen die terug- en 
vooruitkijken op hun relatie.
In deel één bereiden twee vrouwen zich in een hotelkamer voor op de 
toespraak, die ze zullen houden tijdens de bruiloft van hun ex-man: 
ze zijn namelijk allebei de ex van dezelfde man… Vandaag trouwt hij 
opnieuw.
In deel twee zitten twee vrouwen op een warme nazomermiddag 
wijn te drinken in de tuin. Ze praten over hun man, zoals alleen vrou-
wen dat kunnen. Maar met de man erbij worden de verhoudingen 
op scherp gezet. Door het venijn en de humor wordt de verwarring 
compleet.

Spel: Anneke Hondema, Titia Huisman, Wybe Koldyk
Regie: Jan Arendz

Zondagmiddag 29 januari 2023, 15.00 uur 
Locatie: The Point, entree: 17,50 euro.

Verdere programma 2023:

Van Beatles tot Bach – Johannette Zomer 
Zondagmiddag 19 februari 2023, 15.00 uur
Locatie: Raadzaal Gemeentehuis, entree: 20 euro.

Frisicana IV – Douwstra, Smit en Wilkens
Zondagmiddag 26 maart 2023, 15.00 uur 
Locatie: Raadzaal Gemeentehuis, entree: 17,50 euro.

Voorverkoop: www.maskelynbuitenpost.nl of Dropshop Liquorice.

Toneelworkshop met 
Theo Smedes
Op vrijdagavond 20 januari 2023 
organiseert Teater Bûtenpost 
haar tweede workshop van dit 
winterseizoen. Na Anne Zijl-
stra, die op 2 september op een inspirerende wijze een grote groep  
toneelliefhebbers aan de slag kreeg, komt in januari een oude beken-
de op visite: Theo Smedes. 

Theo die in een ‘ver’ verleden 
nog acteerde bij De Krite en zelfs 
De Lawei haalde met in ‘slútjûn-
stik’, is inmiddels niet meer weg 
te denken uit de Friese toneel-
wereld. Naast speler bij De Krite 
deed hij ook een aantal keer de 
regie bij de Buitenposter club 
waar die van Amateurs een over-
getelijke indruk heeft gemaakt 
op publiek én spelers. Recentlijk 
was hij onder andere actief als 
regiseur in de openluchtvoor-
stellingen van Dronrijp, ‘Turks’ 
Fruit, en in Burgum, achter de 
oude melkfabriek, in de voorstel-
ling Schinders List. 
Op 20 januari volgend jaar is hij 
dus te gast in The Point. Aanvang 
19.30 uur, helemaal gratis en 
voor elke toneelliefhebber bijna 
een ‘must’ om aanwezig te zijn. 
Leeftijd vanaf 16 jaar.  (foto: Theo Smedes)

Âlde Wite open
in kerstperiode
Vorig jaar was de Âlde Wite, van 
Stichting Âlde Fryske Tsjerken, in 
de kerstperiode open. De Plaat-
selijke Commissie heeft hier heel 
veel positieve reacties op gekre-
gen. Volop reden om ook dit jaar 
de kerk weer open te stellen. 

Als buiten de lantaarn hangt en 
de kaars brandt dan is de kerk 
open. 
Iedereen is welkom om zijn of 
haar eigen moment te beleven, 
of om gewoon even te kijken wat 
voor een prachtig monument wij 
in ons dorp hebben.

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 19 december - 30 januari

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: Gemeente-
huis, tijdens openingstijden. 
Toegang: gratis.
15 tot 29 december
Winterlichtroute. 

. WEEK 51

ma 19 december
Kerstconcert slagwerk. Het 
beginners slagwerkensemble 
o.l.v. Jan Geert Nagel treedt op.
Plaats: De Wâldsang, 17.00 uur. 
Toegang: gratis.
wo 21 december
Vioolvoorstelling ‘Circus’. 
Leerlingen van Esther Goedhart 
treden op. Plaats: De Wâldsang, 
16.30-17.00 uur. Toegang: gratis.

. WEEK 52

do 29 december
Apennoten - Een kist vol lied-
jes. Zang wordt afgewisseld 
met verhaaltjes, verteld door 
Nienke én de kinderen in het 
publiek. Plaats: Bibliotheek, 
11.00 uur. Toegang: gratis. Aan-
melden (verplicht) via de site of 
aan de balie. 
za 31 december
Oaljekoeken fan MeM! Afhalen 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Je 
bestelling kun je plaatsen op 
www.paviljoenmem.nl.
za 31 december
Oliebollen ophalen Fontein-
kerkactie. Plaats: Ried 7. Zie 
bericht op p. 25.

. WEEK 1

ma 2 januari
Inloopspreekuur Suska. Voor 
vragen op het gebied van de 
Ziektewet, WIA, WW, WWB, 
WAO, AOW, Wajong, de Toesla-
gen en schuldhulpverlening. 
Plaats: It Koartling, 14.00-15.30 
uur. Toegang: gratis.
wo 4 januari
Indoor kinderspelevenement. 
Protestantse Gemeente. Plaats: 

De Houtmoune, 11.00-15.00 
uur. Toegang: € 5,-. Zie bericht 
op p. 21.
do 5 januari
Nieuwjaarsreceptie. Kristelike 
Plattelânsfroulju. Plaats: De 
Schakel, 10.00 uur. Toegang: 
gratis.
do 5 januari
Creatief Café. Allerlei handwer-
ken, u mag zelf uw werk ook 
meenemen. Plaats: De Schakel, 
13.30-16.00 uur. Toegang: vrij-
willige bijdrage.
vr 6 januari
Waarme jûn mei Inez Timmer. 
Plaats: Paviljoen MeM, 20.00 
uur. Toegang: open koffer. 
Gratis reserveren op www.
paviljoenmem.nl.
za 7 januari
Kerstboomophaalactie. Vooraf 
aanmelden. Zie bericht op p. 9.
za 7 januari
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. Zie bericht op 
p. 27.

. WEEK 2

di 10 januari
AI kunst maken! Duik in de 
wereld van de Artificial intelli-
gence kunst! Samen verzinnen 
we te gekke creaties en kijken 
we wat de computer hiervan 
maakt. Plaats: Bibliotheek, 
15.00-17.00 uur. Toegang: gratis. 
Aanmelden (verplicht) via de 
site of aan de balie. 
za 14 januari
Korfbal: Flamingo’s 1 - ROG 1. 
Voorafgaand aan het 1e speelt 
Flamingo’s 2 tegen ROG 2. 
Plaats: De Houtmoune. 
Toegang: € 1,50.
za 14 januari
Waarme jûn mei de band Sa 
kint Ek! Plaats: Paviljoen MeM, 
20.00 uur. Toegang: open koffer. 
Gratis reserveren op www.
paviljoenmem.nl.

. WEEK 3

ma 16 januari
Inloopspreekuur Suska. Zie bij 
2 januari.
do 19 januari
Creatief Café. Allerlei handwer-
ken, u mag zelf uw werk ook 
meenemen. Plaats: De Schakel, 
13.30-16.00 uur. Toegang: vrij-
willige bijdrage.
vr 20 januari
Toneelworkshop met Theo 
Smedes. Teater Bûtenpost, 
leeftijd vanaf 16 jaar. Plaats: The 
Point, 19.30 uur. Toegang: gra-
tis. Zie bericht op deze pagina.
za 21 januari
Korfbal: Flamingo’s 1 - Span-
num 1. Voorafgaand aan het 
1e speelt Flamingo’s 2 tegen 
ZKC’19 3. Plaats: De Houtmou-
ne. Toegang: € 1,50.

. WEEK 4

di 24 januari
Workshop LEGO WeDo en 
Spike. In deze workshop bouw 
je zelf een robotje van LEGO en 
programmeer je hem vanaf je 
iPad. Kom je meebouwen? Voor 
kinderen van 8-12 jaar.
Plaats: Bibliotheek, 15.00-17.00 
uur. Toegang: gratis. Aanmel-
den (verplicht) via de site of 
aan de balie.
do 26 januari
Gemeenteraadsvergadering. 
Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 28 januari
Voetbal: Buitenpost-Berkum. 
Berkum draait een moeizaam 
seizoen. Eerder wist Buitenpost 
van dit team uit Zwolle te win-
nen. Lukt het vandaag weer? 
Plaats: Sportpark De Swadde, 
14.30 uur. Toegang: € 6,- inclu-
sief verloting. 
zo 29 januari
Ús man – Fries toneel van Youp 
van ’t Hek. Maskelyn. Plaats: 
The Point, 15.00 uur. Toegang:  
€ 17,50. Zie bericht op p. 2.

Planning Binnenste Buiten 2023

  Sluitingsdatum Verschijningsdatum

 Januari maandag 23 januari maandag 30 januari

 Februari maandag 20 februari maandag 27 februari

 Maart maandag 20 maart maandag 27 maart

 April maandag 17 april maandag 24 april

 Mei maandag 22 mei dinsdag 30 mei

 Juni maandag 19 juni maandag 26 juni

 Juli maandag 24 juli maandag 31 juli

 Augustus Geen krant i.v.m. zomervakantie*

 September maandag 18 september maandag 25 september

 Oktober maandag 23 oktober maandag 30 oktober

 November maandag 20 november maandag 27 november

 December maandag 11 december maandag 18 december
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Op 18 november, de Dag van 
de Ondernemer, een jaarlijks 
initiatief van MKB Nederland, 
ging wethouder Jouke Spoel-
stra (Economische Zaken) met 
bloemen en taart op bezoek bij 
KüchenTreff. Het ondernemers- 
paar opende 16 mei, in het pand 
van voorheen Haagen Hobby, de 
deuren van hun keukenzaak. De 
prachtige showroom sluit vol-
gens wethouder Spoelstra ook 
aan bij het plan om meer sfeer in 
het centrum van ons dorp te creë-
ren. Eerder op de ochtend was er 
in het gemeentehuis een ontbijt 
voor een aantal ondernemers en 
vertegenwoordigers van onder-
nemersverenigingen uit de ge-
meente Achtkarspelen. Volgens 
wethouder Spoelstra zorgen de 
ondernemers niet alleen voor 
werkgelegenheid, maar dragen 
ook bij aan het voorzienings- 
niveau, de sponsoring van spor-
tieve en culturele activiteiten en 
de algehele leefbaarheid. 

Op 22 en 24 november bezochten 
ruim 300 achtstegroepers van 
basisscholen de Doedagen van 
het Lauwers College in Buiten-
post. Tijdens het bezoek maakten 
de leerlingen aan de hand van 
diverse activiteiten kennis met 
de docenten en de school. De 
Doedag startte om 13.00 uur in 
het Junior College, de plek voor 
eerstejaarsleerlingen. Na een 

ontvangst door Ditmer Lester-
huis, leerjaarcoördinator klas 1, 
volgden de toekomstige brug-
klassers enkele minilessen zoals 
dat op het voortgezet onderwijs 
gaat. Onder begeleiding van de 
docenten gingen de achtstegroe-
pers door de school en volgden 
zij drie lessen van 25 minuten. 
Van Nederlands, Frans en wis-
kunde tot scheikunde en biologie 
en van lichamelijke opvoeding 
tot beeldende vorming en dra-
ma. Zo kregen de leerlingen een 
goed beeld van het onderwijs op 
het Lauwers College. Zo kunnen 
zij een juiste keuze voor het ver-
volgonderwijs maken.

Afgelopen tijd is er hard ge-
werkt aan de uitbreiding van het 
parkeerterrein van supermarkt 
Poiesz. Het voorterrein aan de 
Voorstraat is aangekleed met 
een grote bak met een zitplek in 
de vorm van een bankje. In die 
bak zal later een boom ingeplant 
worden. Verder wordt er een 
mooi hekwerk geplaatst, wat een 
verwijzing is naar de oude sme-
derij die er ooit heeft gestaan. 
Eind september werd het woon-
huis, waar ooit de voormalige 
smederij in heeft gezeten voor 
de veranderingen bij Poiesz af-
gebroken. Op de vrijgekomen 
plek zijn dertig extra parkeer-
plaatsen aangelegd.

Van de redactie
Altijd welkom, 
een compliment

Waarom ik lid ben van de 
redactie? Daar waren ver-
schillende redenen voor. Als 
eerste: ik werd gevraagd en 
afwijzen is altijd weer een 
moeite. Als onmisbare twee-
de: het leek mij leuk én een 
uitdaging. Zou ik het kunnen 
als goedwillende amateur? 
Zouden meer mensen mee 
willen doen? Is het financieel 
rond te krijgen? Toch maar ge-
probeerd. Want, zo werd mij 
verteld en zo voelde het ook 
een beetje: een dorpskrantje 
zou misschien van enig nut 
kunnen zijn voor het dorp. 
Sommige reacties waren ove-
rigens in het begin niet op-
wekkend: “Jullie houden het 
nog geen jaar vol, het is Bui-
tenpost!”. 

‘Een krantje maken’ bleek 
meer werk dan van tevoren 
gedacht. Maar het leuke en 
het uitdagende  kwam ook. 
Net als de voortdurende en 
onontbeerlijke steun in mens 
en geld. En dat allemaal veel 
langer dan een jaar. Toch was 
er af en toe een knagend ge-
voel. Worden we wel gelezen? 
Ik hoor wel eens: “Gut nee, 
niet ingezien, nog niet aan 
toegekomen”. En met enige 
spot: “Hij ligt al in de katten-
bak hoor”. Dat ìs natuurlijk ook 
een prima eindbestemming, 
Maar daarvoor?

Natuurlijk druppelt bij gele-
genheid wel eens een positie-
ve reactie binnen. Voor ons is 
dat goed genoeg om gewoon 
door te gaan. Maar afgelopen 
weken mochten wij als redac-
tie een paar keer op rij een 
leuke pluim ontvangen. En 
toch maar gezegd: dat voelt 
prettig. Een beetje als een 
Sinterklaas- of misschien zelfs 
kerstgevoel... We kunnen er 
dus eerst weer tegen, op naar 
het nieuwe jaar. Van ons de 
beste wensen natuurlijk. En 
vergeet niet onze brievenbus 
gevuld te houden!

Johan Kootstra

COLOFON
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AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Van de bestuurstafel
December 2022

Inmiddels zijn wij beland in de donkere dagen voor Kerst. Iedereen 
is druk bezig met verlichting en mooie ornamenten. Gooiden de 
coronamaatregelen voorgaande jaren roet in het eten, nu stond 
de Kerstmarkt in al haar glorie uitgestald in Charles Dickensstijl. 
Het was een drukte van belang en alle kramen werd veel eer aan-
gedaan. Zo leuk om te zien dat velen genoten.  Er was muziek, lek-
kers en veel moois te koop; alles gepresenteerd door mensen die 
prachtig in stijl uitgedost waren.  Zag u de schoorsteenveger en de 
bisschop met zijn nonnen?  De lichtjeskoningin is vast vaak op de 
foto gekomen. Ook in de kerk was het genieten van een diversiteit 
aan muzikale bijdragen. 

Ook zijn de verlichte en versierde tuinen al te bewonderen bij de 
Winterlichtroute in het dorp. Een trend die gestart is in december 
2020 lijkt nu toch een traditie te worden. Heel fijn. Hiervoor zijn 
vanzelfsprekend weer een aantal prijzen beschikbaar gesteld door 
het PBB. En nog voor de Kerstdagen wordt bekend gemaakt wie in 
de prijzen zijn gevallen.

Ons bestuur is in 2022 druk doende geweest met de organisatie 
van de Forumavond over wonen samen met de IWB (Initiatief-
groep Wonen). Velen bezochten deze avond en de wensen en ei-
sen voor nieuwbouw werden duidelijk naar voren gebracht. De 
werkgroep Centrumvisie, die een bedrag van 2,2 miljoen euro 
toegekend kreeg van de Raad, kende in het najaar nog de nodige 
besprekingen. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met 2Span, 
KüchenTreff en de Binnenmarkt. Deze werkgroep 2.0 gaat zich  
bezighouden met de invulling en aankleding van het basisplan. In  
januari 2023 krijgt u meer informatie over de planning en de aan-
pak van het centrum. 

Alle invalswegen van ons dorp zijn dit jaar voorzien van nieuwe 
borden met Buitenpost Fleurig en Steengoed en als je het dorp 
weer uitgaat dan is natuurlijk Oant Sjen op zijn plaats vergezeld 
met karakteristieke foto’s van het dorp. Bij binnenkomst op het 
treinstation staat een somber gebouw met oude graffiti. Het be-
stuur beraadt zich nog over een plan om dit gebouw met flair op 
te knappen, zodat ook de trein- en busreizigers een kleurig beeld 
krijgen van ons dorp.

De bloembollen van Theo Bakker deden hun werk in het voorjaar en 
het was een lust voor het oog. Ook nu staan de bloembollen weer 
klaar om te worden geplant door vrijwilligers maar ook door onze  
Oekraïense gasten die sinds kort in de Fonteinkerk zijn opgevan-
gen. Dat kan alleen maar de saamhorigheid en verbinding ver- 
groten.

Voor het komende jaar staan weer veel projecten op stapel: de 
zorg voor ouderen, de veiligheid van het dorp, een plek voor een 
dorpstuin en onze zichtbaarheid op diverse evenementen. En ja, 
de zeven bestuursleden hebben elk maar één hoofd en twee han-
den. Opnieuw dus een smeekbede aan u: meld u aan bij dit pretti-
ge hardwerkende bestuur. Vele hoofd-en-handen maken het werk  
zeker licht!

Nog even over het vuurwerk. Wees voorzichtig met wat je de lucht 
in stuurt. Het is slecht voor het milieu, maar ook slecht voor je han-
den, voeten, ogen, buren en huisdieren. De ziekenhuizen hebben 
niet eens voldoende capaciteit voor de reguliere zorg. Niemand in 
de zorg heeft belang bij een nog hogere werkdruk door vuurwerk- 
ongelukken. Geniet daarom van het carbidschieten en het kleine 
spul dat wel mag, maar wees ook daar voorzichtig mee.

Rest ons iedereen fijne kerstdagen toe te wensen, een gezellige 
jaarwisseling zonder ongelukken en een gezond 2023!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,

Tilly Kuipers-Kamminga
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

PBB
In de nieuwe dienstregeling wordt buslijn 12 (Buitenpost-
Drachten) in de vakantieperiodes vervangen door De Opstapper. 
Vindt u deze busverbinding voor Buitenpost onmisbaar?
•	 Ja
•	 Nee
•	 Geen mening

U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 15 januari: 
•	 met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
 (Nijenstein 7)
•	 digitaal via de stemknop op www.facebook.com/
 binnenbuitenpost

De vraag in het novembernummer luidde: 
De gemeente adviseert één centrale vuurwerkzone per dorp 
tijdens de jaarwisseling. Wat vindt u 
daarvan?
Een greep uit de toelichtingen:
Liever gezelligheid in de straten 
houden. Gezellig, zo op één plek.
Minder overlast en beter te handha-
ven. Lastig met kleine kinderen, je 
gaat niet ‘s nachts met ze naar een 
centraal punt. Vier het met de buren, 
dan blijft de sfeer in de buurt. Liefst 
helemaal geen vuurwerk. Pak jonge-
ren hun vrijheid niet af. Leuke nieu-
we traditie: een vuurwerkshow met 
oud en nieuw. Beter voor het milieu. 
en ook beter voor de (huis)dieren.

