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Vroege vogel?
Misschien heeft u afgelopen weekeinde ook wel meegedaan aan de vogeltelling. Deze ooievaar lijkt er speciaal voor 

te zijn langsgekomen. Dit mannetje op het voorste nest bij Haersma State trekt niet naar Afrika, maar blijft altijd 

in de buurt overwinteren. Soms komt hij het nest inspecteren. Zoals nu: “ ik tel mee”!

(foto: Hielke Boorsma)

It Koartling is weer open! Nu als 2.0
Voor de meeste inwoners van Buitenpost 
was de sluiting van Stichting Sociaal Cul-
tureel Werk It Koartling op dinsdag 17 ja-
nuari een verrassing. Maar door snel in-
grijpen van Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) heeft It Koartling binnen een week 
haar deuren weer kunnen openen. In die 
tussentijd is voorzien in een enthousiast 
interim-bestuur, dat vanaf nu actief en 
goed bereikbaar is. PBB weet dat vele 
mensen al jarenlang  gebruik maken van 
het gebouw. Vaak doen dorpen hun ui-
terste best om een dergelijk centrum te 
kunnen openen, maar Buitenpost heeft al 
vijftig jaar de beschikking over dit prachti-
ge centrum! 
PBB vond en vindt dat dit niet verloren 
mag gaan. Vooral na de recente verbou-
wing kan het gebouw weer jaren mee 
en is er sprake van It Koartling 2.0. Met 
mooie zalen en vele faciliteiten.

Natuurlijk heeft ook It Koartling een te-
rugslag gekregen door de coronaperi-
ode. Maar gelukkig zijn de financiën op 
peil gebleven. Het interim-bestuur van It 
Koartling wil met een schone lei beginnen 
en vindt het van het grootste belang dat 
It Koartling een energiek en onmisbaar 

onderdeel van ons dorp blijft. Daarvoor 
is nodig dat het gebouw toegankelijk en 
betaalbaar is voor iedereen. Zelfs al druk-
ken de huidige energielasten zwaar op de 
begroting. Toch heeft het nieuwe bestuur 
besloten de kort geleden ingevoerde ver-
hoogde huurprijzen vooralsnog onge-
daan te maken. Neem voor de geldende 
prijzen contact op via 0511-541214 of mail 
naar: info@itkoartling.nl.

De gemeente heeft aangegeven positief 
te staan tegenover het voortbestaan. Het 
bestuur wil zich inspannen om It Koartling 
midden in het dorp te laten staan. Dus 
Buitenpost, kom maar op met je plannen. 
Uiteraard hebben we daarbij mensen no-
dig op allerlei gebied. Voor vast en minder 
vast vrijwilligerswerk. Van groepsbegelei-
ding tot schoonmaken. Van grasmaaien 
tot achter de bar staan. Meestal vrijwillig, 
soms tegen een vergoeding en een enkele 
keer betaald. We zijn ook hiervoor bereik-
baar op telefoonnummer 0511-541214 en 
e-mail: info@itkoartling.nl.

Iedereen is welkom in It Koartling 2.0!

interim-bestuur It Koartling

Oproep van de werkgroep dorpstuin !
Buurtverenigingen of burgers, geef een 
locatie door:

* waar in Buitenpost kan 
* in het openbare groen 
* een fruitboom of bessenstruik geplant 

worden?

In de Binnenste Buitenpost is al een aantal 
keren geschreven over een dorpstuin, be-
doeld als oogsttuin en ontmoetingsplek. 
De PBB-werkgroep die zich daarmee be-
zighoudt, loopt 
vast op een ge-
schikte locatie. 
Daar zitten zo-
veel haken en 
ogen aan dat dit 
zinvolle idee op 
de lange termijn 
dreigt te wor-
den geschoven. 
Daarom probe-
ren we het plan 
vanuit een an-
dere opzet toch 
op gang te bren-
gen.

Het idee van 
een tuin met 
een behoorlijke 
oppervlakte en 
een aantal voor-
zieningen blijft 
ons doel, maar 
we kunnen mis-
schien alvast 
met door het dorp verspreide plekjes be-
ginnen. Dat geeft nieuwe energie. Er zijn 
vast overhoekjes waar één of twee fruit-
bomen kunnen staan of waar een aantal 
bessenstruiken passen. Een soort van 
mozaïek dus. We willen graag gewezen 
worden op plekken waar u als burger of 
waar de buurtvereniging van denkt: dát is 
een mooi plekje voor dat doel. Je ziet als 
het ware die meisjes van zes al met een 
kommetje aalbessen verzamelen – of de 

twee broertjes appeltjes rapen, want dan 
kan memmie de hete bliksem maken waar 
ze zo gek op zijn.

Dit zijn maar voorbeelden, er kan aan al-
lerlei plantgoed gedacht worden: frambo-
zen, een hazelaar, een echte laurier (vers 
laurierblad, de struik is wintergroen, geeft 
veel meer smaak aan soep dan de ge-
droogde versie!), noem het maar. Er zijn 
ook afraders: zacht fruit dat in de zomer 
rijp is (pruim bijvoorbeeld) wordt vaak niet 

tijdig geplukt 
en trekt wespen 
aan, een noten-
boom wordt 
wel érg groot… 
Zo’n overhoek-
je hoeft soms 
niet eens groot 
te zijn: je kunt 
aan een leivorm 
denken. Dan is 
het wel fijn als 
een of meer 
buurtbewoners 
wat toezicht en 
zorg toezeggen.

Als de werk-
groep kansrijke 
plekken aange-
reikt krijgt, gaat 
ze in overleg 
met de gemeen-
te kijken of het 
idee ter plaatse 
haalbaar is. PBB 

heeft een geldschieter achter de hand: de 
boom of struik gaat de buurt niks kosten. 
Onze groene school Aeres wil in samen-
werking met de buurtbewoners zich graag 
ontfermen over het onderhoud.

Geef de locatie die u geschikt acht uiter-
lijk maandag 20 februari door per e-mail: 
pbbuitenpost@gmail.com of aan Johan 
Kootstra, tel. 0511-541322, liefst met een 
foto of kaartje van de bewuste plek.
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Van Beatles tot Bach –
Johannette Zomer
Dat Johannette Zomer als een 
vis in het water is met barok-
componisten als Bach en Händel 
zal voor de meeste mensen geen 
geheim zijn, maar dat ze ook uit 
de voeten kan met Gershwin, 
Brel of The Beatles zal minder 
bekend zijn. Laat je verrassen 
door dit cross-over programma, 
waarin Johannette en haar be-
geleider Michiel Niessen fraaie 
17e-eeuwse smartlappen en 
tophits laten horen, werken van 
Caccini, Purcell, Händel en Bach, in-
tieme luisterliedjes uit Noord-Europa , Brel, De Korte, Sonneveld en 
Van Veen, maar ook pakkende Pop & Ballad songs van Joni Mitchel, 
Bette Middler en natuurlijk The Beatles.

Zondagmiddag 19 februari 2023, 15.00 uur 

Locatie: Raadzaal Gemeentehuis, entree: 20,00 euro

Frisicana IV – 
Douwstra, Smit en Wilkens
Wanted... Alive is het vierde liedjesprogramma in de serie Frisicana 
van de Friese singer-songwriters Gurbe Douwstra, Marcel Smit en  
Piter Wilkens. De titel is een subtiele knipoog naar de vorige show 
van de heren, met covers van overleden artiesten. In deze vierde edi-
tie hebben zij vooral liedjes gekozen van nog levende, maar daarom 
niet minder legendarische artiesten. Het brede Americana-genre blijkt 
een onuitputtelijke bron van mooie liedjes te zijn. Denk aan Paul Si-
mon, Dolly Parton, Joe Ely, Richard Thompson, Willie Nelson en Kris 
Kristofferson. Dat naast liedjes van de drie mannen op het podium, 
nieuwe en oude, zowel solo als gezamenlijk geschreven. 
Frisicana IV - Wanted... Alive: een zoektocht van drie liedjessmeden 
naar hun muzikale roots.

Zondagmiddag 26 maart 2023, 15.00 uur 

Locatie: Raadzaal Gemeentehuis, entree: 17,50 euro.

Voorverkoop Maskelyn-activiteiten: www.maskelynbuitenpost.nl of 
Liquorice Dropshop

Teater Bûtenpost op weg naar
jubileumfeest
Na een meer dan geslaagde  
workshop op vrijdagavond 20 ja-
nuari, waarin Theo Smedes met een grote groep acteurs en actri-
ces ‘de diepte’ inging, staat het kompas van de inmiddels meer dan 
100-jarige op koers richting de november-jubileummaand. Er wordt 
ondertussen al nagedacht over een receptie/reünie én een klinkende 
voorstelling behorende bij het feest van een eeuweling. 
Dit betekent dat de traditionele maart-voorstelling er waarschijnlijk 
dit jaar iets anders uit komt te zien, omdat de eigen leden al bezig zijn 
met het novemberfeest.
Daarnaast is de speurtocht naar de toneelspelers en toneelspeelsters 
van toen, jeugd en volwassenen, inmiddels gestart. Daarbij is de hulp 
van de ‘mensen van toen’ zelf, of familie/kennissen daarvan, uiteraard 
van harte welkom. Stond je ooit bij De Krite op de planken of ken je 
iemand die aan dit ‘signalement’ voldoet, stuur een mailbericht naar 
fryskekritebutenpost@hotmail.nl, met vermelding van adres en tele-
foonnummer. Alvast hartelijk dank. Voor alles geldt: wordt vervolgd...

Winnares Franz Liszt Concours in Buitenpost
In samenwerking met de Ge-
meente Achtkarspelen en de 
plaatselijke commissie van de 
Mariakerk, de Âlde Wite, is het 
de Kunstkring Hardegarijp gelukt 
om de winnaar van het driejaar-
lijkse Franz Liszt Piano Concours,  
Yukine Kuroki, naar Buitenpost 
te halen om te spelen in de raad-
zaal.

De uit Japan afkomstige Yukine 
Kuroki is 24 jaar en speelt al sinds 
haar derde piano. Zij trad voor 
het eerst op toen zij zeven jaar 
oud was. Momenteel studeert 
zij in het masterprogramma van 

de Showa Graduate School of  
Music en aan de Showa Piano 
Art academie in Japan.

Eind september 2022 werd  
Yukine Kuroki winnaar van het 
prestigieuze Liszt Piano Con-
cours. Volgens de jury was het 

niveau ongekend hoog tijdens 
het concours, maar stak Kuroki 
er bovenuit. 

Het programma omvat een 
aantal pianobewerkingen van  
Liszt gebaseerd op melodieën  
van Schubert, Stravinsky’s  
Firebird, dat voor piano werd 
omgezet, en een sonate van Liszt 
zelf.
Datum: zaterdag 11 februari 2023. 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur.
Plaats: Raadzaal, Gemeentehuis. 
Reserveren en meer informatie:
www.kunstkringhardegarijp.nl. Yukine Kuroki aan de vleugel. (foto: Allard Willemse)

 (foto: Johan Sacks)

AGENDA BUITENPOST
Activiteiten 30 januari - 27 februari

Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?  
Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Samenstelling: Annemieke Altena

t/m 2 februari 2023
Expositie Hetty Combs en Gert 

Sennema. Plaats: Gemeente-
huis, tijdens openingstijden. 
Toegang: gratis.
t/m 4 februari 2023
Nationale Voorleesdagen 

Speurtocht! Voor kinderen van 
2 t/m 5 jaar met hun ouders. 
Plaats: Bibliotheek, tijdens 
openingstijden.
10 februari t/m 27 april
Expositie Eva Ouden Ampsen 

en Karel Sterk. Plaats: Gemeen-
tehuis, tijdens openingstijden. 
Toegang: gratis. Zie bericht op 
p. 20.

WEEK 5

wo 1 februari 2023
Peuterhalfuurtje. Voorlezen 
voor kinderen van 2 t/m 5 jaar 
met hun ouders. Plaats: Biblio-
theek, 14.30-15.00 uur.
do 2 februari
Creatief Café. Bijzondere knut-
selwerkjes van garen, papier, 
knopen enzovoort. Ook wordt 
gewerkt aan een groter project 
voor de expositie van Kunst 
in de Kerk. Plaats: De Schakel, 

13.30-16.00 uur. Toegang: vrij-

willige bijdrage voor koffie/thee 

en wat lekkers. 

do 2 februari
Gearkomste Frysk taalbelied. 

Plaats: Raadzaal, 19.30-21.30 
uur. Aanmelden op de site: 
www.achtkarspelen.nl.
za 4 februari
Maakplaats Open Inloop. 