DE KWESTIE

202
reacties

goed
idee

slecht
idee

33%

2% andere mening

65%

Aan alles  
komt een eind,  

ook aan het begin.

Spits gezegde



0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

UITVAARTVERENIGING BUITENPOST

Onze uitvaartleidster is 24 uur per dag bereikbaar.

Mevr. Jolanda Dam
 Telefoonnummer: 06 1233 8648

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

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

Het bestuur

 

Ruim assortiment kerst en nieuwjaarskaarten 

en vele mooie boeken/cadeaus 

voor onder de kerstboom!

ZORGELOOS OP REIS

DAGTOCHTEN

✔Géén aanbetaling
✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

✔Kosteloos annuleren 
Meerdaagse reizen: 6 weken voor vertrek
Dagtochten: 10 dagen voor vertrek

 
 
Datum: 24 februari & 3 maart 2023 - 2 dagen

 
Datum: 25 februari 2023 - 8 dagen

€ 779,- 
p.p.

MAGISCHE KERST 
ORCHIDEEËNHOEVE
26 december
€ 99,- p.p. 

CHINA LIGHTS 
FESTIVAL
28 februari
€ 79,- p.p. 

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar,
2x koffie/thee met apfelstrudel, 
entree Orchideeënhoeve,  
luxe 3-gangen kerstdiner,  
kleine verrassing

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar,
Koffie/thee met cake, 2-gangen- 
diner, entree China Lights Festival

✔Beleef een prachtige huskysafari
✔Bezoek de magische Ice Cathedral Hunderfossen

Tijdens deze mooie winterreis bezoeken we o.a. de  
historische steden Oslo en Lillehammer. In sprookjesland  
‘Hunderfossen’  bezoeken we de IJskathedraal, met  
prachtige sneeuwgravures, ijssculpturen en duizenden 
LED-lampjes. Het hoogtepunt van de reis zal voor velen de 
prachtige huskytocht zijn. Tevens bestaat er de  
mogelijkheid een sneeuwscootersafari bij te boeken.

Inclusief: Reis per comfort class touringcar, overtocht 
Eemshaven - Kristiansand o.b.v. L/O v.v., 4 overnachtingen 
in middenklasse hotels o.b.v. HP, entree Ice Cathedral, 
huskysafari, stadswandeling Oslo, reisleiding 

✔ Bezoek UNESCO werelderfgoed Zeche Zollverein

Ontdek de ingenieuze kunst en de technische prestaties 
van het Duitse Ruhrgebied met een bezoek aan o.a. het 
mijnbouw- en Industriemuseum. Tevens een bezoek aan 
UNESCO werelderfgoed Zeche Zollverein staat in het 
programma, vroeger de grootste steenkolenmijn  
ter wereld.  
Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Inclusief: Reis per luxe touringcar, lunchpakket op de 
heenreis, overnachting o.b.v. HP, rondleiding Zollverein 
Essen, rondleiding Duits mijnbouwmuseum, rondleiding 
LWL industriemuseum Zollern & rondleiding  
Heinrichshütte Hattingen

€ 1249,- 
p.p. 

€ 235,- 
p.p. 

Hindrik Riemersma

Ik ben er 
voor u.

Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl
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Johannes en Aukje de Boer 60 jaar getrouwd
Niet met een kwaaie kop naar bed

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

“Willen jullie elkaar nog een keer zien?” Met deze vraag eindigt de 
afspraak van twee mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten in 
het restaurant van het datingprogramma First Dates. Vaak kun je 
al zien of de date een vervolg krijgt. Een blind date bracht in 1958  
Johannes de Boer met Aukje van der Veen in contact. Ze werden 
aan elkaar gekoppeld tijdens de Feestweek in Buitenpost. “We 
kwamen apart van elkaar en gingen samen weer weg”, zegt Aukje. 
Op 25 oktober 1962 traden ze in het huwelijk. Met het diamanten 
paar kijken we terug op hun levensweg.

Voor wie liefhebben 
   wordt Leven
met een hoofdletter geschreven
ondanks leed en droefenis
omdat Leven, Liefde is.

Toon Hermans

Concours Hippique
Johannes en Aukje groeiden niet 
zover van elkaar op. Hij op een 
boerderij aan het Oost 5 en zij 
als boerendochter in Augsbuurt. 
“We kenden elkaar helemaal 
niet omdat er op de buurt zoveel 
kinderen woonden met wie wij 
speelden. Wij waren ook meer 
op Kollum gericht”, verklaart 
Aukje. Ze ontmoeten elkaar pas 
als ze 23 en 21 jaar zijn. Johan-
nes werkt op de boerderij van 
zijn vader en Aukje is verpleeg-
kundige in het Diaconessenhuis 
in Leeuwarden. Ze woont in de 
stad met een vriendin. “In die 
tijd werkte je nog zes dagen in 
de week. Mijn zus en ik werkten 
allebei in het ziekenhuis en met 
het Concours Hippique waren 
we altijd vrij. Haar vriend Jap-
pie wilde daar met haar naartoe. 
Maar ik zou ook mee. Jappie was 
een vriend van Johannes en hij 
vroeg hem of hij voor mij mee-
ging. Zo troffen we elkaar op 
het concoursterrein. ’s Avonds 
keken we met z’n allen naar het 

vuurwerk en heeft Johannes mij 
thuisgebracht. Het klikte direct.  
Bij de volgende afspraak wilde 
hij meteen mee naar huis om 
mijn ouders te ontmoeten. Bij 
hem thuis waren ze trots dat 
hij met een verpleegster thuis-
kwam.”
Het zou nog vier jaar duren 
voordat Johannes en Aukje 
trouwden. In die tijd was er wo-
ningnood of getrouwde stellen 
kropen bij vader en moeder in. 
De oplossing kwam van Johan-
nes vader. “Mijn schoonvader 
kocht een vrijstaand huis waar 
hij later ook zelf in wilde wonen. 
Dat is Julianalaan 26 geworden 
en wij mochten er eerst in. Als je 
trouwde hield je onmiddellijk op 
met werken. Daar zat ik dan. Jo-
hannes ging ’s morgens naar de 
boerderij en dronk daar ook kof-
fie. Na drie maanden ben ik toen 
weer voor vijftig procent gaan 
werken. Ik at warm in het zieken-
huis en Johannes bij zijn ouders. 
’s Avonds aten we brood met een 
kop soep erbij. Soms kwam ik 
laat thuis en toen heb ik Johan-
nes geleerd hoe hij soep moest 
maken. Hij vond dat niet erg, 
maar weet je wat mijn schoon-
moeder zei tegen haar dochter? 
‘Dan komt hij ’s avonds thuis en 
dan moet hij ook nog eten ko-
ken!’ ‘Ja maar mem, Auk heeft 

ook de hele dag gewerkt’, zei 
mijn schoonzusje dan. In die tijd 
kookten de mannen niet.”

Steun en toeverlaat
Als kleine jongen maakte Johan- 
nes mee dat zijn vader in de 
oorlog in strafkamp Glimmen 
terecht kwam. Zijn ontsnap-
pingsverhaal is in het aprilnum-
mer van 2009 van deze krant te 
vinden. Johannes beschrijft hem 
als ‘standvastig en de rust zelve’. 
Lijkt hij op zijn vader? “Ja”, zegt 
Aukje. “Als ik op de zaken voor-
uitloop, zegt hij: ‘Auk, je moet 
je niet zo druk maken, want het 
komt altijd anders dan wij den-
ken’. Stel dat hij eerder overlijdt 
dan ik, dan kan ik hier niet alleen 
blijven wonen. Dan wijst hij me 
erop dat ik ook wel eerder kan 
gaan: ‘Dan wordt er wel weer 
voor mij gezorgd. Heb eens een 
beetje meer vertrouwen’. En hij 
heeft gelijk, de buren staan altijd 
voor ons klaar. Die standvastig-
heid, die rust en het vertrouwen 
heeft hij helemaal van zijn vader. 
Daar heb je in een goed huwelijk 
ook veel steun aan. Als je zo met 
elkaar kunt praten en met elkaar 
omgaan.”

Werkende moeder
Na haar diplomering had Aukje 
nog twee jaar naar Groningen 
kunnen gaan om wijkverpleeg-
kundige te worden. “Daar zag ik 
het nut niet van in. Mijn voorland 
was het om boerin te worden en 
we hoopten ook op een paar kin-
deren. Toen ik in 1966 zwanger 
raakte, ben ik meteen gestopt. 
Toen hebben we van woning ge-
ruild met Johannes’ ouders. In 
1967 werd Jacob geboren. Toen 
was ik weer thuis. In 1969 kwam 
Tini. Een jaar later ging de wijk-
verpleegster van Buitenpost weg 
en werd ik gevraagd. Ik voelde er 
wel voor en Johannes vond dat 
we dan een hulp in de huishou-
ding en oppas moesten nemen. 
Ik was geen wijkverpleegster, 
maar verpleegkundige in de wijk 
in Achtkarspelen. Ik was overal 
inzetbaar. Toen Greet Euwema 
als wijkzuster naar Buitenpost 
kwam, ging ik naar Drogeham 
en Twijzelerheide als invalster. Ik 
heb toen ook mijn rijbewijs ge-
haald.” Op het consultatiebureau 
heeft Aukje veel kinderen op de 
weegschaal gehad.

Naast hun werk deden Johannes 
en Aukje ook vrijwilligerswerk 
in de kerk en het schoolbestuur. 
“Ondanks dat wij allebei werk-
ten, hebben de kinderen het 
goed gedaan”, wil Aukje nog 
even kwijt. “ Voor hun banen 
werden ze psychologisch onder-
zocht. Heit en mem kregen een 
hoog cijfer want ze waren goed 
opgevoed. Het mag wel even 
genoemd worden dat Jacob als 
directeur van twee bedrijven dit 
jaar een lintje kreeg voor zijn 
vrijwilligerswerk. En dat is met 
Tini ook zo: ze werkt bij Rijkswa-
terstaat en wordt telkens gedeta-
cheerd. Komt er van de kinderen 
niets terecht wanneer de ouders 
werken? Dat is hier tenminste 
niet gebeurd, al plaagt Jacob 
nog wel eens: ‘Mem, daar heb ik 
nog altijd een burn-out van’.”

Op- en afbouwen
Het bedrijf werd uitgebreid met 
land van de buurman en Johan-

nes zette een zogenaamde ‘Hol-
landse stal’, waar hij met leidin-
gen kon melken. Toen die te klein 
werd, kwam er een ligboxenstal. 
“Toen molken we honderd koei-
en. Die gingen ’s morgens naar 
de wei over het spoor en liepen 
’s avonds weer terug.” Johannes 
komt in de krant als het spoor 
verdubbeld moet worden en de 
spoorwegovergang dicht moet. 
“De koeien kwamen er niet meer 
sinds de ligboxstal, maar hij 
haalde wel hooi en stro van het 
land”zegt Aukje. “Omdat hij nu 
om moest rijden, wilde hij wel 
een tunnel. Maar dat was veel te 
duur. Toen ze met het spoor be-
gonnen, ging hij met een paard 
op het spoor staan. Nadat hij 
een vergoeding krijgt, verkoopt 
hij de overweg. Wat nog over-
blijft is een stuk grond achter 
de Jeltingalaan waar zijn vader 
aardappels en groente verbouw-
de. Wanneer Johannes met zijn 
trekker langs het gemeentehuis 
reed, dachten de ambtenaren: 
‘Wat heeft die boer een mooi le-
ven’, maar Johannes dacht: ‘Jul-
lie mogen om vijf uur naar huis, 
maar dan moet ik nog honderd 
koeien melken’. Wat ambtenaren 
ook niet snappen, is dat een boer 
van zijn vee houdt en wat het is 
om te horen dat hij de helft weg 
moet doen.” 
Als blijkt dat Jacob geen boer 
wordt en Tini niet met een boer 
thuiskomt, wordt in 1990 het 
melkquotum verkocht. Een po-
ging om met schapen verder te 
gaan, stelt teleur. Dat is het mo-
ment om het land te verkopen. 
Als Aukje 62 is, stopt ze met wer-
ken. Er worden kleinkinderen ge-
boren. “Johannes zei: ‘Zo is het 
ook wel genoeg’. Je moest ook in 
het weekend werken en nu kon-
den we er met de trein naar toe.
Voortaan gingen we ’s morgens 
samen eten, krant lezen, koffie 
drinken en dan ging Johannes 
naar de paarden.” De ‘Hollandse 
stal’ werd een paardenstal, waar 
Johannes zijn liefhebberij uitoe-
fende, het fokken van paarden. 
De stal trok ook paardenmeisjes 

aan die de paarden borstelden. 
Er was zelfs een bak waar ze 
paarden lieten draven en soms 
mochten ze een buitenritje ma-
ken. Toen Johannes een van de 
lievelingspaarden verkocht, vie-
len er heel wat tranen. Nu fokt 
een van de paardenmeisjes zelf 
paarden die ze verkoopt.
Opnieuw komt Johannes in het 
nieuws als hij in 2010 met een 
wagentje met een Fries paard 
ervoor een ritje maakt op de 
ventweg bij het Oost. De men-
ner verliest de controle en de kar 
blijft achter een lantaarnpaal ha-
ken. Het paard raakt los, slaat op 
hol en komt in de sloot terecht. 
Johannes en zijn medepassagier 
worden gelanceerd. Gelukkig 
loopt het goed af voor mens en 
paard.
Inmiddels zijn Johannes en Auk-
je 87 en 85 jaar en wonen ze nog 
steeds in het huis dat dertig jaar 
geleden de oude boerderij ver-
ving. Hun gezondheid is broos, 
maar ze zijn nog steeds wijs met 
elkaar. Wat is hun geheim? “Ver-
trouwen in elkaar hebben, met 
elkaar praten en elkaar vrij laten”, 
is het antwoord. “En elkaar op-
vangen in plaats van boos wor-
den. Niet met een kwaaie kop 
naar bed.” 

Het bruidspaar op 25 oktober 1962. (eigen foto)

Johannes en Aukje 60 jaar later. (eigen foto)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

    Tel. 0512-35 22 21  info@mjdevries.nl 
    www.verzekeringen-hypotheken.nl 

 
 



www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u 
de verkoop van uw woning zelf doen, 

of helemaal uit handen geven.

Kerkstraat Buitenpost

De leukste winkel 
voor de feestdagen!
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Krite Bûtenpost bestiet hûndert  jier - (3)
Dizze kear in petear mei trije fan de fjouwer bestjoers- 
leden Arnold Jan Ruisch, Henk Roskammer en Dictus Bene- 
dictus. Popke is net by it petear mar is tige wichtich foar de  
feriening. Hy giet oer de sinten, hâldt de finger oan de finan- 
sjele pols en wit hoe de subsydzjehazzen rinne. Dêr- 
njonken siket it toanielselskip noch om in fyfde bestjoerslid. Doel 
fan it petear mei de trije mannen is om foaral te praten oer it be- 
stjoeren fan in feriening, wat hâldt dat yn, wêr rinne jim tsjinoan, 
wêr binne jim grutsk op, hoe sjogge jim de takomst?

Litte we begjinne mei de fraach: 
wêr binne jim grutsk op?
Allerearst binne we fansels 
grutsk op it feit dat wy hûndert 
jier bestean. Dat is in hiele pres-
taasje, mar dêr is ek in protte 
foar dien. Wy kinne werom sjen 
op prachtige foarstellingen, de 
lat lei altyd heech en dat waar-
deerde it publyk dan ek. Omdat 
de lat sa heech lei, krigen we ek 
meardere keren de gelegenheid 
om yn de Lawei te spyljen foar in 
seal fol amateur-toanielspilers. 
Yn it novimbernûmmer binne 
der al in pear stikken neamd.

We binne bliid, dat we de coro-
natiid oerlibbe ha en wer los bin-
ne. Yn novimber is In wetterticht 
idee twa kear spile en beide kea-
ren wie de seal moai fol. Grutsk 
binne we omdat we ek in pear 
nije spilers der by ha. Sa ha we 
de tried wer opnommen en hope 
we wer fierder te gean.

Wêr we ek grutsk op binne is de 
start fan jongereintoaniel yn de 
jierren tachtich. We wolle nim-
men te koartdwaan, mar Roel 
Klompmaker hat dêryn in wich-
tige rol spile. Yn de jierren tach-
tich stelde hy foar om in ploechje 
jeugd kennismeitsje te litten mei 
toaniel. Oan de hân fan thema’s, 
krigen se opdrachten om koar-
te scenes te ymprovisearen. In 
oantal jieren koene we genietsje 
fan prachtich toaniel, wat troch 
de jongerein sels makke wie. Dat 
sloech sa goed oan, dat ek op 
oare plakken yn Fryslân dit soart 
fan jongereintoniel ontstie. 

Foar it 75-jierrich jubileum yn 
maart 1997 hat Roel Klompma-
ker in revue skreaun, wêr alle 
Krite-meiwurkers oan meidie-
nen, spilers, dékorbouwers, be-
stjoersleden. It wie in ûnferjitlik, 
bjusterbaarlik barren, de seal siet 
fjouwer jûnen groat fol. Mar… 
Roel makke it net mear mei. Op 3 
jannewaris 1997 ferstoar hy, wy 
wiene ferslein! Mar syn frou en 
bern stiene der op dat we troch-
gongen en dat ha we dien.

Achter de skermen
In bestjoer is foaral achter de 
skermen dwaande om sa te 
soargjen dat oan alle easken 
foldien is foar it slagjen fan in 
toanieljûn. It publyk sjocht it ein-
resultaat en stiet der meastal net 
by stil wat der oan foarôf giet. 
Elk bestjoerslid hat ek sitting yn 
in kommisje. Sa ha wy in artisti-
ke kommisje dy foar it folgjende 
soarget: It begjint mei it sykjen 
fan in stik, sy lêze ferskillende 
stikken en meitsje in kar. Dan 
wurdt der in regisseur frege, dêr- 
nei komme de spilers yn beeld 
en wurde de rollen ferdield.
De technyske kommisje giet oan 
de slach mei in dékor, hjirfoar 
ha we dus foaral handige mins-
ken noadich, en is ferantwurdlik 
foar de organisaasje fan it lûd 
en ljocht by de foarstelling. Soks 

wurdt by De Krite ek altiten mei 
in soad kreativiteit oan wurke, 
it makket de foarstelling noch 
moaier.
De PR-Kommisje hat as taak it 
fersoargjen fan de PR, printwurk 
en besoarging fan de flyer, de 
kontakten mei sponsers, krante, 
radio ensafuorthinne.
Sa is it totaalplaatsje kompleet.