Ben je benieuwd hoe je een 
robotje kunt laten bewegen? 
Of nieuwsgierig naar wat je 
allemaal kunt maken met een 
3d-printer? Plaats: Bibliotheek, 
10.30-12.30 uur. Toegang: gratis.
Zie: ontdekdebieb.op-shop.nl.
za 4 februari
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. 
za 4 februari
Buitenposter Carnaval. Carna- 
valsfeest in een tent aan de 
Parklaan. Plaats: Parklaan 
20.00-01.00 uur. Toegang: € 10,-. 
Meer informatie en reserveren: 
Bar Bistro2Span.

WEEK 6

ma 6 februari
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.
di 7 februari
Quiltbee. Voor iedereen die 
graag quilt. Plaats: De Schakel, 
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,- 
(incl. koffie/thee en koek).
di 7 februari
Koffie met... Leen-Fries en 

amateurarcheoloog Jan Kloos-

terman. Plaats: Bibliotheek, 
10.00-11.30 uur. Toegang gratis. 
Zie bericht op p. 23.
di 7 februari
Valentijn... Love is in the air! 

Maak een leuke Valentijngroet 
voor je liefje, ouders, broer, 
zus, opa en oma of wie dan 
ook. Plaats: Bibliotheek, 15.00-
17.00 uur. Toegang gratis. Zie: 
ontdekdebieb.op-shop.nl/.
wo 8 februari
Open dag Lauwers College  

voor groep 8. Kom sfeer proe-
ven en maak kennis met de 
school, de leerlingen en de do-
centen. Ontdek of het Lauwers 
College bij jou past.
Plaats: Lauwers College, 16.00-
20.30 uur. Toegang: gratis.
do 9 februari
Jaarfeest Kristelike Plattelâns-

froulju. Er komen drie accorde-
onisten met een gezellig fleurig 
programma. Plaats: De Scha-
kel, 14.30 uur. Toegang: gratis 
(wel koffie-/theegeld).
za 11 februari
Maakplaats Open Inloop. Zie 
bij 4 februari.
za 11 februari
Voetbal: Buitenpost-Ajax. 
Het is voor het eerst dat de 
amateurs van Ajax op bezoek 
komen in Buitenpost. De 
uitwedstrijd op De Toekomst 
ging verloren, Buitenpost gaat 
daarom voor revanche. Plaats: 
Sportpark De Swadde, 14.30 
uur. Toegang: € 6,- inclusief 
verloting. 
za 11 februari
Korfbal: Flamingo’s 1 - HHV 1. 
Voorafgaand aan het 1e speelt 
Flamingo’s 2 tegen HHV 2. 
Plaats: De Houtmoune, 
18.45 uur. Toegang: € 1,50. 

za 11 februari
Concert winnares Frans Liszt 

Concours, Yukine Kuroki. 

Plaats: Raadzaal gemeentehuis, 
20.00 uur. Toegang: € 22,50. 
Zie bericht op deze pagina.

WEEK 7

wo 15 februari
Doedag Aeres VMBO. Tijdens 
onze Doedag kom je niet alleen 
kijken op onze school, maar 
volg je ook minilessen. Plaats: 
Aeres, Prof. Wassenberghstraat 
3, 8.30-16.30 uur. Toegang: 
gratis.
wo 15 februari
Open avond Aeres VMBO en 

MBO. Alle docenten zijn aan-
wezig en leerlingen lopen rond 
om jouw vragen te beantwoor-
den. Plaats: Aeres, 19.00-21.00 
uur. Toegang: gratis.
do 16 februari
Creatief Café. Zie bij 2 februari.
vr 17 februari
Waarme jûn mei De Wûnder-

dokters. Met hun aanstekelijke 
muziektherapie proberen ze de 
winterblues te verjagen. Plaats: 
Paviljoen MeM, 20.00 uur. 
Toegang: Open koffer. Gratis 
reserveren op: 
www.paviljoenmem.nl.
za 18 februari
Maakplaats Open Inloop. Zie 
bij 4 februari.
zo 19 februari
Concert Johannette Zomer: Van 

Beatles tot Bach. Maskelyn. 

Plaats: Raadzaal gemeentehuis, 
15.00 uur. Toegang: € 20,-. Zie 
bericht op deze pagina.

WEEK 8

ma 20 februari
Inloopspreekuur Suska. Zie bij 
6 februari.
do 23 februari
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Raadzaal, 19.30 uur.
za 25 februari
Maakplaats Open Inloop. Zie 
bij 4 februari.
za 25 februari
Voetbal: Buitenpost-Genemui-

den. Dit wordt een wedstrijd 
waarin Buitenpost zich graag 
wil bewijzen tegen de titel- 
kandidaat. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 uur. Toegang:  
€ 6,- inclusief verloting.
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Van de redactie

Onafhankelijke 
afhankelijkheid 

Wij mensen willen vaak maar 
al te graag onafhankelijk zijn, 
onze eigen boontjes doppen. 
Toch kom je soms op een punt 
waarop je dingen niet meer 
zelf kunt. Het is dan lastig om 
de touwtjes los te laten en je 
over te geven aan een ander. 
Soms gaat het om iets kleins, 
bijvoorbeeld de weg vragen, 
of hulp bij het uitstappen uit 
de bus of trein. Maar vaak zijn 
het de grotere dingen waar je 
tegenaan loopt, waarvan het 
moeilijk te accepteren is dat 
het je zelf niet lukt. Dit kan erg 
frustrerend zijn en de drempel 
om hulp te vragen voelt vaak 
hoog. Toch kun je als mede-
mens de signalen wel oppik-
ken, dat iemand hulp nodig 
heeft, maar het niet durft te 
vragen. De kunst is om die sig-
nalen op te pikken en je hulp 
aan te bieden. We zijn tenslot-
te een dorp en samen houden 
we het dorp een fijne plek. 
Kijk eens of je buren ergens 
hulp bij kunnen gebruiken. Let 
op als je gaat winkelen in de 
Kerkstraat of iemand in moei-
lijkheden verkeert. Een klein 
gebaar van hulp, kan voor de 
ander van groot belang zijn. 
Ikzelf, Wilma, woon inmiddels 
in de stad Groningen. Hier 
ben ik een individu, waar ik 
in Buitenpost onderdeel van 
de gemeenschap ben. Het zou 
zonde zijn als die saamhorig-
heid in het dorp ook zou ver-
dwijnen. Dit betekent niet dat 
je continu met de neus boven-
op de ander hoeft te zitten, dat 
absoluut niet. Maar weten dat 
een ander voor je klaar staat 
als het nodig is, is van grote 
waarde.

COLOFON
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Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 20 februari.
De volgende editie verschijnt in de 

week van 27 februari.

De rubriek Al Gelezen van 

Bennie Nauta vindt u dit keer 

op p. 7.

De Kwestie staat op de pagina 

Zeg het maar (p. 25).

De strip van Sanne is verhuisd 

naar p. 23.

Overlast van doorrijdende
sneltreinen
PBB ontving van de bewoners 
aan het einde van de School-
straat klachten over trillings- en 
geluidsoverlast, vooral van de 
sneltreinen die met 140 km per 
uur ons station voorbijrijden. Bij 
een gesprek met de gemeente 
bleek dat een onderzoek naar 
deze overlast niet bij Buitenpost 
en Zuidhorn heeft plaatsgevon-
den. 
Wij willen daarom het gesprek 
aangaan met de rijks- en provin-
ciale overheid om – misschien 
via nieuwe metingen – de over-

last te verminderen. Om ons 
verzoek sterker te maken, zoeken 
we steunbetuiging van bewo-
ners aan andere straten die aan 
het spoor liggen. Wij denken aan 
de Jeltingalaan, Julianalaan en 
Herbrandastraat. 
PBB vindt daarnaast actie nodig, 
omdat de spoorovergang door 
vele scholieren wordt gebruikt 
die nogal eens oversteken, ter-
wijl dit eigenlijk niet meer kan. 

Reactie per e-mail naar: 
mrigter@outlook.com

Binnenste Buiten zoekt notulist
De redactie is verantwoordelijk 
voor de inhoud van De Bin-

nenste Buiten. Maar naast de 
mensen die artikelen schrijven 
hebben we ook behoefte aan 
iemand die het overzicht houdt. 
Wij zoeken daarom iemand die  
twee maal per maand onze ver-
gadering wil notuleren en die 
onze planning wil bijhouden.

Wij bieden een financiële ver-
goeding per vergadering, veel 
gezelligheid, teamgeest en 

voeling met het dorpsleven. 
Leeftijd of ervaring zijn niet be-
langrijk. 

Mocht je zelf ook eens een bij-
drage voor de Binnenste Buiten 
willen leveren dan mag dat na-
tuurlijk. Maar het is vrijblijvend, 
het hoeft niet. Help ons dorp 
met je inzet voor ons blad, het 
is de moeite zeker waard! 

Mail ons op: 
bibupost@gmail.com

Busvervoer lastig onderwerp 
voor gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 19 januari werd 
uitgebreid gesproken over het 
busvervoer in onze gemeente. 
Die dienstverlening is in onze 
gemeente voor zowel de kleine 
als de grotere dorpen van vitaal 
belang. De reizigersaantallen ne-
men echter al een aantal jaren 
langzaam af. Voor vervoerder 
Arriva is dit reden om recent te 
snijden in de buslijnen. Het valt 
daarnaast op dat Feanwâlden 
met het Transferium steeds meer 
de voorkeur krijgt als knooppunt 
van verbindingen. Beide ont-
wikkelingen kunnen behoorlijke 
gevolgen hebben voor het open-
baar vervoer in onze omgeving.

De gemeente mag bij de Pro-
vinsje Fryslân meepraten over 

de busverbindingen. Binnenkort 
wordt het zogenaamde Pro-
gramma van Eisen vastgesteld 
voor de nieuwe busconcessie 
2024-2034 in Fryslân. Hierin kan 
de Provinsje bepalen wie dit ver-
voer mag doen en waar het aan 
moet voldoen. Onze gemeente-
raad mag vooraf advies geven 
over wat nuttig en raadzaam is 
voor Achtkarspelen. Bij vlagen 
werd er heftig over gediscussi-
eerd. Verschillende partijen wa-

ren positief over het idee van 
H&I Surhuisterveen om een 
snelle buslijn van Kollum-Buiten-
post naar Drachten te beginnen. 
Het plan heeft al de steun van 
de grotere dorpen. De kleinere 
dorpen zien de ontwikkeling met 
zorg aan. Hun angst is dat zo’n 
nieuwe buslijn voor Arriva aan-
leiding zal zijn nog verder in de 
dienstregeling te snoeien. 
Begrip voor die zorg werd raads-
breed gevoeld. Bijna alle partij-
en stelden dat een goed niveau 
van busvervoer voor de kleine 

dorpen onmisbaar is. Het bleek 
niet eenvoudig om vast te leg-
gen hoe beide belangen toch 
gecombineerd konden worden. 
Pas met de nodige moeite kon 
een compromis worden bereikt. 
Hierin stelde de meerderheid dat 
de Provinsje de aansluiting van 
alle dorpen op de belangrijkste 
openbaar vervoersverbindingen 
moet garanderen. Het is nu af-
wachten hoe in Leeuwarden aan 
deze wens vorm wordt gegeven.

Johan Kootstra

Historisch wandelpadenplan
weer opgepakt
Al het goede komt langzaam, 
luidt het gezegde. Het Histo-
risch Wandelpadenplan is zo’n 
voorbeeld. Al in 2002 werden de 
eerste toebereidselen getroffen 
voor het in deze streek weer in 
gebruik nemen van oude sluip- 
en wandelroutes. Twintig jaar 
later blijkt maar weer: het idee 
kan prachtig zijn, de realiteit be-
paalt het marstempo. Gelukkig is 
na de vele onderbrekingen kort 
geleden weer een vervolgstap 
gezet. De gemeenteraad gaf het 
startschot via een motie. Wet-
houder Sierd Vegelin wil er nu 
echt werk van maken. 

Vier jaar geleden deden de elf 
dorpen al een gemeentelijke 
inventarisatie die veertig moge-

lijke plekken opleverde. Nu kan 
worden bepaald wat daarvan te 
realiseren is. Veel paden zullen 
afvallen. Praktische bezwaren, 
zoals eigenaren die er geen be-
lang bij hebben of hindernissen 
in het landschap, kunnen daar-
van de oorzaak zijn. Ook de fi-
nanciering is nog een vraagstuk 
op zich. Toch zal de Federatie 
Plaatselijk Belangen zich inzet-
ten om dit mooie project weer 
lopend te krijgen. Niet alleen 
voor onszelf maar eveneens 
voor de toerist die hier graag wil 
ontspannen. Net als de andere 
dorpen gaat ook Plaatselijk Be-
lang Buitenpost de eigen omge-
ving verder onderzoeken op wat 
mogelijk is. We zetten ons beste 
beentje voor...