Hoe sjogge jim de takomst?
Tidens de coronaperioade hat it 
bestjoer neitocht oer de takomst 
en no ha se it gefoel dat se op in 
twasprong stean: gean we troch 
sa as it altyd wie of slaan we nije 
paden yn. Dat is ek in bytsje yn 
gong set troch it Fryske Boun fan 
Toanieselskippen, dy nei safolle 
jieren stopt is mei de toaniel- 
kriich. De grutte fraach: wêr wol-
le we hinne en hoe dogge we 
dat? Twa foarstellingen troch 
eigen minsken liket net mear 
praktisk én financieel haalbaar. 
Mar ien ding stiet as in peal bop-
pe wetter: it Fryske toaniel moat 
bliuwe!

Hoe hâlde wy dat libbend en hoe 
libbet it yn ús doarp?
Wit men wat dat betsjut: Krite 
Bûtenpost of is Teater Bûten-
post dúdliker?
Ien fan de meast opfallende 
feroaringen is de nije flyer. It is 
in nij ontwerp tapâst op de foar-
stelling, makke troch in nije spi-
ler, én de PR dy’t ûnder oare yn 
dit blêd ôfwikseljend yn it Frysk 
en Nederlânsk giet. De réaksjes 
hjirop binne wikseljend: “It moat 
net raarder, Frysk toaniel en dan 

dit yn it Nederlânsk”. Mar it be-
stjoer seit: “Der binne in protte 
minsken, dy net Frysk lêze kinne, 
mar it wol ferstean kinne”. Wa 
wit, helpt dit om dy drompel wat 
leger te krijen. En as der dan stiet 
‘Teater’, wit men dat it oer toaniel 
giet en it wurd ‘Krite’ seit in hiel 
soad minsken neat.

Hoe soargje we dat wy it hege 
nivo hâlde?
Wy biede dit jier in pear ‘work-
shops’ oan. Wy hope dat dêr 
behalve eigen spilers ek oaren 
oan meidwaan wolle. Op 20 
jannewaris jout Theo Smedes in 
workshop. Theo is ald-spiler en 
regisseur fan de Krite, hy hat de 
foarstelling Amateurs regisseare 
oer in toanielferieining. Fansels 
kinne net-Frieze hjir ek oan meid-
waan. De workshop is foar 16 jier 
en âlder.

Hoe helje we de drompel wei, dy 
der liket te wezen?
Hjir leit in rol foar de PR-kom-
misje. Wy wurkje ek hjir oan fer-
nijing, sa kin in webside helpe 
om mear minsken te berikken. 

Wy tinke der ek oer om de kaar-
ten wer yn foarferkeap oan te 
bieden. Fansels bliuwt kaartfer-
keap oan de seal ek bestean en 
betelje kin no ek mei de pin.

Yn de ôfrûne hûndert jier bin-
ne der hiel wat bestjoersleden 
dwaande west om it Fryske toa-
niel te behâlden en mei tank oan 
al dizze minsken bestiet de Frys-
ke Krite Bûtenpost hûndert jier! 
Mei oanpassingen oan dizze tiid, 
sa as bygelyks de namme, hoopt 
dit bestjoer noch hûndert jier it 
Frysk libbend te hâlden!

Voor wie niet Fries kan lezen, 
maar wel verstaan
De toneelvereniging Fryske Kri-
te Bûtenpost, ook wel genoemd  
Teater Bûtenpost, bestaat hon-
derd jaar. Houdt u van toneel, 
maar spreekt u geen Fries? U 
bent van harte welkom op een 
theaterworkshop om kennis te 
maken met toneel. Die wordt ge-
houden op vrijdag 20 januari in 
The Point. Aanvang 19.30 uur. 

Anneke Paauw

Reinold Paauw (steand), Henk Roskammer (linksonder) en Lourens de Zee 
begongen hun toanielkarrière ek by Roel Klompmaker. Roel Klompmaker mei ien fan syn jongereingroepen, jierren tachtich.

De spilers fan ‘Al myn soannen’. Henk Roskammer slute mei de regy fan dizze foarstelling syn trije-jierrige regieoplieding ôf 
en de Krite mocht it yn De Lawei spylje op de slútjûn yn maart 2017.



Het adres voor al uw reparatie 

Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

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

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 
winterbeurt! Tijdens deze beurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere winterbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

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

Dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 december
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VRIJWILLIGERS
Liesbeth Ribbink

Zo’n vijfeneenhalf jaar geleden is Alie begonnen als vrijwilliger 
voor Maskelyn. Aan haar wordt gevraagd of ze iemand weet om 
het team van Maskelyn te versterken. Dan bedenkt ze dat ze het 
zelf ook heel leuk vindt, omdat ze geniet van de culturele voorstel-
lingen.

Aan de slag
Alie is wel bekend met vrijwilli-
gerswerk. Ze is jaren vrijwilliger 
bij de tennisvereniging en later 
ook nog bij de Kindertelefoon 
en Humanitas.  Af en toe bezoekt 
Alie voorstellingen die zijn ge-
organiseerd door Maskelyn. Ze 
houdt vooral van muziek in de 
voorstellingen. Omdat ze een 
vrijwilliger zoeken gaat ze aan de 
slag om de cultuurvoorstellin-
gen mee te helpen organiseren. 
“Ik hou van fanfare- en brass-
bandmuziek, maar ook van Fran-
se chansons en Fryske ‘ferskes’. 
De ideeën voor voorstellingen 
en interessante artiesten krijg ik 
ook van andere cultuuraanbie-
ders, zoals uit de Randstad waar 
mijn dochter woont”, vertelt Alie. 
Omdat het programma van ok-
tober tot mei loopt, is het werk 
vooral dan te doen. Het bestuur 
van Maskelyn heeft vijf leden: 
Joke Bakker, Dictus Benedictus, 
Rinze Fokkema, Elly Kramer en 
dus Alie. Bij het vrijwilligers-
werk gaat het erom dat er een 
mooie voorstelling wordt geor-
ganiseerd. In de vergaderingen 
worden de voorbereidingen en 
het programma besproken. Tij-
dens de voorstelling heeft ieder 
zijn/haar eigen taak: gastvrouw 
(meestal Joke), achter de kassa 
(vaak zijn dat Alie en Benedictus) 
en het welkomstwoordje (Renze, 
als voorzitter). Tijdens de voor-
stelling is het vooral kijken of 
iedereen geniet en het naar zijn/
haar zin heeft. In de vergadering 
daarna wordt dan weer geëvalu-
eerd hoe het gegaan is en wordt 

de volgende voorstelling voor-
bereid.

Bezoekers
Er is een trouwe kern van bezoe-
kers van de voorstellingen. “Tij-
dens de coronaperiode hebben 
we een keer een onlinevoorstel-
ling georganiseerd met Gurbe 
Douwstra, om zo onze bezoekers 
wel iets te kunnen bieden”, ver-
telt Alie. Na corona zien ze dat 
het aantal bezoekers naar bene-
den is gegaan. Het is dus even 
zoeken wat ze kunnen doen om 
weer meer bezoekers te krijgen. 
De voorstellingen zijn daarom, 
over het algemeen, naar de 
zondagmiddag gegaan. Zo zijn  
meer mensen in de gelegenheid 
om van de voorstellingen te ge-
nieten. 

Soms moeten ze een voorstel-
ling annuleren, omdat er te 
weinig reserveringen zijn. Bij 
bekende artiesten komen meer 
bezoekers. Het bestuur van Mas-
kelyn kijkt of ze daar wat meer 
mee kunnen doen. Maar beken-
de artiesten zijn duurder, en het 
moet wel betaalbaar blijven zo-
dat iedereen kan blijven komen. 

Maskelyn
In 2000 is Cultureel podium Mas-
kelyn opgericht door een groep 
enthousiaste Buitenposters. De 

naam Maskelyn staat voor di-
versiteit, een potpourri, voor 
elk wat wils. Daarom bieden ze 
een gevarieerd programma met 
toneel, muziek en cabaret op 
verschillende locaties. Meestal 
komen de artiesten uit Friesland, 
maar ook wel uit de rest van het 
land. Voor elk optreden wordt 
een mooie en passende locatie 
gezocht. Maskelyn maakt onder 
andere gebruik van de Raadzaal 
van het gemeentehuis, het kerkje 
in Augsbuurt, The Point, Pilat en 
Pilat in Twijzel, 2Span, de Maria-
kerk en de Kruiskerk. 
Via de Binnenste BuitenPost, 
folders en de website van Mas-
kelyn geven ze aan welke voor-
stellingen er verwacht worden. 
De kaarten kan men reserveren 
via Kado & Dropshop Liquori-
ce, maar ook via de website van 
Maskelyn. En als mensen op de 
hoogte willen blijven, kunnen ze 
inschrijven op de Nieuwsbrief.
Omdat Maskelyn een stichting 
is, zijn ze niet uit op winst. Het 
gaat vooral om een mooi cultu-
reel programma in Buitenpost 
te bieden. Een cultuurpodium 
dichtbij. Het bestuur van Mas-
kelyn is ontzettend blij dat ook 
de middenstand van Buitenpost 
daaraan mee wil werken. Er zijn 
veel sponsoren die hen financi-
eel willen ondersteunen om het 
culturele programma te kunnen 
organiseren.

Genieten
Alie vertelt: “Ik vind het leuk om 
iets te organiseren. Voor een 
voorstelling heb ik meerdere ke-
ren contact met de artiest. Ook 
om praktische zaken, zoals een 
contract, te regelen.” Voor de 
voorstelling op 19 februari heeft 
Alie Johanette Zomer benaderd. 
Johanette is een sopraan die 

vooral  in het westen van het 
land bekend is. Ze zingt naast 
klassiek ook popmuziek. De titel 
van de geplande voorstelling is 
daarom: Van Beatles tot Bach. Zo 
kan een breed publiek toch ge-
nieten van deze mooie stem. “Ik 
krijg er zoveel energie van om dit 
te regelen, maar het mooiste is 
om mensen te zien genieten van 
de voorstelling”, zegt Alie. 
Wilt u op de hoogte blijven 

van culturele voorstellingen en 
nieuwtjes, schrijf u dan in voor 
de nieuwsbrief. Dat kunt u doen 
via de website: 
https://maskelynbuitenpost.nl/ 
via de knop ‘Contact’. 
En wilt u de komende tijd ook 
meegenieten? Dan kunt u me-
teen even kijken welke interes-
sante voorstellingen er op de 
planning staan, bij ‘Alle voor- 
stellingen’.

Alie Jansen
Ik vind het fijn als ik mensen zie genieten

Ophaalactie kerstbomen
Net als vorig jaar is er de kerst-
boom ophaalactie. En ook dit 
jaar komt de opbrengst weer vol-
ledig ten goede aan Christelijk 
Kinderherstellingsoord Siloam 
op Curaçao. 
De kerstbomen worden op zater-
dagochtend 7 januari 2023 door 
ons opgehaald. De vergoeding 
van 3 euro per boom komt volle-
dig ten goede aan Siloam.
Ook Hoveniersbedrijf Douma 
op het West geeft ieder jaar de 
opbrengst van de door hen ver-
kochte kerstbomen aan Siloam.

Kinderherstellingsoord Siloam is 
een kinderhuis waar zieke kinde-
ren wonen. Deze kinderen kun-
nen niet meer verzorgd worden 
door hun ouders, omdat die om 

diverse redenen (tijdelijk) niet 
voor hun eigen kinderen kunnen 
zorgen. Er is ook opvang voor 
terminaal zieke kinderen die in 
het ziekenhuis opgegeven zijn 
en kinderen die een langdurige 
behandeling in het ziekenhuis 
nodig hebben. Meer informatie 
is te vinden op 
http://www.siloamvillage.org. 

Jella en Bert Kingma

Wilt u uw kerstboom op laten 
halen, laat het ons weten. via:
www.kerstbomenactiebuiten-
post.jouwweb.nl 
e-mail: kerstbomenactiebuiten-
post@gmail.com
telefoon: (0511)-544183
en ook te vinden via Facebook.

 (foto: Chrissies Fotografie)



Wij wensen u allen een normaal jaar, 
want een normaal jaar is al bijzon-

der! We zien u graag in 2023!

Wij van Wiersma Auto’s wensen 
iedereen fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar.

Namens de Oriënt wensen we je een 
vrolijk eind, een goed begin en een 

nieuw jaar volkomen naar je zin!

Wij wensen u fijne feestdagen!
Conntact voor 

persoonlijke telefoonservice
info@conntact.nl of bel 085-760 61 40

Creative Work wenst iedereen  
fijne kerstdagen en  

een gelukkig nieuwjaar.

Badkamerxxl wenst iedereen  
fijne feestdagen en  

een voorspoedig nieuw jaar toe.

Meesterlijk Goed Makelaardij
winsket jimme noflike krystdagen

en in sûn, wenryk 2023 ta!

Namens het gehele team van  
Elektrobode.nl, wensen wij u  
sprankelende feestdagen en  

een voorspoedig 2023!

Wij van TAAK van Zuiden wensen 
iedereen een financieel goed 2023.

Oene  Koop, Wiep en Petra.

Wenst u een gezond en 
voorspoedig 2023

Van den Brug wenst u 
fijne feestdagen!

We wensen iedereen fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2023. 

Voor sommigen is er een gemis, 
hen wensen we kracht en sterkte toe.

Namens het 
gehele team 

van de Binnen 
Markt wensen
wij iedereen 

een gezond en 
gelukkig 2023!

Namens de familie Kapenga – 
Jongschaap en alle medewerkers 
van Kapenga Wonen wensen wij 

jullie fijne kerstdagen en 
een gelukkig & gezond 2023 toe!

Ook in 2023 staan wij zowel 
online, als in de showroom graag 

weer voor je klaar.

Wij danken u 
voor het vertrou-
wen dit jaar! Wij 

wensen u Prettige 
Kerstdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar. Van Houten 
Tuinontwerp & Advies staat in 2023 

weer voor u klaar!

Wij, Kootstra Advies, wensen jou een 
fijne kerst en een gezond en 

financieel gelukkig nieuwjaar toe!

Fijne kerstdagen,
en wij wensen 

u een mooi, 
voorspoedig en 
vooral gezond 

2023 toe.

Wij wensen jou en hen die jou 
omringen het allerbeste voor 

het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine 

dingen. Maar bovenal:  
gelukkig met elkaar!

                                        Teams van Rikst F&L en Modique

Van Smaakt wenst u een smakelijk 
2023

Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gezond 2023.

Wij wensen u een
gezond en gelukkig nieuwjaar

Team slagerij van der Bijl

Fijne kerstdagen en een fantastisch 
2023 toegewenst namens 

Moniek Bremer Makelaardij

Bedankt voor uw vertrouwen het 
afgelopen jaar!

wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Voorstraat 21 A, 9285 NN Buitenpost

Minco Bouwmaterialen winsket jo
Noflike Krystdagen en 

in Lokkich Nijjier

Enitor Primo 
wenst u 
prettige kerst-
dagen en een 
gelukkig 2023!

Het team van Sekuer Notarissen 
wenst u hele fijne feestdagen en 
heel gezond en gelukkig 2023!

Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar
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HONGER - Een verrassend actuele vertelling uit de bezettingstijd

Al jaren neus ik regelmatig in historische archieven. Het is een 
speurtocht in een verleden dat vaak ver weg lijkt. Maar soms voelt 
het verrassend dichtbij. Zo trof ik onderstaand artikel over de oor-
logswinter 1944-1945. Vijfenzeventig jaar geleden verscheen het in 
het Friesch Dagblad (22 november 1947). Buitenpost wordt daarin 
genoemd en dat was de aanleiding voor de vondst. Maar al lezend 
trof mij de sprekend actuele geschiedenisles. Ik ben benieuwd of u 
die ook herkent.
Tegelijk ben ik nieuwsgierig of er lezers zijn die de erin beschreven 
personen herkennen. Wie was het uitgehongerde meisje uit Rotter-
dam en wie waren de gastvrije, misschien zelfs levenreddende, Bui-
tenposters? Het zou leuk zijn om daar nu nog eens een verhaal aan 
te wijden. Reacties kunnen naar: bibupost@gmail.com

Johan Kootstra

U weet nog wel van ‘Dolle Dins-
dag’? In de maand September 
1944. Met kracht waren de be-
vrijders van ons land, Britten en 
Canadezen, in het zuiden komen 
opzetten. Des zondags vóór die 
bewuste dinsdag waren in grote 
getale luchtlandingstroepen ge-
land in de buurt van Eindhoven, 
Nijmegen en Arnhem.
En toen kwamen de dolle ge-
ruchten, men beweerde later: 
verspreid door de Duitsers zélf, 
om in het midden en in het 
Noorden van het land de onder-
grondse strijdkrachten uit hun 
tent te lokken, wat dan gelukkig 
mislukt is.
Hoe het nu precies in elkaar zit, 
doet er overigens niet toe. Feit is, 
dat de dolste geruchten de ron-
de deden: elke ogenblik konden 
de Geallieerde troepen in Rot-
terdam, Den Haag, Amsterdam 
worden verwacht. De Canadezen 
waren reeds opgerukt tot Deven-
ter, Zwolle.
Grif werden de berichten ge-
loofd, wat verstaanbaar is.

Helaas! Was de werkelijkheid 
heel anders! Tengevolgde niet 
verwachte, zéér krachtige tegen-
stand der Duitsers mislukte de 
luchtraid op Arnhem volkomen, 
zodat Nederland boven de rivie-
ren in de maand September niet 
vrij kwam, voor een deel moest 

wachten tot April, voor wat het 
Westen van het land betreft tot 
Mei, toen Duitsland capituleerde.
De teleurstelling was begrijpelij-

kerwijs ontzettend, na die ‘Dolle 
Dinsdag’. 
Speciaal voor Utrecht, Gelder-
land en de Hollanders ging een 
zéér zware tijd aanbreken. Uit 
wraak jegens de spoorweg-
staking en om ons volk zoveel 
mogelijk te plagen, zorgden de 
bezetters er voor, dat er geen 
voedsel in dat deel van ons land 
kwam, zodat er in de winter 1944-
1945 honger geleden werd, men 

zich voeden moest met... suiker-
bieten en bloembollen.
In stromen trokken de mensen 
uit het Westen op allerlei vehi-
kels, voor een goed deel te voet, 
handkarren duwend, met kinde-
ren er op, dwars door Utrecht 
en over de Veluwe naar Overijs-
sel, om eten te bemachtigen. De 
hongerbrigades... Ontzettende 
tonelen hebben zich daarbij af-
gespeeld. Er zijn doden bij geval-
len. Bezweken van uitputting en 
honger.

Hoe werden de hongerigen ont-
vangen? Niet altijd even goed, 
toegegeven. Maar over het alge-
meen met begrip van zaken en 
grote hartelijkheid. Voorzoveel 

mogelijk werden zij ook gehol-
pen. Vergeten moet niet worden, 
dat zij bij honderden kwamen 
opzetten en ieder moest wát 
hebben. Vele varkens maken de 
spoeling nu eenmaal dun.
Zij, die verder konden komen 
dan Overijssel, waren nog het 
beste af. Daar was bijvoorbeeld 
dat meisje uit Rotterdam, dat ik 
ergens ontmoette. Van respecta-
bele lengte. Natuurlijk vermager-

de zij. Zij werd een ‘bonestack’ 
en was, menselijkerwijs gespro-
ken, ten ondergang gedoemd. 
Gelukkig had zij nog een drage-
lijke fiets. En haar ouders zeiden: 
“Kind, peddel weg en zie in Gro-
ningen of Friesland te komen; 
dáár is het goed, zegt men; er 
zullen wel medelijdende mensen 
gevonden worden”.
En zo fietste het meisje, ik schat-
te haar op ruim twintig jaar, op 
‘hoop van zegen’ uit Rotterdam 
weg, naar het Noorden van het 
land, door Utrecht, dwars over 
de Veluwe – hier en daar slapend, 
bedelend om voedsel, vaak niet 
bedelend, omdat zij het zó wel 
kreeg – naar de IJsselbrug, die 
toen nog te passeren was, later 

werd dat ook door de Duitsers 
verboden. Zij vonden die honger- 
optochten zeker onwaardig...
Via Meppel peddelde zij Fries-
land in, het land van belofte en 
belandde in de omgeving van 
Buitenpost, waar zij – niemand, 
maar dan ook geen sterveling 
kennend – aanklopte aan een 
klein boerenbedrijf, vragend om 
een nachtverblijf, wat gul werd 
verleend. 

Die nacht duurde ongeveer... vier 
maanden. Want die beste men-
sen wilden het door en door ver-
magerde meisje, dat afgetobd 
was, niet verder laten trekken. 
Dus bleef zij er een maand of vier 
en nam in die tijd een dikke vijf-
tig pond in lichaamsgewicht toe, 
zodat zij weer ‘boven Jan’ was 
en de ouders, na de bevrijding, 
een schier onherkenbare dochter 
thuis kregen. 
In October 1945 ontmoette ik 
haar in de trein tussen Gronin-
gen en Leeuwarden. Zij was een 
paar dagen bij ‘Heit’ en ‘Mem’ 
geweest en warempel weer vijf 
pond ‘gegroeid’!.
Ziehier één geval van de honder-
den. Tallozen hebben de hongeri-
gen uit het Westen, die kwamen 
opzetten, gevoed. Duizenden 
pakketten levensmiddelen zijn 
verzonden. De meerderheid 
kwam niet aan het juiste adres. 
Vermoedelijk in andere hongeri-
ge magen. Tenslotte berustten de 
afzenders er in. Als het voedsel 
maar niet in de zwarte handel 
terecht kwam. Wat, jammer ge-
noeg, ook voorkwam.

Er is in het Westen van het land 
die wintermaanden honger ge-
leden. Koude ook. Maar die om-
standigheid gold voor het gehele 
land. 
Gode zij dank! Aan het leed 
kwam in de maand Mei 1945 – 
vijf jaren na de verraderlijke aan-
val van Duitsland op ons land – 
een einde. 
Maar de ‘barre winter’ van 1944-
1945 zal nooit worden vergeten. 
Niet door de toen hongerenden. 
Niet door hen, die vol ontfer-
ming de hongerigen hebben ge-
spijzigd.
Er zijn vele ‘Heits’ en ‘Mems’ 
geweest, die met een bewogen, 
barmhartig gemoed, zegenrijk 
werk hebben verricht!

Plaatselijk Belang Buitenpost,
Stichting dorpsblad De Binnenste Buiten

en haar medewerkers
wensen alle lezers en adverteerders

fijne feestdagen
en een buitengewoon gezond 2023

Vele handen... maken bezorgen licht werk 
Wie helpt?

Met het bezorgen op zo’n 2600 adressen is het 
rondbrengen van de Binnenste Buiten in ons dorp 
een stevige klus. Zelfs al is het maar eenmaal per 
maand en wordt het blad door veel dorpsgenoten 
met graagte ontvangen. Jan en Yvonne Kracht be-
zorgen al jarenlang op prima wijze. Johan Slofstra 
komt ons nu versterken. Toch zoeken wij verdere 
aanvulling. Onze hoop is dat het werk over meer 
mensen verdeeld kan worden. Bij verhindering 
van een bezorger is dan invallen door een ander 
een optie.

Praktische informatie:
•	 Het gaat om een deel van het dorp, ongeveer 

1350 stuks in de oostelijke helft van ons dorp.
•	 Wij verschijnen in principe elke laatste maan-

dag van de maand behalve in augustus.
•	 Wij hopen op bereidheid om bij gelegenheid in 

te vallen voor een collega.
•	 Volgens afspraak moet de bezorging binnen 

drie dagen gebeuren.
•	 Uiteraard staat er een goede financiële vergoe-

ding tegenover

Reacties graag naar: pbbuitenpost@gmail.comDE BINNENSTE BUITEN POST 

Wij wensen al onze dorpsgenoten 
gezegende kerstdagen en 

een gelukkig 2023!

Prettige kerstdagen en 
een gesmeerd 2023!

Hoveniersbedrijf P. Douma 
winsket eltsenien noflike 
krystdagen en folle lok, 

leafde, waarmte,
  sûnens en seine 

               yn it nije jier! Cultuurcentrum de Wâldsang 
wenst iedereen hele fijne Kerstdagen 
en een goed en muzikaal Nieuwjaar!



bij GROTE BEURT
0511- 540280

aanbieding i.v.m. bedrijfsovername en geldig van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Gratis APK

Fijne feestdagen!
Marconistraat 6 | 9285 WG | Buitenpost

Marconistraat 6
9285 WG Buitenpost

T: 0511 - 540280

E: info@wiersma-autos.nl

W: www.wiersma-autos.nl

Beste klanten en relaties, 

 Na 35 jaar draagt Marten Wiersma het familiebedrijf Wiersma Auto's 

over aan Cor Bruinsma. 

Ter gelegenheid hiervan willen wij jullie uitnodigen voor een hapje en een
drankje op woensdag 28 december van 19:30 tot 22:30 op ons bedrijf. 

Graag tot dan! 

Team Wiersma Auto's Buitenpost

Meer dan jullie aanwezigheid wensen wij niet. Mochten jullie toch wat willen geven, dan willen wij vragen 
om een gift. Deze gift zullen wij schenken aan Voedselbank Achtkarspelen.

UITNODIGING
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VERKEER(D)? Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in Buitenpost

HOUD AFSTAND! Na deze woorden 
zou ik eigenlijk niets meer hoeven 
schrijven. Het is logisch dat je vol-
doende afstand houdt in het verkeer. 
Toch? Helaas blijkt dagelijks tijdens 
mijn route naar mijn werk dat velen 
niet weten hoeveel afstand ze moe-
ten houden als ze achter een voertuig  
rijden.
Onder normale weersomstandig- 
heden houd je zoveel afstand als je 
in 2 seconden aflegt. Je reactietijd 
is al 1 seconde, de andere seconde 
heb je nodig om tot stilstand te ko-
men. De Rijprocedure (uitleg van de 
verkeerswetgeving) schrijft hierover 

het volgende:
Bij het aanhouden van deze mini-
mumafstand kan: 
•	 ingeval van noodzaak, bij goed 

anticiperen, het voertuig tijdig tot 
stilstand worden gebracht 

•	 een uitwijkmanoeuvre worden uit-
gevoerd 

•	 het wegdek over voldoende af-
stand worden geobserveerd op af-
wijkingen en/of ongerechtigheden.

Wil je gaan berekenen hoeveel meter 
dat is, dan deel je je snelheid door 2 
en tel je daar 10% bij op. Bij 80 kilo-
meter per uur zou je dus zo’n 44 me-

ter afstand moeten houden. Dat is net 
iets minder dan de afstand tussen 
twee bermpaaltjes.
Hoe groter en zwaarder je voertuig, 
hoe meer afstand aangehouden moet 
worden. Mij valt het vooral op dat be-
drijfsbusjes deze regel niet lijken te 
kennen, terwijl juist deze bestuurders 
met hun grotere massa en geringe 
uitwijkcapaciteiten hier rekening 
mee moeten houden. Zelf zitten ze 
hoog en veilig. De kans dat jij ernstig 
gewond raakt door een bumperklever 
is vele malen groter dan andersom. 
Afstand houden doe je dus vooral 
voor je medemens die voor je rijdt.

  Snelheid Volgafstand Reactieafstand
  (2 sec) (1 sec)

 15 km 8 m 4 m

 30 km 16 m 8 m

 50 km 27 m 14 m

 60 km 33 m 16 m

 80 km 44 m 22 m

 100 km 55 m 27 m

 130 km 72 m 36 m
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Start bĳ het zwembad

Eindpunt bĳ Nĳenstein

Lichtroute

Versierd huis/tuin 
met huisnummer

2

Van 15 tot 29 december is de 
Winterlichtroute weer te rijden, 
fietsen of wandelen, een tradi-
tie sinds 2020. Meer dan dertig 
straten, huizen en tuinen doen 
in 2022 mee om van Buitenpost 
een klein kerstdorp te maken. Er 
is ook dit jaar veel te zien: rendie-
ren, fairybells, sneeuwpoppen, 
gnomen en sommige tuinen zijn 
compleet omgetoverd! Kom het 
met eigen ogen bekijken. 
Hierboven vindt u de route van 
ongeveer 12 kilometer.

Op vrijdag 16 december was 
de Kerst Winterwandeling van 
2SPAN Buitenpost. Donderdag 
22 december komt de jury over-
al langs en worden de prijswin-
naars bepaald, gevolgd door de 
prijsuitreiking (sponsoring door 
Plaatselijk Belang Buitenpost).

Volledige routebeschrijving:
https://1drv.ms/b/s!AsS0Aeh-
G0BzigZVrbxvVQdHQ6Xm6c-
Q?e=j8oV43

Winterlichtroute
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Familiebedrijf Wiersma Auto’s in andere handen
Het familiebedrijf Wiersma Auto’s aan de 
Marconistraat 6 wordt op 1 januari 2023 
overgedragen. Voor het eerst buiten de 
eigen familie. 

Marten Wiersma stopt per 1 januari 2023 
met werken en draagt de garage over 
aan Cor Bruinsma, die er al geruime tijd 
werkt. Drie jaar geleden kwam de over-
name al ter sprake en bedachten de 
mannen samen een tijdpad, waarin Cor 
ingewerkt is in het eigenaarschap van de 
garage. Marten is steeds een dag minder 
gaan werken en heeft het volste vertrou-
wen in Cor. Ook monteur Dennis Sijtema 
blijft in dienst. De naam van de garage 
blijft: Wiersma Auto’s. 

Het familiebedrijf is in 1930 al gestart 
door pake Marten en beppe Antsje; zij be-
gonnen met een fietsenwerkplaats van-
uit hun schuur aan de Herbrandastraat. 
In 1947 gingen ze verder in een groter 
pand, waar nu de Point is gevestigd. Heit 
Dedde en mem Tine Wiersma namen het 
bedrijf over in 1956, inmiddels aan de 
Voorstraat 47. Ze verkochten álles met 
een motor, vertelt Marten. Naast fietsen 
en brommers ook stofzuigers, wasmachi-
nes en andere huishoudelijke apparaten. 
Het duurde tot 1970 voordat heit Dedde 
ook met de verkoop en reparatie van au-
to’s begon. 

Marten was de enige in dit gezin die in 
het bedrijf wilde, hij heeft Wiersma Auto’s 
in 1988 overgenomen. Vanaf 2002 is de 
garage op de huidige locatie gevestigd, 
waar nu vier bruggen zijn voor repara-
tie van álle merken auto’s en voldoende 
ruimte voor de verkoop van occasions. 

Er zijn twee werknemers in dienst: Cor en 
Dennis. Marten’s partner Roelie Kooistra 
doet de administratie.

Door Cor’s acties op Facebook en Insta-
gram vinden ook steeds meer nieuwe 
jonge klanten de weg naar Wiersma Au-
to’s! Cor en Dennis hebben beide oplei-
dingen gevolgd voor reparatie en onder-
houd van het elektrische gedeelte van de 
auto’s en hybride auto’s. 

Marten neemt afscheid van zijn klanten 
en zakelijke contacten op 28 december; 
zie de uitnodiging op pagina 12 in deze 
krant. Hoewel hij stopt met werken, mag 
Cor altijd een beroep op Marten doen als 
hij hulp nodig heeft… 
Cor Bruinsma: de service gaat gewoon 
door na 1 januari, zoals onze klanten ge-
wend zijn!

Contactgegevens
Wiersma Auto’s
Marconistraat 6, 9285 WG Buitenpost 
Telefoon: 0511-540280
Website: www.wiersma-auto’s.nl 
Facebook: Wiersma auto’s 
Instagram: wiersma.autos

Ambachtelijke bakker Johan Gouma wordt Bakker van den Berg
Twee weken geleden werd bekend dat 
Johan en Wieke Gouma per 1 januari 
2023 stoppen met hun ambachtelijke 
bakkerij aan de Kerkstraat. Dit nieuws 
heeft veel trouwe klanten en dorpsgeno-
ten verrast.

Johan en Wieke vertellen dat ze achter de 
schermen vanaf medio 2022 al bezig zijn 
met de plannen voor overname van de 
bakkerij. Bakker van den Berg, de broers 
Nico en Peter, neemt de zaak over van-
af januari 2023. De drie personeelsleden 
houden hun werk bij de nieuwe bakker. 
Dit was een grote wens van Johan en 
Wieke en is meegenomen in de over- 
name. 

Bakker Gouma heeft een hele geschiede-
nis in ons dorp! Heit Johannes is gestart 
met de bakkerij vanaf 1955 in Wolvega. 
Sinds 1970 is de bakkerij in Buitenpost 
gevestigd, op de huidige locatie aan de 
Kerkstraat. Vanaf 1996 hebben Johan en 
Wieke de zaak overgenomen. Ze werkten 
toen beiden al vele jaren in de bakkerij. 
Wieke is al op haar 15e jaar begonnen en 
is een vertrouwd gezicht in de winkel. 

Ze hebben hun brood, koek en banket 
altijd zelf op de ambachtelijke manier be-
reid in hun eigen bakkerij achter de win-
kel. Het assortiment is in de loop van de 
jaren heel erg uitgebreid. Met veel plezier 
hebben ze dit voor talloze klanten ge-

daan! Wieke kent vrijwel alle klanten bij 
naam…

Toen deze overname op hun pad kwam, 
hebben ze de keuze gemaakt om te stop-
pen. Nu is de tijd gekomen om weer an-
dere dingen te gaan doen, maar eerst ge-
nieten van de vrije tijd!

De nieuwe eigenaars, Nico en Peter van 
den Berg, hebben een grote ambachte-
lijke bakkerij in Burgum. Op dit moment 
zijn er 8 filialen; Buitenpost wordt het 9e 
filiaal. Bakker van den Berg is ook een 
ambachtelijke bakker. Doordat het per-
soneel wordt overgenomen, zullen de 
meeste gezichten in de winkel vertrouwd 
blijven. 

Bakker van den Berg start met de verkoop 
op de huidige locatie aan de Kerkstraat, 
maar gaat een nieuwe winkel inrichten 
aan de Christinastraat 4 in Buitenpost. De 
verwachting is dat Nico en Peter medio 
2023 hun nieuwe bakkerswinkel openen.

Johan en Wieke willen al hun klanten 
heel hartelijk bedanken voor de trouwe 
komst naar de winkel en het vertrouwen 
dat ze hebben gekregen!

Ambachtelijke bakkerij Johan Gouma en 
Bakker van den Berg zijn op dezelfde ma-
nier bereikbaar.

Contactgegevens
Kerkstraat 49
9285 TA Buitenpost
Telefoon: 0511-541888

Marten Wiersma en de nieuwe eigenaar Cor Bruinsma

De start in 1930: Marten en Antsje Wiersma

Lieve klanten,

Wij willen jullie heel erg

bedanken voor jullie trouwe

komst naar onze winkel 

en het in ons gestelde 

vertrouwen.

met vriendelijke groet,

Johan en Wieke Gouma

BEDRIJVIGHEID
Houdrie Slofstra
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Uniek interview
Sint Nicolaas en de Kerstman waren uitgenodigd voor een vraag-
gesprek in De Binnenmarkt. De tafel was gezellig ingericht met 
een rokend schoorsteentje en een brandend kerstboompje. Wim 
Ausma verzorgde dit interview en opende met de woorden: “Mijne 
heren, hartelijk welkom op dit gedenkwaardige samentreffen”.

Sinterklaas
Ho, ho, jongeman, jij met jouw 
heren. Het is zeer dubieus dat jij 
dat zegt. Ik ben sponsor van lhbti 
en dat heeft zo zijn consequen-
ties.

Kerstman
Kerstman Bambi interrumpeert: 
zo-de-mijter-op, man. Jij bent in 
die tentjurk van jou altijd al een 
vage figuur geweest. Ik als Kerst-
man ben een man, het woord 
zegt het zelf al. Hoe kom jij aan 
die naam, zo vroeg Nico(laas). 
Nou, zei Bambi, mijn ouders ga-
ven mij die troetelnaam, die is 
afgeleid van dat emotionele lied 
over dat hertje dat nog familie is 
van mijn rendieren. Je kent het 
wel: Twee reebruine ogen keken 
twee wolven aan.

Sinterklaas
As je me nou, zo reageerde Nico, 
maar jij verpest met die vliegen-
de slee wel mooi het luchtruim. 

Kerstman
Helemaal niet, zei Bambi, mijn 
rendieren doen het meeste werk 
en zij vervuilen niets. Jij moet 
niet zeuren Nico, ik doe heel 
Europa en jij slechts één kikker-
landje. Mijn slee heeft zijn eigen 
laadpaal en die levert schone 
energie aan het hulpmotortje. 
Die energie komt uit ijskristal-
len en daar hebben we er ge-
noeg van in Lapland. Kost niks. 
Dat is een mooie uitvinding van 
de Eskimo’s. Ze willen er graag 
veel arbeidskrachten bij hebben. 
Alle migranten kunnen tewerk-
gesteld worden. Huisvesting is 
geen probleem. Iglo’s worden 
zonder bureaucratie bij de vleet 
gebouwd onder het motto: In-
nerlijk Gesterkt door Laplandse 
Oefening. Buurland Groenland 
kan er zo bijgevoegd worden, 
dat is me een lap land! Zomaar 
een aantal problemen opgelost. 

Sinterklaas
Nico zit op zijn stoel te wippen en 

gooit er ineens uit: Jij bent een 
gladde prater Bambi, je lijkt Tim-
merfrans wel. Die doet ook heel 
Europa, maar wat levert dat op? 
Hij plempt mijn kikkerland met 

schitterende (agrarische) natuur-
gebieden, vol met windmolens. 
Voldoende energie? Ho maar! 
Men zegt dat hij een keer te dicht 
bij de eerste windmolen stond en 
er een tik van kreeg. Dat krijg je 
als je er geen verstand van hebt. 
Over kernenergie hoor je hem 
niet. Nogal wiedes, dan raakt hij 
zijn baantje kwijt, inclusief zijn 
minimumloontje. Hij kreeg kort-
geleden zomaar 1800 euro per 
maand extra in de schoot gewor-
pen, dat was bitter nodig, maar 
deze aalmoes ontslaat hem niet 
van winkelen bij de Voedselbank. 
Daar treurt hij met vaderlanders 
over de financieel zo moeilijke 
tijden en huilt hij mee met de 
wolven in het Veenkloosterbos.