Van de bestuurstafel
Januari 2023

De eerste maand van het nieuwe jaar ligt bijna achter ons en wij 
hebben onze eerste vergadering achter de rug. De plannen worden 
weer opgepakt. Elders in deze krant kunt u lezen dat er nagedacht 
wordt over een Buitenposter Mobyl, geen telefoon maar een auto.

In januari hebben wij ook, zoals regelmatig, met de raadsleden 
uit verschillende politieke partijen om de tafel gezeten. Deze keer 
mochten wij de raadsleden ontvangen van de PVV en het FvD. 
In een korte presentatie hebben we hen Buitenpost laten zien en 
aansluitend een aantal zaken benoemd die belangrijk zijn voor ons 
dorp. Met name de woningnood, de vergrijzing en onze zorgen 
over het openbaar vervoer zijn uitvoerig besproken. Uiteraard ko-
men deze punten aan de orde in de gemeenteraad. De wens is uit-
gesproken dat deze punten in positieve zin worden ondersteund. 

Dezelfde onderwerpen worden ook besproken op een bijeenkomst 
op 31 januari met ons voltallig bestuur en de burgemeester en be-
trokken wethouders. Tevens zullen we in deze zelfde bijeenkomst 
onze zorgen delen omtrent het beheren van It Koartling. 

Voor de komende maand hopen wij dat de bollen bij het zwembad 
hun kopjes boven de grond gaan steken en dat het bord van de 
Âlde Smidse binnenkort geplaatst gaat worden bij de boom in het 
midden van het nieuw aangelegde parkeerplein van supermarkt 
de Poiesz.

Een mooi en fleurig voorjaar gewenst.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,

Loes van Denderen

Wilt u reageren: pbb@gmail.com

PBB

Door samen te 

werken met 

anderen leer je 

veel over jezelf.

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

 

w w w . v e e n s t r a r e i z e n . n l

DAGTOCHTEN

✔Géén aanbetaling

✔Geld terug garantie
bij een negatief reisadvies

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

✔ Fietsen in Belgisch Limburg

✔ Rondleiding Alden Biesen

✔ Stadswandeling St. Truiden
 

Datum: 

26 april 2023 - 3 dagen

✔Lindesnes Fyr - Zuidkaap

✔Wolfabriek
 

Datum: 

2 maart, 6 mei & 27 juli 2023 - 5 dagen

€ 779,- 

p.p.

MUSICAL DE TOCHT

6 oktober 2023

€ 135,- p.p. 

IJSBEELDEN

FESTIVAL

16 februari 2023

€ 95,- p.p. 

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar

1e rang kaart Musical de Tocht

Winterbufet

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar

Koie/thee met cake op de heenreis

Entree & rondleiding kasteel de Haar

Entree Country & Christmasfair

Afscheidsdiner

Kristiansand is een zeer groene én waterrijke stad en is 

gelegen aan de westelijke oever van rivier de Otra. De 

wijk Posebyn huisvest één van de grootste verzamelingen 

van kleine oude, houten huisjes van Noord-Europa. Naast 

Kristiansand bezoeken we het pittoreske Mandal met 

prachtig witgeschilderde huizen en smalle straatjes langs 

de rivier. Ontdek hoe sinds 1894 ruwe wol wordt omgezet 

in afgewerkte wolproducten in de Sjolingstad Wol

fabriek en bezoek de oudste vuurtoren van Noorwegen 

in Lindesnes op het zuidelijkste puntje van het Noorse 

vastland, de Zuidkaap.

Haspengouw in Vlaams-Limburg is de grootste fruit-

streek van West-Europa. Vanaf april staan alle boomgaar-

den in bloei, en is het een zee van witte en roze fruit-

bloesems. Een sprookjesachtig tafereel. Tussen de vele 

boomgaarden door zijn er ook de romantische kastelen, 

wijngaarden, imposante vierkantshoeves, historische 

steden en pittoreske kerkdorpen. Met haar gloeiende 

landschap en wijngaarden doet Haspengouw denken 

aan Toscane. Tijdens de reis ontdekt u de mooiste plekjes 

van dit gebied voor een deel zelf op de iets!

Shortbreak Kristiansand & Zuidkaap Bloesems in Belgisch Limburg

v.a. €549,- 

p.p. 

€ 349,- 

p.p. 

Jan Merk

Ik ben er 
voor u.

Telefoon 0511 - 23 30 53

www.nijboeruitvaartzorg.nl

De mooiste Valentijnskaarten en cadeaus 

vindt u bij Boekhandel Buitenpost!
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DBI Stables bestaat 25 jaar
Mijn man is mijn grootste fan

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Annette wist het zelf niet meer. Is het echt al 25 jaar geleden dat ze 
samen met haar man Marten met een eigen dressuurstal begon? 
Aan de naam DBI Stables is hun samenwerking te zien: D(e)B(oer)
I(dema). Omdat Annette het meest in de stallen te vinden is, zou 
de afkorting eigenlijk IDB moeten zijn, maar die combinatie was al 
bezet. Annette is inmiddels 53, maar ze heeft nog altijd een droom: 
de Grand Prix halen. Tijdens de twee coronajaren leerde ze dat er 
ook nog iets naast paarden bestaat.

Dressuur is de basis van het paardrijden. Het doel is om het paard te 

ontwikkelen tot een ‘happy athlete’: een soepel, ontspannen en los 

paard dat tevreden en oplettend is. Paard en ruiter begrijpen elkaar 

volledig: er is harmonie. (Bron: KNHS, paardensportbond)

Met de paplepel
Annette wordt op 7 juli 1969 als 
tweede kind geboren in een die-
renartsgezin. “Ik heb nog even 
in De Schepperstraat gewoond, 
daarna verhuisden we naar de 
H. de Withstraat. Mijn moeder 
was altijd bezig. Ze deed de ad-
ministratie, nam de telefoon op. 
En we hadden een vaste oppas. 
Ik was er altijd wel trots op dat 
mijn vader dierenarts was. Af en 
toe mocht je mee en soms hiel-
pen we bij operaties. Mijn vader 
was ‘algemeen’ dierenarts, zowel 
voor kleine huisdieren als grote 
dieren. ‘Nee, dat kan niet’, kende 
hij niet. Hij ging overal heen en 
was soms nachten weg. Het was 
vroeger altijd druk bij ons”, herin-
nert Annette zich.