Kerstman
Wat ben jij toch een armetierige 

schijnheilige Nico, schiet Bambi 
uit zijn rendierslof. Over zeurpie-
ten gesproken, hoe zit dat met 
jouw Pieten? 

Sinterklaas
Laat ik beginnen met het feit, dat 
enkele blanke, pardon, witte Pie-
ten, die in de midlifecrisis zitten, 
op zo humorloze wijze geprotes-
teerd hebben, dat ik mij vanwe-

ge een rechterlijke uitspraak, niet 
meer op mijn witte vriend Amigo 
van schoorsteen naar schoor-
steen mag verplaatsen, omdat 
deze feestelijke bezigheid kan 
worden betiteld als dierenmis-
handeling, terwijl dit al eeuwen-
lang zo gebeurt en mijn paard 
nog nooit een misstap heeft ge-
daan. Ik zei toen: jullie kunnen 
allemaal het dak op. Ook die uit-
spraak was strafbaar vanwege 
de beledigende strekking. 

Kerstman 
Dit is een goed vonnis, aldus 
Bambi, al zou het alleen maar 
gaan ter bescherming van mijn 
goede-gaven-handel, want jij 
bent een geduchte concurrent 
van mij. Geen wonder dat ze 
jouw pakjesboot op de televi-
sie lieten zinken. Paniek en voer 

voor (kinder)psychologen, vond 
ik dan wel weer logische opwel-
lingen en dat spijt mij.

Sinterklaas
Jouw verzuchtingen, Bambi, ge-
ven geen blijken van meeleven 
om niet te zeggen dat je ‘discrimi-
naal’ bezig bent. Het is nog veel 
erger, zo wilde Nico verder gaan, 
maar de gespreksleider stelt 
voor het glas met helder spraak-
water nog eens bij te vullen. 
Na een flinke teug vertelt Nico 
verder dat virus-complotters en 
aanhangers van onbegrijpelijke 
woke-theorieën, zijn hoofd-Piet 
steeds zwart maken. Wij heb-
ben extra veiligheidsmaatrege-
len moeten treffen om duidelijk 
aan te geven dat deze Piet geen 
werkzaamheden verricht die aan 
slavernij doen denken. Hij is  
zzp’er en zit tegenwoordig bij mij 
achter op het paard. Omgekeerd 
uiteraard om elkaar rugdekking 
te geven. Zo kan Piet goed zien 
wat er achter ons gebeurt. Als er 
demonstranten te dicht bij ko-
men, dan krijgen ze met de roede 
een veeg uit de regenboogpan. 
Piet zijn waarnemingen worden 
door een Commissie van Onder-
zoek nauwkeurig genoteerd en 
samengesteld als een smeek- en 
bezwaarschrift. Hierbij doet zich 
in de procedure jammer genoeg 
een probleempje voor, namelijk, 
dat de aanklacht niet ontvanke-
lijk wordt verklaard, omdat ze 
bij Justitie niet in Sinterklaas 
geloven. Geen nood, ik heb de 
Tachtigjarige Oorlog overleefd 
en ik zal ook de huidige gang van 
zaken het hoofd met mijter en 
valhelm, blijven bieden.

Gespreksleider
Omdat Nico(laas) uitgesproken 
is en Kerstman Bambi er niets 
aan toe of af wil doen, gaat Wim 
dit boeiende interview afsluiten 
met de woorden:

Makkers staakt uw wild geraas
Kerstavond zit er aan te komen
en dan gaan wij allen dromen
over een fenomeen van grote 
waarde
oftewel van vrede op aarde. 

Wim Ausma

VUILNISBAKKEN- 
PRAAT

Kerststukjes

Hartstikke leuk is het. Ze maken hier 
Kerststukjes bij ‘t Stationnetje. Dat 
doen ze voor het ‘thuisfront’. Dus 
die komen thuis te staan. Hier staat 
wel een kerstboom.
Ja, dat is allemaal nieuw voor mij. Ik 
heb nog nooit binnen gestaan met 
Kerstmis. Buiten, dat was mijn plek 
altijd vroeger en dan natuurlijk ach-
ter het huis. En daar zag je dat niet 
veel. Wel begrijp ik nu waarom er 
om die tijd van het jaar altijd zoveel 
rommel in de kleuren rood, groen 
en goud in mij werden gepropt. Al-
hoewel, dat was meestal nadat ik 
oorverdovende knallen hoorde en 
vuurballen in de lucht zag. Ja, na-
dat het altijd eerst sowieso vreselijk 
lawaaiig was geweest. Dat duurde 
soms wel weken.

Daar was ik dan ook wel heel 
bang voor. Al dat geknal en lawaai.  
Iemand heeft zelfs wel eens zo’n 
knallend ding in mij gegooid. Het 
leek of ik uit elkaar zou ploffen. 
Echt héél naar! En het stinkt ook 
verschrikkelijk, van stank schrik ik 
natuurlijk niet zo maar dat rook echt 
heel branderig. Ook kwamen er dan 
van die vies stinkende maar wel 
mooi gekleurde dozen met zwarte 
hulzen erin in mijn binnenste. Ik was 
altijd blij als ik dan geleegd werd. 
Terwijl ik het soms ook wel las-
tig vond dat men mij leeg maakte.  
Zaten er mooie dingen in mij die er 
nog best goed uitzagen en nog wel 
gebruikt konden worden. Dan vroeg 
ik mij af waarom dat nou weer werd 
weggegooid. Soms begrijp ik het 
echt niet. Maar ja, ik ben natuurlijk 
ook een domme vuilnisbak.

Maar kerststukjes met groene tak-
ken, rode ballen en hier en daar een 
klokje of vogeltje dat ziet er heel 
mooi uit. Sommigen zetten er zelfs 
een kaars in. Dat geeft als de kaars 
wordt aangestoken echt een mooi 
effect. Lijkt me ook gezellig. Fijn dat 
ik dat ook eens meemaak. Maar van 
die knallen houd ik niet en zeker niet 
in mijn buik. Dan hou ik toch liever 
maar mijn klep dicht.

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra



In 2022 gevestigd
Bar Bistro 2Span 
Kerkstraat 40 

Eettuin
Schoolstraat 29B

KüchenTreff
Nijenstein 1

Lalith de Haan 
Autoschadeherstel
Wattstraat 2

Pearl Opticien
Kerkstraat 13

PLUS 
Christinastraat 3

Praktijk BodyFit
West 9

In 2022 gestopt

Coop 
Christinastraat 3

EyeWish Opticien
Kerkstraat 13

En verder...

Boekhandel Buitenpost 
Nijenstein 7
Met ingang van 1 januari 2022 
kreeg The Read Shop een
nieuwe naam:

Autobedrijf Thies Wiersma - 
Newtonstraat 2
vierde zijn 12,5-jarig bestaan.

Wereldwinkel Buitenpost -
Voorstraat 31
vierde het 30-jarig bestaan.
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Januari
Begin 2022 werd de Bûtenpostmer Feart uitgebaggerd door Wetter- 
skip Fryslân, van Bernhardlaan tot fietsbrug. Door het dieper maken 
van de vaart verbetert de wateraan- en afvoer. Zo worden inwoners 
ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast. Bovendien ver-
betert de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor 
de flora en fauna.

Februari 
Eindelijk weer Repair Café. Na een lange pauze door corona kon het 
Repair Café weer los. Dus: weggooien, mooi niet! Altijd langskomen 
met je kapotte apparaten.

Vrijdag 18 februari trok storm Eunice over ons land, de tweede van 
drie stormen in een paar dagen tijd. Dit natuurgeweld zorgde er on-
der andere voor dat een markante Hollandse lindeboom, geplant in 
1955, op de Bakkershoek het loodje legde. 

 

Maart
Een nieuwe website voor Buitenpost werd gelanceerd, gebouwd 
door Tjeerd van der Veen.

Het laatste bedrijfskavel van bedrijventerrein De Swadde is verkocht. 
Na loting werd Autoservice Johan van der Ploeg de eigenaar.

Voor het eerst sinds 2019 kon 
PBB weer een Algemene Leden-
vergadering houden, in Het Bui-
tenhof aan de Keurloane. Thema 
was Wonen in Buitenpost in de 
komende jaren. 
Jan van der Bijl ontving de Sul-
veren Brims voor zijn werk als 
verzorgende op de vrijwillige 
ambulance en voorzitter van de  
EHBO-vereniging

April
Op 18 april werd ‘it Wâldpykpaad’ geopend bij paviljoen MeM door 
Willem Wâldpyk en Atsje Lettinga. Het is een route langs de schouw-
paden, buiten de geijkte looppaden om. Het wandelpad bij Paviljoen 
MeM is een grote belevingsroute voor jong en oud waar telkens 
iets nieuws over Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te 
ontdekken valt.

De gemeenteraad stemde in met de bouw van 32 woningen op het 
terrein van het voormalige kassencomplex aan de Keurloane.

Mei
Na drie jaren herdenken in kleine kring wegens corona vond dit jaar 
weer Dodenherdenking met publiek plaats op 4 mei.

Eveneens na drie jaar kon het weer: braderie op het Mejontsmaveld 
op Hemelvaartsdag. De markt werd druk bezocht. Op Tweede Pink-
sterdag viel de markt helaas in het water.

De Mienskip heeft de beoordeling Goed van de Onderwijsinspectie 
gekregen. Daarmee is de Mienskip één van de vijf Friese basisscholen 
die de waardering Goed heeft

Juni
De 9-jarige Niels Bijma nam het initiatief voor de aanleg van een fiets-
crossbaan op het Mejontsmaveld. In juni werd deze aangelegd.

BEDRIJVIGHEID

Samenstelling: 
Annemieke Altena

Foto’s: Annemieke Altena, 
Hielke Boorsma, Johan 
Kootstra, Gemeente 
Achtkarspelen, Talant

De redactie van het 
Jaaroverzicht is afgesloten op 
18 december 2022.

2019
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Juli
Op 9 juli vond er weer een Swaddekuier plaats, met tal van activitei-
ten onderweg. De wandelaars konden kiezen voor een route over 10, 
20 of 40 kilometer.

Het pand van de bibliotheek is verkocht aan Fries Trading uit Sneek. 
Voorlopig blijven de boeken nog in het pand, maar op termijn zullen 
er huurwoningen gerealiseerd worden.

Velen keken er al naar uit: de Feestweek. Het werd met een goed ge-
vuld programma een groot succes.

Augustus

Aan de toegangswegen naar het 
dorp werden nieuwe welkomst-
borden geplaatst met de leuze: 
Buitenpost, fleurig en steen-
goed. De achterkanten van de 
borden zijn verschillend, ze laten 
vier markante plekjes zien van 
ons dorp met de wens: Oant 
Sjen.

Bijna gelijktijdig verscheen een 
folder over Buitenpost, bedoeld 
om ons dorp iets meer in de kij-
ker te zetten voor de niet-Buiten-
poster. PBB gaat deze in de regio 
verspreiden om meer toeristen 
naar Buitenpost te trekken. De 
folder is ook huis-aan-huis be-
zorgd.

September
Er is een nieuwe commissie ‘BCB-retail’ gestart onder de Business-
club Buitenpost (BCB). Deze commissie zet zich in voor promotie van 
de lokale retail (toonbankverkoop) en het organiseren van activiteiten 
in het dorp. De eerste activiteit op zaterdagmiddag 24 september was 
‘Kleintje Buitenpost’, met muziek, hapjes en drankjes in de Kerkstraat. 
Alle ondernemers lieten hun winkel van de beste kant zien, en er wa-
ren diverse acties. Ook een springkussen ontbrak niet. Een initiatief 
dat voor herhaling vatbaar is.

Om goed onderbouwd met de 
gemeente en andere belang-
hebbenden te kunnen commu-
niceren hielden PBB en IWB in 
september opnieuw een enquê-
te over wonen en woonwensen 
in Buitenpost. Ruim 370 men-
sen vulden de vragenlijst in. De 
behoefte aan nieuwbouw blijft 
hoog. Met name voor senioren 
(kleiner, maar wel comfortabel) 
en starters (betaalbaar).

Oktober
Het zwembad was al eerder klaar, maar toen ook de inrichting van het 
parkeerterrein en het kruispunt was afgerond werd alles op 1 oktober 
officieel geopend. Het weer was in stijl: het was een natte boel.

Het nieuwe terrein voor het zwembad was een paar weken later de 
plek waar de kermis neerstreek. Een gezellige opstelling trok veel 
mensen naar de attracties. De Fright Night was een groot succes.

November
De Fonteinkerk werd als noodopvang ingericht, voor de opvang van 
de nog steeds groeiende stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zal 
maximaal twee jaar duren. In die tijd worden de kerkdiensten gehou-
den in de raadzaal. Het consultatiebureau is verhuisd naar het ge-
bouw van de Christen Gemeente aan de Marconistraat.

December
Op 10 december werd de jaarlijkse kerstmarkt in Charles Dickens stijl  
gehouden. De gezellige markt werd druk bezocht. Een week later kon-
den op zondag de 18e de schaatsen even worden ondergebonden.

WONINGBOUW

36,0%

20,0%

14,5%

10,5%

6,5%

4,7%

4,0%

2,9%

Vrijstaande woning

Appartement met comfort

Twee-onder-een-kapwoning

Appartement

Tiny house

Appartement met zorg

Kleine starterswoning

Rijtjeswoning

0,9% Klein appartement of studio

Wat voor woning zoekt u als u 
binnen ons dorp wilt verhuizen?

Lutkepost 2: Onderzoek pingoruïne 
bijna gereed.

Voormalig huis van de familie 
Kuipers op de hoek Kuipersweg-
Voorstraat is verbouwd tot 
appartementen.

Druk bezochte forumavond over 
wonen, waarop de enquêteresul- 
taten werden besproken met 
deskundigen.

De kassen aan de Keurloane zijn 
verdwenen. Bouwen maar!

Planschets voor het voormalige 
kassencomplex aan de Keurloane: 
32 vrijstaande, 2-onder-1-kap- en 
rijtjeswoningen.

Halbertsmasytraat-Troelstralaan: 
planschets voor de bouw van 16 
woningen voor SWA.

De bouw is inmiddels in volle 
gang.

Lutkepost 1 in de verkoop. Bestem-
ming: Appartementengebouw met 
22 woningen..



*Kip Speciaal 

*Varkenshaas Brie 

*Mixed Grill 

.  Lekker thuis uit eten! 
Het Team van Slagerij van der Bijl wenst u smakelijke feestdagen. 

 

 

FEESTSALADE 

 

 

Speciaal voor …… 

 

Kies je Rollade& 

bestel snel! 

   

 

 
 

 

 

Feestelijke 

Partypannen. 

GOURMETSCHOTEL

’DE WALDEN’ 

 

BRAADSLEETJES 

diverse soorten. 

€9.75 
500 gram 

Gevuld en Gemarineerde 
varkensfilet met salami 
,ui & paprika 

 

Feestbraadstuk 

€7.95 
 

 

 
 

€39.95 Vanaf €15.90 
2 personen 

€5.95 
Per stuk 
vanaf 

Voor 
maar 

Klein 
opgemaakte 
Rundvlees-

salade 

 *Varkensrollade 

*H.o.HRollade 

*Kiprollade 

*Filetrollade 

*Runder Rollade 

 

*De Pan van Jan 

*Potje Pan 

*Oosterse Pan 

*Kapsalon Pan 

 

Met o.a:Biefstuk, 
varkensfilet, kipfilet, 

slavinkjes, burgertjes & 
shoarmareepjes 

 

 

 

 

 Looptijd: november-december 2022

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.

Proefactie 
3 maaltijden voor slechts € 15,-

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

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

✃

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

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

Maaltijdservice aan Huis
Antwoordnummer 6700
9172 ZX Ferwert

Postzegel 
niet nodig

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

E-mail: 

Losse maaltijd € 7,95 incl. bezorging/BTW

TIP
Bewaar altijd de aankoopbon en het garantiebewijs van 
nieuw aangeschafte apparatuur. U hebt minimaal 2 jaar 

garantie en soms geldt daarnaast ook ‘een minimaal 
redelijk te verwachten levensduur’.

Zaterdag 7 januari van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31b

Defecte huishoudelijke en audio-apparaten, gereedschap, speel-
goed 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!

Verwenboxen of tapasplanken inclusief 
breekbroden nodig voor de kerstdagen?

Deze kun je bestellen bij de BinnenMarkt!
Altijd oars as oars.
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Kerkstraat 8KARAKTERISTIEK BUITENPOST
Frits Bouwens

Ja, als  vierde sta ik op de lijst van Hûs en Hiem en dat is best wel 
een wondertje waar ik trots op ben, want ik had er zomaar niet meer 
kunnen zijn. In de derde fase van de verandering van de Kerkstraat 
had ik, tot mijn spijt, moeten worden afgebroken. Maar gelukkig is 
dat niet doorgegaan. Ik was al verkocht door mijn bewoner aan de 
projectontwikkelaar maar toen mijn afbraak niet doorging heeft hij 
mij gelukkig teruggekocht en sta ik er nog steeds. Met Ykele Rusti-
cus als oude bewoner.

Mijn trotse eigenaar, en redden-
de engel dus, is Ykele Rusticus. 
Ykele is al best wel op leeftijd 
maar veel Buitenposters kennen 
hem nog als slager, hetzelfde 
beroep als zijn vader en grootva-
der. Grootvader Ykele, waarnaar 
Ykele is vernoemd, heeft mij in 
1936 gekocht. Kijk maar op de 
foto, daar staat grootvader Ykele 
met vrouw en knecht en een te 
slachten koe trots voor de voor-
deur van mijn winkelruimte. Ik 
ben door de familie Rusticus 
omgebouwd tot slagerij. En tot 

op vandaag ben ik daar nog he-
lemaal voor ingericht. Met een 
slachtplaats, een voormalige 
stal, haken en hijsinstallatie waar 
de dode beesten aan opgehan-
gen kunnen worden om ze uit 
te benen. Na grootvader Ykele 
heeft zijn zoon Harm-Jan de zaak 
overgenomen en na hem dus 
kleinzoon Yko, de huidige bewo-
ner.

Nu sta ik daar nog trots te wezen 
aan het begin van de Kerkstraat 
op de vierde plaats van de lijst. 
Niet alleen van buiten ben ik 
mooi met mijn prachtige glas-
in-lood raampjes maar ik heb 
ook prachtige ruime kamers met 
ensuite deuren en een fraaie sta-
tige gang alhoewel die wel een 
nieuw verfje kan gebruiken. Na-
tuurlijk ben ik niet modern met 
dubbele beglazing en veel isola-
tie, maar ik mag toch graag naar 
mezelf kijken in de spiegelruiten 
aan de overkant. Zelfs is er van 
mijn achterkant een schilderijtje 
gemaakt dat in de huiskamer 
hangt. Kortom genoeg voor mij 
om trots op te zijn. En dat ben ik 
dan ook.