Annette behaalt haar havo-di-
ploma op het Lauwers College 
en gaat biotechnologie studeren.
“Ik heb vier jaar in Groningen op 
kamers gewoond. Maar ik ging 
elke dag heen en weer met de 
trein naar Buitenpost. Want ik 
was thuis altijd aan het trainen 
met paarden.” Haar ouders had-
den inmiddels aan Egypte 2 een 
boerderij gekocht en waren met 
paarden begonnen. Daar was 
Annette al bezig om haar eigen 
en andere paarden te trainen. Ze 
was er ook al vroeg bij. “Toen ik 
vier jaar was ging mijn moeder 
met mij en mijn zusjes naar een 
manege in Drachten. Toen we 
zeven, acht waren kreeg ik met 
mijn jongste zusje samen een 
eigen pony. Mijn oudste zus en 
broertje hielden niet echt van 
paardrijden.” Annette vindt zich-
zelf geen echt paardenmeisje. 
“Ik vind alle sporten leuk. Ik zat 
ook op gymnastiek. Voor mij was 
paardrijden haalbaar omdat mijn 
ouders paarden fokten. De ruim-
te en de mogelijkheid waren er 
om te rijden. Dat geluk moet je 
ook hebben. En heel veel lukte 
in de begintijd. Naast goed les, 
hielp mijn moeder me elke dag 
met trainen. Maar je moet er 

wel zelf veel voor doen. Ik ben 
best wel vaak Fries kampioen 
geweest. Na mijn studie heb ik 
besloten alleen nog dressuur te 
doen. Van wie ze de liefde voor 
paarden geërfd heeft? “Van bei-
den”, zegt Annette. “Toen mijn 
moeder dertig was, heeft ze haar 
eerste paard gekocht.

Annettes vader was vanaf 1975 
meer dan vijfentwintig jaar af-
wisselend bestuurslid, voorzitter 
en vrijwilliger van de Stichting 
Paardensport Commissie Bui-
tenpost. “Wij hielpen heel veel 
mee achter de schermen, want 
alle voorbereidingen gingen tus-
sen alle drukke werkzaamheden 
door.”

Stage bij Anky
Nadat Annette haar studie heeft 
afgerond, gaat ze werken bij ra-
diologie in het UMCG. “We de-
den kankeronderzoek in ratten-
cellen. Dat was heel interessant, 
maar je moest ook ’s avonds on-
derzoeken doen. Ik had toen al 
drie verenigingen die ik lesgaf en 
diverse paarden die ik trainde. 
Dat kon ik niet meer combi-
neren en het ziekenhuis wilde 
geen deeltijdbanen op deze af-
deling. Omdat ik de stallen vol 
had staan, hebben mijn ouders 
en mijn vriend mij gestimuleerd 
om mij helemaal op het paar-
denbedrijf te concentreren en 
er samen voor te gaan. Ik deed 
toen ook de ORUN-opleiding, de 

instructeursopleiding. Daarvoor 
moest ik vier jaar lang één dag in 
de week naar Ermelo toe. 
Ook heb ik toen Anky van Gruns-
ven opgebeld en gevraagd of ik 
bij haar mocht stagelopen. En 
dat kon. Ik was daar intern. Ik had 
mijn eigen paard mee en kreeg 
les van haar. Dat was net voor 
ze doorbrak als topamazone met 

Bonfire. 
Marten zit in dienst als hij verke-
ring krijgt met Annette. “Toen is 
hij stiekem gaan lessen. Na flink 
wat lessen wilde hij ook wel eens 
hier op een paard. Ik kon helaas 
niet echt zien dat hij lessen had 
gehad en dat viel hem vies te-
gen. Hij had ook geen aanleg om 
te rijden. 
Hij wilde wel helpen met de or-
ganisatie en alles eromheen. Hij 
is mijn grootste fan en hij steunt 
me in alles wat ik wil. Marten ver-
zorgt alle praktische zaken op en 
rond onze stallen en weilanden. 
Zo oogsten wij ons eigen hooi en 
kuil. Daarnaast werkt hij bij Stich-
ting Gerrit in Drachten, waar op-
lossingen worden gezocht en 
geleverd voor veilige communi-
catie tussen zorgverleners.”

In 1998 trouwen Marten en An-
nette en zien ze in Appelscha 
iets wat ze wilden kopen om een 
eigen bedrijf te starten “Toen 
boden mijn ouders aan dat wij 
de boerderij wel mochten over-
nemen.” De boerderij kreeg de 
naam Wilmahoeve. “Wilma was 
de naam van de eerste fokmerrie 
van mijn ouders”, verklaart An-
nette. DBI Stables werd een feit.

Pas op de plaats
Inmiddels zijn er drie kinderen 
geboren op het bedrijf waar de 
ouders druk bezig zijn. “Maar ik 
was altijd thuis”, relativeert An-
nette. “Ik was er ook als er iets 
op school gebeuren moest. Ik 
bracht ze naar school en haalde 
ze tussen de middag op. Dat was 
een mooi moment, even bijpra-

ten. Het was altijd gezellig hier 
aan tafel tot het continurooster 
kwam.” De kinderen zijn inmid-
dels 22, 21 en 16 jaar. “Onze 
oudste zoon ging voetballen. De 
tweede zoon heeft ponygereden, 
maar kan ook goed voetballen. 
Hij heeft in de jeugdelftallen bij 
Cambuur en Heerenveen ge-
voetbald en zit nu in het eerste 
van VV Buitenpost. Onze dochter 
vindt voetballen ook leuk, maar 
heeft ook tot de klasse Z gereden 
bij de dressuur. Ze heeft toch 
voor het voetbal gekozen omdat 
het een teamsport is. En wij mis-
sen geen wedstrijd. We zijn er al-
tijd bij als het kan.” 

Er zijn wel vier andere ‘paarden-
stallen’ in en rond Buitenpost. 
“Op één na zijn de beheerders 
allemaal Buitenposters”, weet 
Annette. “Maar ieder heeft zijn 
eigen ding. Wij zijn geen mane-
ge. In een manege leer je rijden 
op een manegepaard. Bij de 
gemeente sta ik ook niet inge-
schreven als manege, maar als 
opleidingsstal. Ik leid paarden 
op en geef paardrijlessen. Ik ben 
daarnaast ook ORUN-examina-
tor voor studenten die een oplei-

ding in de paardenhouderij vol-
gen. Regelmatig neem ik samen 
met docenten praktijkexamens 
af. Ik ben ook EHBO’er en ben 
BHV’er (bedrijfshulpverlening). 
Dan weet je wat je moet doen als 
er iets gebeurt. 

Ik heb soms wel veertien paarden 
tegelijk in training gehad en heb 
meer dan twintig paarden naar 
de Z-dressuur of hoger gereden. 
Ik ben nu 53 en rij wat minder 
paarden. Sinds de corona heb ik 
mijn focus gelegd op onze eigen 
paarden. Ik moet mezelf lichame-
lijk goed houden door iets min-
der te doen. Maar wat ik doe, wil 
ik steeds beter doen. We hebben 
een heel goed paard gefokt. Ze 
is net veertien en daarmee wil ik 

de Grand Prix halen. “Daarom 
heb ik meegedaan aan de selec-
tie van Mei Grand Prix Nei Grand 
Prix (MGNGP), een project dat 
talentvolle Friese ruiters naar 
het hoogste niveau wil helpen. 
Zelf ben binnen dit traject heel 
vaak naar Sportstad Heerenveen 
geweest voor eco-coaching. Dat 
zou iedereen eens moeten mee-
maken. Dan wordt er gekeken 
naar dingen als doorzetten, fo-
cussen en zelfvertrouwen. Als je 
iets wilt, kan je het. Je moet niet 
denken: dat kan ik nooit, maar: 
waarom zou ik het niet kunnen? 
Ik was wel de oudste van de vijf 
geselecteerden die mee mochten 
doen met het project. Ze zagen 
onze combinatie wel zitten. Toen 
begon ik er ook in te geloven dat 
wij de Grand Prix kunnen halen. 
De voormalige bondscoach Rien 
van der Schaft heeft ons vier jaar 
begeleid en met mijn paard zit ik 
nu nog net onder de Grand Prix.”

Door ziekte van het paard raak-
te Annette wel wat achterop met 
haar doelstelling. En toen kwam 
ook nog corona. “Maar soms is 
een pas op de plaats niet ver-
keerd. Je zocht wat anders. In de 

weekenden waren er geen con-
coursen en geen voetbalwed-
strijden. Toen ging ik daarnaast 
bij de GGD aan het werk. Eerst 
landelijk en later ben ik in Leeu-
warden en Kollum aan het testen 
gegaan. Ook help ik alweer een 
tijdje bij de coronavaccinaties. 
Onze oudste zoon heeft meege-
daan met telefonische afspraken 
voor testafspraken en onze twee-
de zoon heeft bron- en contact-
onderzoek gedaan. Zo hebben 
we allemaal iets kunnen doen. 
Bijna niemand kon andere men-
sen ontmoeten, maar wij wel. 
We hadden hele leuke collega’s: 
jong en oud uit alle lagen van de 
bevolking. En straks ga ik mee-
draaien bij de HPV-vaccinatie. 
Corona heeft mij dus een nieu-
we werkomgeving gebracht en 
daardoor krijg ik weer nieuwe 
energie om mijn trainingen te 
doen.”

Annette, Marten en hun zelf gefokte paard Nelson.  (eigen foto)

Annette met toppaard Elichette (eigen foto)

Als je iets wilt, kan je het

    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 beste in GROENTE en FRUIT!

Volg ons op 
Facebook en Instagram

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

Marconistraat 6 • Buitenpost • 0511 – 540280
www.wiersma-autos.nl /wiersma.autos

Onze 
werkzaamheden

• Onderhoud

• Reparatie

• APK

• In en verkoop

• Aircoservice

• Koplamprenovatie

• Hybride en EV.
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 (foto: Johan Kootstra)

 (foto: Jan Visser)

 (foto: Funda)

Timmerfabriek Kuipersweg is
verkocht
De oude timmerfabriek Buiten-
post aan de Kuipersweg is ver-
kocht. De vraagprijs voor het 
leegstaande bedrijf bedroeg bij-
na twee miljoen euro. 
Een bron meldt dat Gjalt Huisma 
uit Twijzel de koper is en zich met 
z'n bedrijf Hout&Systeembouw 

hierin wil vestigen. Gemeld 
wordt ook dat het huurcontract 
met Beterband Bandenservice 
voortgezet wordt. Daarmee lijkt 
huizenbouw op dit terrein weer 
van de baan.

Johan Kootstra

Aanpassing Roskam afgewezen
De eigenaren van de voormali-
ge De Roskam, op de hoek van 
de Voorstraat en Stationsstraat, 
zullen op dit moment weinig ge-
lukkig zijn met onze gemeente. 
Enkele weken geleden dwong 
de raad het openbaar gebruik af 
van het parkeerterrein naast het 
pand. Nu heeft de gemeente het 

verzoek afgewezen om isolatie-
materiaal aan de buitenkant aan 
te brengen en kunststof kozijnen 
te plaatsen. Plaatselijk Belang 
had al zorg over het behoud van 
de authentieke uitstraling van 
het beeldbepalende gebouw.

Johan Kootstra

Buitenpost toch ouder dan gedacht?
Wanneer de eerste Buitenpos-
ters zich hier precies vestigden 
is een lastige vraag. Een datum 
is nooit in documenten of ge-
schiedenisboeken vastgelegd. 
Lang werd ervan uitgegaan dat 

eerst Lutkepost ontstond en pas 
daarna Buitenpost. Omdat het 
bij Lutkepost, aan de rand van de 
zeearm Âlde Ried te druk werd 
zou het noordelijker gelegen 
Buitenpost ergens in de 12e of 

13e eeuw ontstaan zijn. Een be-
richt in De Vrje Fries maakt dat 
onzeker. 

Het archeologisch onderzoek 
dat vorig op jaar plaats vond 
op de Van den Brug-locatie aan 
de Voorstraat leverde interes-
sante vondsten op. Het gaat om 
gebruiksvoorwerpen van rond 
1100. Vermoedelijk zijn ze af-
komstig van een boerderijtje op 
een laag terpje. Het zou dan een  
beetje eruit hebben gezien zoals 
op de illustratie. Om meer zeker-
heid te krijgen over de bewoning 
op die plek zou meer onderzoek 
nodig zijn. Ondertussen staan 
nieuwe bewoners in spe, name-
lijk zorglocatie Sprank, al lange 
tijd met ongeduld te wachten. 
Dus of die verdere duidelijkheid 
er ook komt is maar de vraag.