Wel moet ik zeggen dat het vroe-

ger veel gezelliger was in de 
Kerkstraat. Druk ook met allerlei 
kleine winkels en ‘neringdoen-
den’. Maar ja bijna alles is weg of 
helemaal gerenoveerd en daar 
sta ik dan maar mooi als het eni-
ge oude pand tussen al die lelijke 
broekies die inmiddels wel vol-
wassen zijn maar eigenlijk, ja ik 
zeg het maar, niet om aan te zien 
zijn als je de gezelligheid van de 
vroegere Kerkstraat kent. 

De dieren die in mijn stal ston-
den vond ik leuk. Alhoewel zij mij 

vast niet zullen missen gezien 
hun definitieve bestemming in 
de maag van de mensen. 
Ook Jaap Rusticus, de kunste-
naar en broer van Ykele, heeft 
hier gewoond. Jaap is er door 
zijn vader opgeleid tot slager.

 

Maar hij was liever kunstenaar 
en eigenlijk is het natuurlijk ook 
veel mooier om iets te maken en 
te creëren dan om iets te doden 
en in stukken te verdelen. 
Ach zo is iedereen anders. Mooi 
toch!

In de winkeldeur staan Ykele, mevrouw Geertje van der Linde en knecht Sos de  Boer. Links daarvan staan de de twee 
dochtertjes Jantje en Gerkje. De foto is uit 1927.

Het interieur van de vroegere slagerij.

Vergunning, afgegeven op 12 februari 1924, voor het vestigen van een slagerij 
aan de Kerkstraat 8 (rechts) en bijbehorende plantekening (links).



Marconistraat 3
9285 WG  

Buitenpost
0511-541440 
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Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang 
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

Professionele 
kinderopvang
in Achtkarspelen en 
Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  
en leren in een 
vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

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

Uw bouwer uit Buitenpost  

TELEFOON: 0511-541904
EMAIL:  INFO@DEHAAN-
BOUWBEDRIJF.NL
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BUURPRAAT

Klaas van der Werf

Kerstbomen en

Kerstmarkt

Het is nog een kleine week voor 
Sinterklaas of de bewoners van de 
Julianalaan, Berkenlaan en School-
straat krijgen een briefje in de bus,  
met daarop het verzoek om dit jaar 
weer verlichte kerstboompjes in de 
wijk te plaatsen.
Op de brief staat vermeld dat, wan-
neer je een kerstboompje voor je 
huis wilt, je dit kunt aangeven op 
het strookje van de brief. Per om-
megaande zal dit strookje dan wor-
den opgehaald.  Prima initiatief en 
niks mis mee. 

Helaas was ik niet thuis toen het 
strookje werd opgehaald. Maar 
dat was in dit geval geen probleem. 
Want dat is het mooie aan een klei-
ne buurt: je weet wie de organisatie 
op zich hebben genomen voor deze 
kerstbomenactie.
Dus ik met het strookje en het geld 
naar de buurman op de hoek van de 
Julianalaan. Het gezin zit momen-
teel midden in een verbouwing en 
onder het licht van een grote bouw-
lamp wenkte hij mij om naar binnen 
te komen. 
Terwijl hij druk bezig was om de 
wanden van de juiste kleur te voor-
zien, vertelde ik hem de reden van 
mijn komst en dat ik het strookje en 
het geld voor de kerstboom even 
kwam brengen. “Leg het maar op 
de tafel, dan vind ik wel”, zei de 
buurman waarna we aan de praat 
raakten over de verbouwing en 
welke kleuren de wanden moesten 
krijgen.

Toen ik wegging en ik weer thuis 
was, zat ik er toch wel een beetje 
over in of alles wel goed zou ko-
men met die kerstboom. Want mijn 
buurman had het strookje niet eens 
bekeken noch het geld geteld. Maar 
wat blijkt:  zorgen om niets! Net na 
Sinterklaas vind ik de kerstboom op 
de oprit, zodat ik de lichtjes in de 
kerstboom kan doen en de kerst-
boom aan de straat kan opzetten. 

En nu het bijna kerst is, de kerst-
markt al is geweest, er een Winter-
lichtroute met een wandeling wordt 
georganiseerd en sommige straten 
kerstverlichting hebben mag het 
best wel eens gezegd worden, dat 
dit zonder al die vrijwilligers niet ge-
realiseerd zou worden. En daarom 
spreek ik bij deze mijn waardering 
uit voor al die mensen die zich in-
zetten voor dit soort van kleine pro-
jecten. 
En… zoals je ziet… levert het inle-
veren van zo’n strookje ook weer 
een buurtpraatje op. Een goede 
kerst gewenst. 

Volleybalclub Buitenpost
Dat er in Buitenpost wat te kiezen valt op het gebied van sport, is 
wel duidelijk. Het aanbod komt ook tegemoet aan diverse grada-
ties van fanatisme. Dit geldt zeker voor Volleybalclub Buitenpost, 
waar zowel op hoog niveau als op gemoedelijk recreatief niveau 
gespeeld kan worden. Voor iedereen – beginner, gevorderde, 
sportfanaat of kneus – is er wel een team beschikbaar.

Ook voor de jeugd is dit het 
geval. De jongste jeugd speelt 
meestal gemengd – hoewel het 
merendeel momenteel bestaat 
uit meisjes. Voor de corona- 
crisis bestonden de jongste 
teams uit spelers vanaf een 
jaar of 8, maar zoals bij veel 
sportclubs is er tijdens deze pe-
riode weinig nieuwe aanwas 
gekomen.Toch spelen er op dit 
moment op de maandagavond 
maar liefst drie jeugteams. Wat 
leeftijd betreft begint dat nu zo’n 
beetje vanaf een jaar of 11.

De training voor de jeugd be-
gint om 18.30 uur. Na een war-
ming-up wordt met diverse spel-
vormen geoefend om controle te 
krijgen over de bal. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat een team, 

dat met zes spelers in het veld 
staat, beheerst een opslag van 
de tegenpartij kan opvangen en 
dan door maximaal driemaal 
overspelen een aanval doet. 
Dit wordt spelenderwijs opge-
bouwd bij de jeugd. In het begin 
mag de opslag nog gevangen 
worden, voor er verder wordt 
gespeeld.

Zoals bij veel sporten, zijn de 
regels van het spel in de loop 
der jaren iets veranderd, onder 
andere om de vaart in het spel 
te houden. Zo mag de bal bij 
de opslag tegenwoordig het net 
wel raken en wordt iedere keer 
een punt gescoord als de bal de 
grond raakt, ongeacht welk team 
de opslag heeft.

Naast de trainingen op maan-
dagen worden er wedstrijden 
gespeeld op donderdagen. De 
jeugd hoeft nog niet zo ver weg, 
meestal is de afstand niet groter 
dan naar Dokkum of Drachten. 
Dat is anders voor het fanatiekst 
spelende herenteam. Dat is on-
langs gepromoveerd naar de 

promotieklasse en dus moeten 
ze nu ook aanmerkelijk verder 
rijden voor hun wedstrijden.

Voor de jeugdteams worden 
vaak ook wel extra activiteiten 
georganiseerd. Volleybal is ten-
slotte ook een heel sociale sport, 
je speelt het spel namelijk niet 
in je eentje. Vinden ze het leuk 
om samen Sinterklaas te vieren? 
Dan maken ze daar iets leuks 
van. Ook is er voor de Kerst vaak 
een toernooi, waar iedereen zich 
even lekker kan uitleven. Daar-
naast wordt er vaak nog gekeken 
naar een leuk teamuitje.

Ook voor de dames die in de 
dorpencompetitie spelen, is dit 
sociale aspect heel belangrijk. 
Tijdens een wedstrijdavond, die 
draait om 7 sets van elk 25 pun-
ten, is de theepauze het hoogte-
punt. Het is zowel de inspanning 
als de ontspanning die ervoor 
zorgt dat menig speler al jaren 
lid is. Eenmaal getroffen door 
het volleybalvirus, is het lastig 
om het weer kwijt te raken. Zelfs 

voor de leden die het spelen in 
competitieverband niet meer 
zien zitten, maar nog wel lekker 
een avondje willen volleyballen, 
is er een recreantenteam.
Wie meer wil weten over de 
club, of over welk team mis-
schien geschikt is, kan terecht 
op de website (www.vcbuiten-
post.nl) of op de facebookpagina 
van de volleybalvereniging. Of 
zelfs op Instagram. Deze sociale 
kanalen worden goed up-to-da-
te gehouden. Zo worden er de 
wedstrijdoverzichten in gedeeld 
en ook andere activiteiten die de 
club aangaan komen aan bod. 
Dit vergroot de betrokkenheid, 
maar maakt het ook laagdrem-
peliger om contact te leggen.

Nieuwsgierig geworden naar 
deze veelzijdige club? Kom een 
keer (of drie) meetrainen. Graag 
even een berichtje via een van 
de socials, zodat we je ook met 
open armen kunnen ontvangen.

Irene Gatsonides

SPORTKOPPEN

 (foto’s: Irene Gatsonides)

Indoor kinderspelevenement
Het kinderspelevenement komt 
er weer aan. De diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Bui-
tenpost organiseert een grandio-
ze spelinstuif voor peuters, kleu-
ters en basisschoolkinderen. In 
de kerstvakantie lekker springen, 
klimmen en klauteren. De instuif 
wordt gehouden op woensdag 4 
januari 2023 van 11.00-15.00 uur 
in sporthal de Houtmoune. 
De entree bedraagt 5 euro. De 
ouders/begeleiders mogen gra-
tis naar binnen, maar dienen wel 
aanwezig te blijven. In de zaal is 
extra toezicht door de organisa-
tie. Iedereen die aan dit evene-
ment meedoet, doet dit op eigen 
risico. Koffie, thee, snoep en 
broodjes zijn te koop.
Het geld dat we aan het eind 
van de dag overhouden, willen 

we schenken aan Vluchtelin-
genkinderen in Griekenland en 
Nederland. Dit is de landelijke 
kerstcollecte van Kerk in Actie. 
Vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland (en inmiddels ook in Ne-
derland) maken mee wat geen 
enkel kind zou mogen meema-
ken, omdat ze nergens in Europa  
welkom zijn! Deze kwetsbare 
kinderen verdienen extra aan-
dacht en steun. 
Zie voor verdere informatie: 
https://kerkinactie.protestantse-
kerk.nl/collecterooster/collecte-
kerk-in-actie-2022-kinderen-in-
de-knel-kerst/
Dus zet het in de agenda. Vraag 
de buurkinderen, neefjes en 
nichtjes, vriendjes en vriendin-
nen mee! Wij vinden het gezellig 
als je komt!

Even rust. (foto: Baukje Kloosterman)

Bewoners Halbertsmastraat
plantten bloembollen
Het voorjaar lijkt nog ver, maar 
het is nu de tijd om daarop voor-
bereid zijn. Met die gedachte 
grepen de bewoners van de 
Halbertsmastraat, in de winterse 
kou, begin december hun tuin-
gereedschap. 

Enkele dozen vol bloembollen 
vonden een plekje in de gras-
veldjes voor de woningen. Hope-
lijk zal het over een paar maan-
den in een kleurige en fleurige 
aanblik resulteren. 

Net als vorig jaar zal Plaatselijk 
Belang binnenkort op verschil-
lende locaties in het dorp ook 
bollen planten. Vast staat dat het 
nieuwe terrein rondom zwem-
bad De Kûpe daarbij hoort, net 
als de vijf entrees van ons dorp. 
Wij zoeken nog mensen die ons 
willen helpen de duizenden bol-
len een plekje te geven! 
Reacties graag op: 
pbbuitenpost@gmail.com

Johan Kootstra
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

é Buitenpost en omgeving bijna150 jaar geleden op een kaart uit 1878.

ç Deze foto van een winterse 
dag begin jaren zeventig aan de 
Kuipersweg is afkomstig uit het 
archief van Juul Beerda.

ç Op woansdei 2 maart 1949 spile 
Krite Bûtenpost foar leden én op 
peaskemoandei 17 april foar jongfolk 
en trouden it stik ‘Simmertwirre’. In 
stik yn trije bedriuwen fan H.Cats. 
Dit allegearre by Bollling om healwei 
achten. Leden fan de Krite hienen frije 
tagong mei ien hûsgenoate, net-leden 
betellen ƒ 0,75. Nei ôfrin efkes fan’e 
flier mei muzyk fan de Pultrums. 

Spilers: A. de Wal, E. Pol, E v.d. Meer, 
A. de Boer, A. v.d. Witte, D. v.d. Jas,  
E. Jansma, L. Riemersma en 
A. v.d. Leij. 

Op de foto (en dit is de âldste groeps-
foto fan It Kritetoaniel): 
efter: A. v.d. Witte, E, Pol, ?, ?,  
E. v.d. Meer
foar: ?, D v.d. Tas, A v.d. Leij, ? 
De fraachtekens binne dus  
A. de Boer, A. v.d. Wal, L. Riemersma 
en E. Jansma. Mar wa is no wa? 
Wa helpt ús fierder? 
Réaksjes meie ek nei: 
bibupost@gmail.com
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Parcours

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 het Parcours.

De buurtvereniging Parcours is 
opgericht op 19 maart 1984 en 
bestaat dus bijna 40 jaar. Het 
toenmalige bestuur wilde een in-
formele vereniging blijven zon-
der statuten. Waarom er later een 
andere beslissing is genomen 
is niet meer te achterhalen. Op 

12 februari 1986 zijn de statuten 
gemaakt en heeft de vereniging 
een officieel karakter gekregen.

De buurtvereniging is opgericht 
omdat men toen vond dat er 
activiteiten voor jong en oud ge-
houden moesten worden. In de 

eerste notulen staan de volgen-
de activiteiten genoemd: kinder-
feestjes, versierde wagen, sport 
en spel contactavonden, welkom 
nieuwe bewoners, lief en leed. In 
die tijd waren er op het Parcours 
veel kleine kinderen en was er 
uiteraard veel deelname aan de 
kinderactiviteiten.

Twee activiteiten uit het verleden 
zijn wel het noemen waard. In 
die tijd was er op Koninginne-
dag een optocht van versierde 
wagens. Ook Parcours deed mee 
met een wagen waarop veertig 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd zaten. Ook is er in de begin-
jaren een zeskamp georgani-
seerd. Een onderdeel van deze 
zeskamp was een spectaculair 
kuipjesteken.

De buurtvereniging bestaat uit 
leden die wonen aan het Par-
cours. Het ledenbestand bestaat 
altijd ongeveer 95% van de be-
woners. In de beginjaren waren 
het vooral jonge gezinnen met 
veel kinderen. De meeste bewo-
ners bleven hier lang wonen. Op 
een gegeven moment waren er 

bijna geen kinderen in de basis-
schoolleeftijd meer. De laatste 
jaren zijn er regelmatig huizen 
verkocht en komen er weer ge-
zinnen met kleine kinderen. 

Als er een activiteit wordt geor-
ganiseerd wordt van de volwas-
senen die meedoen een eigen 
bijdrage gevraagd. Voor activitei-
ten voor de kinderen wordt geen 
bijdrage gevraagd.

De laatste jaren hebben we een 
aantal vaste activiteiten. In het 
begin van het jaar houden we 
een nieuwjaarsbijeenkomst voor 
volwassenen. Met Pasen is er 
voor de kinderen paaseieren 
zoeken. In september doen we 
mee met burendag op zaterdag. 
’s Middags is er een groot spring-
kussen voor de kinderen en aan-
sluitend een barbecue voor ie-
dereen. Voor de kerst ontvangen 
de leden een kleine kerstattentie.

De barbecue is in het verleden 
op verschillende momenten ge-
houden. Voor de zomervakantie 
(in juni), in de zomervakantie en 
na de zomervakantie. We doen 

nu al jaren mee met burendag. 
Omdat we ook een bijdrage voor 
deelname aan burendag ontvan-
gen kunnen we iets extra’s doen 
voor de kinderen.

Wiebe Kaldeway

Uw buurtvereniging
We zijn benieuwd welke buurt-
verenigingen er nog meer zijn in 
Buitenpost en hoe deze zijn geor-
ganiseerd. U mag zelf uw buurt-
vereniging (met contactpersoon) 
doorgeven aan de redactie.

Jaren achtereen was december een maand die te zacht was voor de tijd van 
het jaar. Dit jaar is dat anders. De eerste helft van december was winters, 
met vorst in de nacht. Het spande erom of de ijsbaan open kon, maar op de 
allerlaatste dag voor de dooi kwam het verlossende woord: Wij zijn open! Het 
winterse weer leverde mooie plaatjes op. (foto’s: Hielke Boorsma)

Versierde wagen in 1988. (foto’s: Wiebe Kaldeway)

Pannenkoekenfeest in 1984.

Opening Kuipersweg 36
Al heel wat tijd heeft de firma 
Kingma besteed aan het herstel 
en de woningverbetering van 
het huis op de hoek van de Voor-
straat en de Kuipersweg waar de 
familie Kuipers generaties heeft 

gewoond en haar bankimperium 
is begonnen.

Nu zijn er vier zorgappartemen-
ten. Er is een lift en een trap 
om naar de bovenverdieping te 

komen en er zijn allemaal voor-
zieningen om zorg te verkrijgen 
en te voorkomen dat bewoners 
ongemerkt vallen.
Het grote benedenappartement 
is een Airbnb waar plek is voor 
gehandicapten en waar alles is 
ingericht om een verblijf met rol-
stoel mogelijk te maken. 

Afgelopen zaterdag is het ap-
partementencomplex feestelijk 
geopend. Een tekening van onze 
Roel Timmermans, waarop een 
straatbeeld uit het verleden dat 
zich afspeelde voor het huis, is 
opgehangen in de woonkamer 
van de Airbnb. Het appartement 
is in rustige kleuren geschilderd 
en werkelijk alles is aanwezig. 
Het Airbnb-appartement is voor 
zes personen en het is prachtig 
en luxe ingericht. Twee grote 
slaapkamers met voorzieningen 
voor een gehandicapte en een 
aangepaste zeer ruime badka-
mer.

Het interieurbureau &Helga is 
verantwoordelijk voor de in-
richting en aankleding van de 
gemeenschappelijk ruimten en 
het benedenappartement. Het 
is best druk bij de opening. En 

de oeh’s en ah’s klinken van alle 
kanten door het hele gebouw. 
Jaco Kingma kan tevreden zijn. 
Het huis is weer een parel in het 
dorp.

Frits Bouwens

DE BUURTVERENIGING
Irene Gatsonides

Winters Buitenpost



0614050023 
info@vanhoutentuinontwerp.nl 
www.vanhoutentuinontwerp.nl 

Bent u opzoek naar 
een tuinplan? 

 
U krijgt een tuinplan 

op maat, met tuinontwerp, 
beplantingsplan en materialenplan 

 
Informeer naar de mogelijkheden 
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ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
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MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Fjoer
(Vuur)

Fjoer is freon en fijân tagelyk. It stiet foar waarmte, ljocht, gesel-
lichheid. Mar as der brân ûnstiet op plakken dêr’t wy it net ha 
wolle, is dat in ramp.

Do koest wol fjoer yn ’t gat ha!
Wat ben jij haastig en ongeduldig!

Wy ha wolris wurden, mar it slacht gjin fjoer.
Wij kibbelen wel eens, maar het ontaardt niet in ruzie.

Hy wit him wol foar fjoer en wetter te mijen.
Hij is wel los vertrouwd.

Se docht dat wurk mei fjoer en faasje.
Ze doet dat werk met veel enthousiasme.

Hy krige in kop as fjoer doe’t er him fersinde.
Hij begon heftig te blozen toen hij zich vergiste.

Gezocht: Redactiesecretaris m/v
Word spin in het web van onze 
redactie en het dorp: redactie- 
secretaris (m/v)
Naast alle schrijvers heeft onze 
redactie ook behoefte aan ie-
mand die overzicht houdt op 
het werk. Wij zoeken dus een 
redactiesecretaris (m/v). 

De werkzaamheden: tweemaal 
per maand (1e en 3e maan-
dag) onze vergaderingen no-
tuleren en het bijhouden van 
werkzaamheden en planning. 
Wij bieden: een financiële ver-
goeding, gezelligheid, team-
geest en meer contact met ons 
dorpsleven. Leeftijd of ervaring 
zijn niet belangrijk. 
Zelf ook eens een stukje voor 

de Binnenste Buiten (BiBu) 
schrijven mag, maar hoeft niet. 
Zin om een onmisbaar on-
derdeel van ons raderwerk 
te worden? Neem dan vrij-
blijvend contact op met onze  
redactie: bibupost@gmail.com.

Inzameling voor Voedselbank
Voor de elfde keer is bij de 
Voedselbank Achtkarspelen de 
inzamelingsactie van DE-koffie-
punten begonnen. Deze jaar-
lijkse actie is een initiatief van 
de Stichting Voedselbank Acht-
karspelen met de Lionsclub de 
Leijen-Surhuisterveen. De actie 
houdt in dat op diverse locaties 
in de gemeente Douwe Egberts- 
punten kunnen worden inge-
leverd. In januari worden alle 
punten verzameld en geteld. Het 
totaal van alle ingezamelde pun-
ten wordt door Douwe Egberts 
omgezet in gratis pakken koffie 
voor de Voedselbank. Elke 500 
punten is een pak gratis koffie 
waard. Wie zijn DE-punten be-
schikbaar wil stellen kan deze tot 
en met 31 december inleveren 
in de verzameldozen bij onder 
andere de Poiesz supermarkt,  

Plus Supermarkt, Zorgcentrum 
Haersmahiem en de Kruis-
kerk-De Schakel. Vorig jaar was 
de opbrengst in Achtkarspelen 
ruim 650.000 spaarpunten en 
dat betekende 1300 pakken kof-
fie voor de Voedselbank Acht-
karspelen. De cliënten van de 
voedselbank hebben er lang van 
kunnen genieten. In de praktijk 
worden langer houdbare pro-
ducten, zoals koffie minder vaak 
gedoneerd, waardoor koffie lang 
niet altijd onderdeel uitmaakt 
van de pakketten.

Oliebollenactie Fonteinkerk 2022
Vanuit de Fonteinkerk wordt al 
meerdere jaren een oliebollen-
actie voor een goed doel geor-
ganiseerd. Anders dan anders 
vanwege de opvang van vluchte-
lingen in het kerkgebouw. Maar 
ook dit jaar zijn we weer van de 
partij. Het goede doel voor dit 
jaar zijn de voedselbanken Acht-
karspelen en Kollumerland. 
Voor veel mensen wordt het 
moeilijker om rond te komen en 
de voedselbank voorziet koste-
loos in levensmiddelen. Daarom 

is het fijn om deze liefdadig-
heidsinstelling te kunnen steu-
nen in dit werk.
Naast lekkere oliebollen met en 
zonder krenten kunt u dit jaar 
heerlijke snert bestellen. 
Opgave kan via ons mailadres 
fonteinoliebollen@gmail.com 
tot en met 24 december.
Dit keer zal het bakken en afha-
len op oudjaarsdag niet plaats-
vinden in de Fonteinkerk, maar 
aan de Ried 7 bij de familie Van 
der Weit.

Team oliebollenbakkers 2021. (eigen foto)

Subsidie uit
gebiedsfonds 
Vanaf begin dit jaar is het moge-
lijk een aanvraag te doen voor 
de financiering van projecten 
met een maatschappelijk, duur-
zaam en collectief belang uit 
het gebiedsfonds Sinnegreide. 
Het geld komt uit de opbrengst 
van het zonnepanelenpark op 
De Swadde. De komende vijftien 
jaar komt jaarlijks een bedrag 
beschikbaar. Het fonds is met 
name bedoeld voor financiële 
ondersteuning van plaatselijke 
initiatieven op het gebied van 
energiebesparing en opwekking 
van duurzame energie. Maar 
ook projecten met als doel biodi-
versiteit, circulariteit, natuur en 
aanverwante educatie komen in 
aanmerking. Voorwaarde is dat 
er een duidelijke binding met 
Buitenpost is.

Het gebiedsfonds is in beheer bij 
de Energie Coöperatie Buiten-
post. It Koartling, de tennisclub, 
de biljartclub en de Swadde-
kuier mochten eerder dit jaar al 
uit het fonds putten. De tweede 
ronde van toekenning van dit 
jaar is open tot 31 december. 
De aanvraag moet voorzien zijn 
van een plan van aanpak, een 
beschrijving van het doel en de 
achtergrond en een financiële 
begroting. Aanvragen kunnen in-
gediend worden via de website 
van de ECB: 
https://ecbuitenpost.nl

Kerstmarkt zette Buitenpost weer op de kaart
De Buitenposter kerstmarkt is 
volwassen geworden. Letter-
lijk en figuurlijk. Want precies 
21 jaar geleden was de eerste 
kerstmarkt in en om It Koart-
ling en De Kruidhof. De editie 
van 10 december in de Kerk-
straat had de omstandigheden 
mee. Net koud genoeg voor een 
wintergevoel, veel enthousias-

te medewerkers en een goede 
opkomst van marktkooplui. Het 
publiek bleef niet achter. “Mis-
schien wel 10.000 bezoekers”, 
stelde mede-organisator Yme 
van der Velde, “we hebben eer 
van ons werk. Ik was vanochtend 
om kwart over zes al bezig, maar 
dit is prachtig”. De waardering 
kon ook door anderen worden 
gehoord: “Wij waren vandaag 
in Dokkum, maar dat stelde niet 
veel voor. Dít is een kerstmarkt!”. 
Complimenten aan de organisa-
tie van Kerstmarkt Buitenpost!

Johan Kootstra



              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

www.conntact.nl    085 - 7606140    info@conntact.nl    Van Damstraat 2F, 9843 AP Grijpskerk

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!
• Off erte naar order? Laat Conntact nabellen!

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

Conny Oldenhuis

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

Een vertrouwd gevoel

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!

Wij hebben
wat te vieren!

Hoe vertrouwd wilt u het hebben?Jubileum
actie 12,5 jaar 

Autobedrijf 
Thies Wiersma

 
Bedankt! 

Doorslijpschijven
•  Geschikt voor staal en rvs 
• Ø 125 mm • Dikte 1,0 mm 
• Asgat 22,2 mm • Inhoud: 10 stuks
Art.nr. 10922264 7.95

 17 .34 

OPTI bitset 
13-delig
•  Inhoud: PH 1, 2 en 3,  

PZ 1, 2 en 3, TX 10, 15, 
20, 30 en 40 

• Incl. snelspan bithouder
Art.nr. 11066693

12 .95
 1 5 .67 

55
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DE SCHOOLFOTO

De Flambouw, klas 3, 1982-1983 , meester Marten Herrema

Alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: Giel Schormans, Sije Visser, Willem Jan Vreeling, Jaap van der 
Heide, Heleen Nijboer, Annet Kazimier, Hilda van der Kooi, Wietske Bosma.
Middelste rij: Ernst de Vries, Peter Wim Hoekstra, Pier Kai Slump, André 
Rauwerda, Harm Jaap Boersma, Yvonne Bremer, Jarno Steringa, Rixt de Boer, 
Jitske Boonstra.
Onderste rij: Annemarie van der Bij, Tanja Bronsema, Peter Idema.

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.

COLUMN

Gesien Leguijt schrijft elke 
maand over haar reizen door 
Europa.

Vakantie

‘Lekker lijkt me dat, zo’n beetje het 
hele jaar vakantie’. Deze opmerking 
heb ik de afgelopen jaren menig-
maal, als reactie op onze levensstijl, 
gekregen. Maar nog nooit zo vaak 
als in de afgelopen zeven maand. 
Het leven in een camper lijkt voor 
velen de ultieme droom. En in veel 
opzichten is dit ook zeker waar. We 
leven een droomleven. Eerst zes 
jaar in het prachtige Noorwegen 
met zijn koude, besneeuwde win-
ters en zijn prachtige fjorden. En nu 
al zeven maand in een camper rei-
zend van het hoge noorden tot het 
warme zuiden. Het lijkt inderdaad 
bijna op vakantie. Ware het niet 
dat we vanaf afgelopen januari tot 
aan afgelopen november aan één 
stuk door gewerkt hebben. Geen 
voorjaarsvakantie zoals u kent in 
Nederland, geen zomervakantie en 
ook geen herfstvakantie. Gebuffeld 
hebben we! Door een blessure kon 
ik wat minder goed uit de voeten, 
maar toch, het verhuizen van huis 
naar camper, het heen en weer 
rijden van werkplek naar werkplek 
en het ondertussen bezig zijn met 
de leerprocessen die de kinderen 
doormaken, het bijhouden van web-
sites, het contact houden met ver-
schillende gezinnen waar we al ge-
werkt hebben en last but zeker not 
least; het overlijden van mijn vader. 
Alles ging me niet in de koude kle-
ren zitten. En toen, toch nog plotse-
ling, hadden we ineens ‘vakantie’. 
We reden eind oktober Frankrijk in. 
Ik tot op mijn tanden gestresst en 
afgedraaid van alle gebeurtenissen 
en opeenvolgende emoties, kreeg 
amper wat mee de eerste twee 
weken. Manlief al neuriënd achter 
het stuur. Hij genoot ontzettend van 
alle ronkende kilometers die we 
maakten. En de kinderen schelpen 
zoekend op de stranden van Nor-
mandië. Pas toen we aankwamen 
in Biarritz, in het zuiden van Frank-
rijk, sijpelde de realiteit bij mij naar 
binnen. We hadden het gedaan! 
We woonden al een half jaar in een 
camper en hadden in die tijd al acht 
verschillende werkadressen, in 
drie verschillende landen, gehad. 
We deden wat we zo graag wilden: 
mensen helpen. Is dit leven te ver-
gelijken met het leven in een huis? 
Nee. Daar kan ik heel duidelijk over 
zijn. Is het net vakantie? Zeer zeker 
niet! Maar kijkend over de woeli-
ge helderblauwe zee, die de kust 
van Zuid-Frankrijk teisterde tijdens 
een winderige dag, besefte ik dat 
dit precies was waarvoor we ons 
veilige leventje in Noorwegen had-
den opgegeven. Genietend van de 
kinderen, die voor het eerst in hun 
leven de kneuterige kleine gezellige 
huisjes zagen in de Franse dorpjes 
en de grote uitgestrekte heuvels 
met wijngaarden, zie ik de ontzet-
tende rijke levenslessen zich voor 
mijn ogen ontvouwen. Niet even 
twee weekjes zomervakantie in 
Frankrijk. Nee, maanden rondtrek-
ken, van land tot land. De cultuur 
opsnuivend en gewend raken aan 
de klanken van onbekende talen. 
Gewend raken aan alles wat voor-
heen onbekend was. Onze ‘vakan-
tie’ is ondertussen afgelopen. Wij 
staan ‘geparkeerd’ in Zuid-Spanje, 
alwaar we al een heuse olijven- 
oogst achter de rug hebben, bij ie-
mand die onze hulp zeer hard nodig 
heeft. Maar dat de volgende keer.

Repair Café gaat tiende jaar in
Landelijk werd het eerste Repair 
Café gehouden op 18 oktober 
2009 in Amsterdam-West. Dat 
was zo’n groot succes dat er 
besloten werd om dit een ver-
volg te geven. Dit resulteerde in 
de oprichting van de Stichting  
Repair Café in 2011. Onderge-
tekende werd direct gegrepen 
door dit idee en besloot, zodra 
de gelegenheid zich voor zou 
doen, een eigen Café in Buiten-
post te beginnen. In de zomer 
van 2013 was het zo ver. Wat 
heb je dan vooral nodig? Een 
ruimte en vrijwilligers zijn het 
belangrijkste. Door contacten bij 
It Koartling was al gauw duidelijk 
dat we daar welkom zouden zijn. 

Bij de natuurmarkt in de feest-
week werd een stand ingericht 
om vrijwilligers te werven. Daar 
bleek dat velen het een leuk idee 
vonden, zodat we al spoedig een 
aantal deelnemers konden no-
teren. En dus gingen we aan de 
slag, zonder precies te weten wat 
we konden verwachten. Dank-
zij ons dorpsblad de Binnenste 
Buiten kregen we goede bekend-
heid en hadden we over aanloop 
niet te klagen. Wat valt er zoal op 
als we nu terug kijken? 

•	 We hebben misschien wel 
duizend apparaten in handen 
gehad en vele hebben we kun-
nen repareren. 

•	 Van de oorspronkelijke be-
manning zijn er slechts twee 
over, maar nieuwe vrijwilligers 
vinden was nooit een pro-
bleem.

•	 We zitten nog steeds de eerste 
zaterdag van de maand in It 
Koartling, inmiddels prachtig 
verbouwd.

•	 Dankzij de vrijwillige bijdragen 
hebben we inmiddels heel veel 
(speciaal) gereedschap.

•	 Het is altijd heel gezellig! 
•	 Waren er destijds enkele tien-

tallen Repair Cafés, inmiddels 
zijn er wereldwijd meer dan 
2500!

•	 De landelijke stichting heeft 
veel invloed bij de politiek en 
de Europese Unie.

•	 We zijn dan ook actueler dan 
ooit: we kunnen niet doorgaan 
met steeds nieuwe spullen ko-
pen en de oude naar de stort 
brengen. Dat houdt de aarde 
niet vol!

•	 Daarom ons motto: 
Weggooien, mooi niet!

Eerstvolgende keer: 7 januari 
2023 vanaf 13.00 in It Koartling.

André van der Laaken

Geen krant ontvangen? 
Laat het ons weten via e-mail: 
bibupost@gmail.com

Het volgende nummer 
verschijnt op 
30 januari 2023.

Zwervuilopruimactie
Op 18 december vond 
de laatste opruimron-
de van het zwerfvuil 
van dit jaar plaats. 
Plaatselijk Belang 
doet de organisatie 
maar het geld voor 
de vergoeding kwam 
tot nu toe van de ver-
pakkingsindustrie. Dit 
als compensatie voor 
hun aandeel in de 
aanwezigheid van zwerfvuil. In 
2023 stopt dit. De financiering 
wordt dan overgenomen door 
de gemeente Achtkarspelen. 
“Het is een mooie aanvulling 
voor onze buurtkas”, volgens de 
vandaag in de weer zijnde leden 
van buurtvereniging Mûnewyk. 

De opbrengst van rommel in de 
vuilniszakken loog er trouwens 
niet om. Na jarenlang de coördi-
natie te hebben gedaan was het 
eveneens voor Hans de Vries de 
laatste ronde. Naar een opvolger 
wordt nog gezocht. Interesse? 
Mail: pbbuitenpost@gmail.com

DE BINNENSTE BUITEN POST 

RAAD DE LOCATIE
Johan Kootstra

Waar is dit?
Wie weet waar 
deze gevelsteen 
te zien is? Laat 
ons het adres 
weten.

Oplossingen – bij voorkeur op 
een kaartje – inleveren in de ko-
pijbus bij Boekhandel Buiten-
post (Nijenstein 7) vóór zaterdag  
15 januari. De prijs, twee koffie 
met iets lekkers, wordt ter be-
schikking gesteld door 2SPAN.

Oplossing en prijswinnaar wor- 
den bekendgemaakt in het 
volgende nummer. De oplos-
sing van de puzzel in het vori-
ge nummer was: Dat is thuis- 
komen. Fam. Nicolaij is getrok-
ken uit 42 goede inzendingen. 



Jouw dealer voor:

Kies dit jaar nog één van onze nieuwe auto’s uit voorraad en 
profiteer van het voordeel.

Bekijk het aanbod op vandenbrug.nl of check de QR-code.

Sluit 2022 beter af bij Van den Brug

bespaar tot wel €3.500

Einsteinstraat 10 A 
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842

in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl
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De Húskeamer
“Elke zondagmiddag bracht hij 
toffees voor me mee”, zo klinkt 
de eerste zin van het beroemde 
lied mijn Opa van Annie M.G. 
Schmidt en Harry Bannink.

Bij It Koartling is het niet elke 
zondagmiddag feest voor de 
bezoekers van de Húskeamer 
maar om de veertien dagen is 
de Húskeamer open. Dan komen 
ze bij elkaar en wordt er gezellig 
samen gegeten, gedronken en 
praten ze met elkaar. Er wordt 
veel gelachen waarbij gastvrouw 
Geeske en kok Grietha de sfeer 
zetten. Hulpkok Meindert helpt 
koken. De sfeer is prima met 
hapjes bij de alcoholvrije drank-
jes en de grappige invallen van 
Geeske. 
Vandaag is er een maaltijdsoep 
voor de zeven bezoekers en een 
overheerlijk toetje. De soep met 
lekker vers afgebakken Turks 
brood. De soep is goed gevuld 
met spekjes en stukjes worst en 
is net als het brood volgens een 
Turks recept.
Bezoekers betalen voor de maal-
tijd vijf euro. Helaas moest de 
prijs omhoog want ook voor 
de mensen van de Húskeamer 
gaan de prijzen in de super-
markten omhoog maar het blijft 

een koopje als je bedenkt dat de 
bezoekers vanaf een uur of drie 
worden verwend met koffie en 
koek, drinken en hapjes en nog 
een volledige maaltijd toe. maar 
Wat je wel merkt is de ontspan-
nen sfeer en de vrolijkheid van 
de bezoekers. Iedereen is blij om 
deze grauwe zondagmiddag met 
elkaar door te brengen.

Het hoogtepunt is toch de afslui-
ting met een heerlijk toetje. Van 
sinaasappelsap, mandarijn, ba-
naan en kiwi afgetopt met lekker 
veel slagroom en kruimels van 
bastognekoek. Echt een geslaag-
de bijeenkomst.
Aanmelden voor de Húskeamer 
kan bij Geeske: 06 3360 7587.

Klaverjassen bij It Koartling
Donderdagmiddag is het kla-
verjassen bij It Koartling. Als ik 
binnenkom bij de bijeenkomst 
zitten een 15-tal mannen en een 
vrouw fanatiek met de kaarten in 
de hand om slagen te halen en 
roem te verzamelen. Het gaat 
er best fanatiek aan toe maar er 
wordt ook veel gelachen. 

Anderen zijn zeker welkom op 
de klaverjasbijeenkomsten maar 
de competitie is groot tijdens het 
spel en je moet dus wel van wan-
ten weten.
Deze club zit al zes jaar in It 
Koartling. En elke donderdag is 
het feest, maar niet in de zomer. 
Vanaf mei tot begin september 
wordt er door de club niet ge-
kaart.

Heb je zin om mee te klaverjas-
sen dan is het natuurlijk belang-
rijk om te weten hoeveel het 
kost. Elke keer als je komt dan 
kost het vijf euro. Daar krijg je 
dan twee keer koffie of thee voor 
en daar worden ook prijzen van 
gekocht als er prijzen te verge-

ven zijn. Het is heel gezellig en 
de grappen vliegen over de tafel 
tijdens het spel. 

Ben je een vriend van de Boer 
en de Nel en ben je gek op roem 
dan is dit de plek waar je je daar-
in kunt verdiepen. Aarzel niet 
want je bent van harte welkom. 

De club wordt georganiseerd 
door Foppe de Vries geholpen 
door Allert Hamstra. 

Je kunt Foppe bellen op 0511- 
541444 maar je kunt natuurlijk 
ook gewoon op donderdag bin-
nenlopen. Het klaverjassen be-
gint om 13.00 uur. 

It Koartling heeft een pooltafel
Door It Koartling is een twee-
dehands pooltafel aangeschaft. 
Poolen is een van origine Ameri-
kaans biljartspel dat tegenwoor-
dig ook populair is in Nederland. 
Vooral de jeugd is er gek op en 
we verwachten dan ook dat er 
belangstelling voor bestaat. Er 
moet nog wel het een en ander 
aan gebeuren maar binnenkort 
kunnen we met poolen beginnen 
in ons centrum. 

Er zijn drie varianten met het 
poolen 14.1, 8-ball en 9-ball. 
Eightball, 8-ball dus, is de meest 
populaire en onze pooltafel is 
daar het meest geschikt voor. 
Er zijn zestien ballen, een witte 
waar je mee speelt, een zwar-
te en zeven volledig gekleurde, 
de zogenaamde solids en zeven 
met een witte zijkant en een ge-
kleurde band, die stripes worden 
genoemd. De solids zijn genum-
merd van 1 tot 7 en de stripes 
zijn genummerd van 9 tot 15. De 
zwarte is de 8 ball. 

Twee spelers of twee teams van 
twee spelers spelen het spel. 

Daarbij is het de bedoeling dat 
een speler of team alle stripes 
wegspeelt en de anders speler of 
team alle solids. De zwarte moet 
als laatste gepot worden als je 
alle andere ballen van je kleur 
al gepot hebt. Er zijn zes potten 
waar de ballen in gespeeld kun-
nen worden. Er zijn er vier, in 
elke hoek één en er zijn er twee 
halfweg elke lange zijde van de 
tafel. Bij Wikipedia kun je opzoe-
ken hoe alles in zijn werk gaat.

De tafel in it Koartling heeft een 
muntautomaat die op een 50 
eurocent stuk werkt. Natuurlijk 
mag je in It Koartling niet om 
geld spelen maar je kunt wel 
spelen om wie het volgende pot-
je betaalt. 
Als er genoeg spelers zijn is It 
Koartling bereid een competitie 
op te zetten wie de beste It Koart-
ling pooler is. Als het zover is zal 
It Koartling daar een wisselbeker 
voor beschikbaar stellen.

It Koartling 

wenst iedereen 

hele fijne 

feestdagen 

en een 

gezond 2023!

En hopelijk: 

tot gauw in 

It Koartling!

Veel mogelijk in It Koartling
Ook particulieren kunnen ge-
bruik maken van It Koartling. It 
Koartling heeft daarvoor goede 
voorzieningen. Een tweetal grote 
zalen en een flinke keuken. Bij-
voorbeeld een buurtvereniging 
of mensen die een huwelijks- 
jubileum vieren maar ook orga-
nisaties die een presentatie wil-
len verzorgen of een andere bij-
eenkomst, kunnen bij It Koartling 
terecht. 
Wel vinden wij het fijn als er 
een link is met Buitenpost want 
It Koartling is een deel van het 
dorp. Ons dorp!
Maar als die link er is dan is er 
veel mogelijk en treft u goede 
voorzieningen aan. We doen wel 
aan selfcatering, zodat u op dit 
gebied ook mogelijkheden heeft 
en verantwoordelijkheden. Met 

selfcatering houdt u de kosten in 
de hand en wij verwachten dat u 
de ruimtes schoon achterlaat.

In de zalen hangt een beamer 
waarmee u kunt projecteren en 
er is een flinke installatie. Maar 
zoals gezegd: ‘je moet zelf de 
slingers ophangen’. En achteraf 
deze ook weer verwijderen.
Natuurlijk zijn er niet alleen voor-
delen. De plek waar It Koartling 
is gesitueerd biedt weinig par-
keerruimte. Met een auto of vijf 
is het wel gebeurd, meer plek 
is er niet. Maar achter het stati-
on (100 meter lopen) en bij de 
Poiesz (150 meter) vind je meer 
dan voldoende parkeerplek voor 
je bezoekers en je gasten. 
Daarnaast beschikt It Koartling 
over een zeer goed geïsoleerde 

studio/oefenruimte waar jouw 
band kan oefenen. Er staat een 
drumstel en een elektrische pia-
no en je gitaar of microfoon hoef 
je maar in te pluggen om los te 
gaan. 

Ook voor kleine activiteiten is 
er ruimte. Zo houdt Suska elke 
veertien dagen een spreekuur en 
komt ook de Keuringsarts voor 
rijbewijzen van tijd tot tijd langs. 
Mogelijkheden genoeg dus om 
meer gebruik te maken van It 
Koartling, ons dorpshuis.

Wilt u extra informatie over de 
mogelijkheden dan kunt u een 
e-mail sturen naar 
reservering@itkoartling.nl of u 
kunt bellen op werkdagen met 
0511-541214.



FIT VAN START IN 2023          6 weken     € 85,00

 

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 

Een uitgebreide intake waarin we samen met jou je 'startsituatie' opmaken en jouw doelen bepalen.
Iedere week een afspraak met onze leefstijltrainer en/of voedingsdeskundige Marianne.
6 weken onbeperkt trainen inclusief groepslessen en gebruik van onze volautomatische toestellenlijn
EGYM.
Gebruik van de VYTAL-app: jouw digitale coach op het gebied van voeding, beweging, gedrag en
mindset. Makkelijk en schaalbaar. Met heerlijke menu's voor jou (en voor je hele gezin).
Een eindevaluatie met een persoonlijk vervolgadvies.
Aanmelden kan tot 1 februari 2023.

Wil jij het nieuwe jaar goed beginnen? Zit je al een tijdje te denken dat je eens moet starten..... 
Dan is dit het ideale moment! Gedurende 6 weken ga je lekker aan de slag met je gezondheid en je zit
nergens aan vast!

Het programma:

Interesse?  Info of aanmelden kan via info@switte.nl of 0511-540038!

WELKE ZORGVERZEKERAAR KIES JIJ?     KIES BEWUST!

er tussen zorgverzekeraars verschil zit in wat zij de fysiotherapeut vergoeden en het dus voor de
fysiotherapeut belangrijk is welke zorgverzekeraar je kiest?
uit onderzoek blijkt dat de vergoeding voor een behandeling minimaal 41 euro zou moeten zijn, maar
deze in werkelijkheid slechts tussen de 30 en 33 euro bedraagt?
er eigenlijk maar 10 grote zorgverzekeraars zijn die weer uit kleine verzekeraars bestaan?
je vóór 1 januari kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar en dat wanneer je niet overstapt,
je jouw aanvullende verzekering nog tot 1 februari kan wijzigen?
je bij het bepalen van je zorgverzekering goed naar de kleine lettertjes moet kijken?

December is de maand waarin veel mensen hun zorgverzekering onder de loep nemen. En dat is
belangrijk want weet je dat:

Hulp nodig?  Wij informeren je graag!
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Bij het huiselijkste van alle grote feesten, Kerst, halen we graag na-
tuurlijk groen in huis. De kerstboom (meestal fijnspar of zilverspar) 
natuurlijk, maar ook hulst gooit hoge ogen. Bij het meeste van ons 
kerstgroen gaat het om exoten, maar hulst is een echt inheems 
gewas. Het groeit ook op allelei plaatsen in Buitenpost, aangeplant 
en verwilderd, en waarom is je dat dan misschien nog nooit opge-
vallen?

Op de foto rechtsboven zien we 
hulst zoals we haar graag zien, 
maar zoals we haar buiten het 
tuincentrum of de bloemenwin-
kel niet vaak zien: met rijkelijk 
rode bessen. Hulst is namelijk 
tweehuizig: ze dragen óf vrou-
welijke óf mannelijke bloemen. 
Die laatste krijgen dus nooit bes-
sen. En in het wild dragen de 
vrouwelijke struiken of bomen 
vaak ook maar spaarzaam bes-
sen. De mooie rijkbebeste takken 
groeien meestal aan gecultiveer-
de vormen.
Hulst is een interessant houtge-
was. In principe is het een een-

stammige boom, maar hulst 
staat vaak op op plekken waar 
die ‘gedwongen’ wordt om zich 
tot een breed uitgroeiende struik 
te ontwikkelen. Er zijn wereld-
wijd veel soorten hulst, maar 
onze Ilex aquifolium (‘hulst met 
genaalde bladeren’) is groten-
deels beperkt tot westelijk Euro-
pa, en Nederland ligt dan weer 

centraal in het kerngebied. Het 
is een echte ‘Atlantische’ soort: 
sterk afhankelijk van een vochtig 
zeeklimaat. Wereldwijd is onze 
hulst wel ingevoerd en verwil-
derd, maar altijd niet al te ver 
van een zeekust.

In noordelijk Nederland heeft 
hulst van oudsher drie bolwer-
ken: Drenthe, oostelijk Gronin-
gen en zuidelijk Fryslân. Hulst 
werd vroeger voor zover we we-
ten niet opzettelijk aangeplant 
in bossen. Het hout van hulst is 
heel licht van kleur en kent geen 
splinters, maar het werd hooguit 

gebruikt voor siervoorwerpen en 
als ‘inleg’ voor meubelversie-
ring.
In bossen met hoogopgaande 
zomereiken komt hulst optimaal 
tot ontwikkeling. Daar kunnen-
ze een hoogte van 15 meter be-
reiken en eeuwenoud worden. 
Zulke situaties vind je vooral 
in Drenthe. Oude hulstbomen  

raken vaak hun naalden kwijt; de 
bladeren worden dan gaafrandig 
en vlak. Zulke exemplaren kun je 
onder andere in het Veenkloos-
terbos mooi zien.

Van hulst zijn zowel de bladeren 
als de bessen matig giftig, niet-
temin worden de stekelige bla-
deren door verschillende grote 
grazers graag gegeten. Vogels 
zijn niet zo gek op de bessen. 
Dat leidt er dan weer toe dat in 
aanhoudende winters er toch 
bessen beschikbaar zijn: honger 
maakt rauwe bessen zoet.
Hulst heeft de wind in de rug. 
Vanaf 1990 is het aantal atlas-
blokken (in de Verspreidings- 
atlas) waarvan hulst wordt ge-
meld vrijwel verdubbeld, het 
meest door verwildering. Er is 
nog geen echte verklaring voor 
die toename. Hulst heeft een 
duidelijke hoofdbloei in de zo-
mer, maar ook in de winter wor-
den vaak bloeiende exemplaren 
aangetroffen. Wat dan een mooi 
bruggetje is naar mijn afsluiting.
Vanaf 2014 organiseert planten-
organisatie FLORON de Einde-
jaarsplantenjacht. De bedoeling 

is dat men tijdens een zoektocht 
van (ongeveer, namelijk netto) 
één uur alle bloeiende planten 
noteert. Dit kan vanaf Eerste 
Kerstdag tot en met 3 januari. Je 
kunt ook als particulier meedoen. 
Het is een voorbeeld van ‘citizen 
science’: burgeronderzoek. De 
resultaten tot nog toe hebben 
heel veel nieuwe informatie op-
geleverd over de invloed van 
het weer/het klimaat op de bloei 
van planten. Wel de helft van 
onze plantensoorten kent winter-
bloei! Op www.floron.nl vind je 
uitgebreide informatie. Lijkt het 
je leuk om zoiets eens te doen 
maar voel je je niet toegerust 
genoeg om zelfstandig op pad te 
gaan: bel me op, dan kijken we 
of we een geschikt moment kun-
nen vinden om samen ‘op jacht’ 
te gaan.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

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

Maagdenpalm

In een schaduwrijk gebiedje langs 
mijn oprit staat maagdenpalm 
(Vinca minor). Eigenlijk valt het mij 
ondanks dat ik het er zelf geplant 
heb, niet zo op. Maar nu, in deze 
tijd van het jaar, zie ik er bloemen 
in zitten. Diep blauwe bloemen met 
een eenvoudige bloemstructuur. 
Eigenlijk is deze decembermaand 
helemaal ontregeld en bloeit er veel 
meer dan gebruikelijk. We hebben 
zo’n enorm zacht najaar. Op De 
Kruidhof wordt opnieuw onderzoek 
gedaan naar de maagdenpalm. De 
hoogleraar farmacie vertelde mij 
onlangs dat genetisch gezien alle 
maagdenpalmen in Europa van de-
zelfde plant zouden komen. Door 
mijn verrassende kennismaking in 
dit jaargetijde met de bloem ben 
ik mijn kruidenboeken hier eens 
nader ingedoken. Er wordt veel 
geschreven over de maagdenpalm. 
De Mariablauwe kleur van de bloe-
men zouden wijzen op de sluier van 
Maria. De plant zou helpen tegen 
hysterische aanvallen en tegen  
diarree. De maagdenpalm heeft in 
de mythologie allemaal voorspel-
lende waarden, van het drogen 
en opkrullen van de bladeren tot 
de symboliek van de eenvoudige 
bloemen. Tegenwoordig wordt de 
maagdenpalm vooral als sierplant 
geteeld. Nergens kom ik in de litera-
tuur tegen dat het genetische mate-
riaal wellicht allemaal afkomstig is 
van één plant. Wel kom ik tegen dat 
de plant vroeger ook heel praktisch 
werd gebruikt om troebele wijn te 
klaren en dat van de bast vezels 
worden gemaakt om te gebruiken 
in bier als vervanging van hop. Op 
De Kruidhof staat de plant op de 
kwekerij voor onderzoek. De we-
tenschap heeft stoffen gevonden 
die werken als cytostatica, tegen 
verschillende vormen van kanker. 
Nu is het niet zo dat hiervoor grote 
hoeveelheden gekweekt moeten 
worden om maar medicijnen te 
kunnen maken. Bij de wetenschap 
gaat het er vooral om, om de stoffen 
die in de plant zitten na te kunnen 
maken. Synthetiseren noemen ze 
dit. Thee ervan maken valt dan ook 
onder volksgeneeskunde, iets wat 
de farmacie nooit zou promoten. 
Zij willen uitgaan van de zuivere 
stoffen die uit deze vroeg-, of juist 
laatbloeiende Mariablauwe plant 
zijn te halen. 

Dit was mijn laatste ‘Tuin(be)leven’ 
in de Binnenste Buitenpost. Niet 
omdat er niets meer in de tuin en of 
de natuur is te beleven, maar omdat 
het na 15 jaar met plezier en passie 
schrijven voor deze rubriek, tijd is 
geworden voor andere dingen. Na-
tuur wordt volop vertegenwoordigd 
in ons prachtige dorpsblad. Iets wat 
we als dorp, as Bûtenposters, moe-
ten blijven koesteren.

Groene groet, 
Jan Willem Zwart

Hulst met bessen is populair als kerstversiering. (bron: Willem Braam, 
Verspreidingsatlas.nl)

Verspreiding van Ilex aquifolium wereldwijd. Rood = kerngebied, oranje = verspreid voorkomend, geel = niet wild. 
(bron: GBIF | Global Biodiversity Information Facility, species5414222)

 (foto: Marleen Annema)

Oude botanische illustratie van 
bloeiende vrouwelijke hulst.
(bron: Kops & Van Hall (1844), Flora 
Batava, dl. 8.)

Besloze hulst in bosplantsoen in Molenerf-Zuid. Hier aangeplant, maar her en 
der ook verwilderd. In dit donkere seizoen ogen de struiken vaak somber met 
hun donkergroene blad. (foto van de auteur).

Jan Willem Zwart: van cyclamen tot maagdenpalm

Begin 2014 pakte Jan Willem 
Zwart de pen op voor een vaste 
column over De Kruidhof. Met 
enkele korte onderbrekingen 
hield hij dit ruim veertien jaar 
vol. In zijn eerste bijdrage bracht 
hij een ode aan de cyclaam. Die 
deed hem denken aan zijn jeugd 
op de Jeltingalaan. 

De laatste jaren was hij op de op 
een na laatste pagina de hekke-
sluiter van ons blad. Zijn laatste 
bijdrage leest u hiernaast, over 
de maagdenpalm en het onder-
zoek daarnaar op De Kruidhof.
Altijd kundig geschreven en met 
een sterk oog voor het prakti-
sche en tastbare was zijn column 
op de natuurpagina een prettig 

slotstuk. Dat zijn kennis van wat 
groeit en bloeit veel verder gaat 
dan alleen de botanische tuin 
is overigens in die periode ge-
bleken. Het verwisselen van de 
stoel van directeur van De Kruid-
hof voor een baan als boswach-
ter op Schiermonnikoog hoefde 
dus niet te verwonderen. Na een 
nieuwe wending in zijn loop-
baan heeft Jan Willem besloten 
zijn vaste schrijfwerk voor ons 
blad te stoppen. Wij willen hier-
bij onze dank uitspreken voor 
zijn vele informatieve en fijn ge-
schreven bijdrages. 

Hulst
in Buitenpost en omstreken

TUIN(BE)LEVENPUUR NATUUR
Gertie Papenburg



www.kapenga.nl
BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

Zaterdag  24 dec  09:30 - 17:00 uur

Zondag 1e Kerstdag  gesloten

Maandag 2e Kerstdag  10:00 - 18:00 uur

Dinsdag  27 dec  09:30 - 18:00 uur

Woensdag   28 dec  09:30 - 18:00 uur

Donderdag  29 dec  09:30 - 18:00 uur

Vrijdag  30 dec  09:30 - 21:00 uur

Zaterdag Oudjaarsdag  09:30 - 17:00 uur

Zondag Nieuwjaarsdag  gesloten

Maandag 2 jan  13:00 - 18:00 uur

De Kerstshow is vanaf nu al te bewonderen.

Openingstijden rond de kerstperiode:

Maandag

2e Kerstdag

GEOPEND

Maandag

2e Kerstdag

GEOPEND

De mooiste periode van het jaar is weer aangebroken. 
Alles staat in het teken van warmte en gezelligheid. Kom gezellig 
kerstshoppen in een heerlijke, sfeervolle,warme ambiance bij één 

van onze winkels. De nieuwste wooncollecties voor 2023 
staan voor u klaar! Bovendien zijn er ook 

aantrekkelijke decemberdeals!