Johan Kootstra

 (illustratie: Johan Kootstra)

Swaddekuier ontvangt duizend euro subsidie
Sportbond NOC–NSF heeft een  
bedrag van duizend euro subsi-
die verleend aan de organisatie 
van de Swaddekuier. Het bedrag 
was aangevraagd in verband 
met de aanschaf van nieuwe ma-
terialen, zoals stoelen en tafels 
voor de start- en controleposten, 
bewegwijzering en beveiliging. 
In 2023 wordt de Swaddekui-
er gehouden op zaterdag 1 juli 
en zijn de afstanden 10, 20 en 

40 km. De editie van 2023 zal 
in het teken staan van het cul-
tuurlandschap in de Noordelijke 
Friese Wouden. Samen met de 
partners, de boerennatuurorga-
nisatie ‘de Noardlike Fryske Wâl-
den’ en Staatsbosbeheer, wordt 
op de routes invulling gegeven 
aan deze doelstellingen. Wan-
delaars kunnen dan ook op de 
routes verrassende plekjes in het 
cultuurlandschap tegenkomen.

“Ik ben helemaal overdonderd 
en vind het prachtig’’, zo reageer-
de Sierd Jan Otten donderdag 
12 januari tijdens de opening 
van de tentoonstelling van zijn 
schilderijen in het Jeltingahuis. 
De officiële opening werd ver-
richt door burgemeester Oe-
bele Brouwer, die de zeggings-
kracht van de schilderijen van 
Otten roemde. Een selectie van 
Ottens schilderijen, met name 
landschappen in prachtige na-
tuurlijke kleuren is de komende 
weken te bewonderen in het Jel-
tingahuis. De 89-jarige Otten, die 
samen met zijn vrouw Pietje Ot-
ten-Jager al mee dan zestig jaar 
in Buitenpost woont, schilderde 
in de loop van 25 jaar meer dan 
tweehonderd schilderijen. De 
schilderijen werden door zijn 
dochter Claudia Mulder-Otten en 
haar man gebundeld in het boek 
Sierd Jan Otten – Uit de Kunst. 
Otten heeft onder andere ge-
werkt als bouwtechnisch teke-
naar bij de gemeente Achtkar-
spelen en is daarna gaan werken 
als architect in Groningen. Ook 
ontwierp hij het oorlogsmonu-
ment aan de Oude Havenstraat 
in Buitenpost. 

De gemeente Achtkarspelen is 
bezig met de voorbereidingen 
voor een uitbreiding van het 
bedrijventerrein De Swadde. 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft inmiddels 
ingestemd met nader archeo-
logisch onderzoek voor een ge-
deelte van het gebied waar een 
uitbreiding van het bedrijventer-

rein op stapel staat. De gemeen-
teraad wordt voorgesteld een 
bedrag van 35.000 euro beschik-
baar te stellen voor een archeo-
logisch proefsleuvenonderzoek. 
Dit wil het dagelijks bestuur 
middels de reguliere begro-
tingswijziging in april regelen. 
De gemeenteraad moet nog wel 
akkoord gaan om dit extra kre-
diet beschikbaar te stellen. Om 
vertraging te voorkomen, wordt 
alvast opdracht verstrekt voor 
het uitvoeren van het onderzoek.

Het is inmiddels al bijna een 
traditie geworden dat obs De 
Mienskip met een kraampje te 
vinden is op de kerstmarkt. Ook 
afgelopen jaar hebben de leer-
lingen weer allerlei zelfgemaakte 
kerstknutsels op de kerstmarkt 
verkocht. De leerlingenraad, be-
staande uit Nore (gr 5), Bente 
(gr 6), Thom (gr 7) en Eke (gr 8) 
besloot om het volledige geldbe-
drag te doneren aan de Stichting 
Voedselbank Surhuisterveen. 
Donderdag 22 december mocht 
de leerlingenraad een bezoek 
brengen aan de Voedselbank in 
Surhuisterveen om de cheque 
ter waarde van € 553,20 aan de 
voorzitter te overhandigen en 
een kijkje achter de schermen 
nemen. De leerlingen waren on-
der de indruk dat zoveel mensen 
hier gebruik van moeten maken. 
Het Lauwers College Buitenpost 
organiseerde ook een inzame-
lingsactie voor de Voedselbank 
Achtkarspelen. Aan de oproep 
vanuit de school om etenswaren 
en verzorgingsproducten in te 

leveren, werd massaal gehoor 
gegeven. Dit leverde 40 gevulde 
dozen op.

Rabobanken in Friesland hebben 
in samenwerking met De Verspil-
lingsmarkt in Buitenpost verse 
stamppotpakketten uitgereikt 
aan de Voedselbank in Fries-
land. Rabobank wil op deze wijze 
steun bieden aan de Voedselban-
ken die momenteel voor grote 
uitdagingen staan. In Friesland 
maken op dit moment ruim 2000 
huishoudens gebruik van de fa-
ciliteiten van de Voedselbank. 
Daardoor is er met regelmaat 
een tekort aan verse producten. 
Rabobank heeft onlangs con-
tact gelegd met De Verspillings-
markt. Deze organisatie ontwik-
kelt zich als het kenniscentrum 
Noord-Nederland op het gebied 
van voedselverspilling. Het te-
gengaan van verspilling wordt 
onder andere gedaan door pro-
ducten in te zetten die om ‘cos-
metische’ redenen niet aanslui-
ten bij de wensen van de markt. 
Volgens Theo Jansma, aanjager 
bij de Verspillingsmarkt, zijn deze 
producten onder andere afkom-
stig uit akker- en tuinbouw en 
worden vanwege een afwijkende 
vorm, grootte, scheuren of vlek-
jes niet voor consumptie ingezet. 
Het verstrekken van de verse 
voedselpakketten is een eerste 
aanzet tot ondersteuning van de 
Voedselbanken in Friesland. De 
Rabobank gaat in 2023 verder 
kijken in welke vorm ze de Voed-
selbanken kan ondersteunen.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta Loopbrug ijsbaan onveilig
Een inspectie door de gemeente 
bracht eind december een risico 
in beeld dat een eeuw lang on-
opgemerkt bleef. De loopplank 
naar de ijsbaan, waarover sinds 
1917 vele duizenden schaatslief-
hebbers schuifelden, bleek toch 
niet veilig genoeg. Het bestuur 

van de ijsclub heeft onmiddellijk 
in het gemis voorzien. Het zijn nu 
nog provisorische houten plan-
ken die bescherming bieden. 
Binnenkort komen er fraaie, blij-
vende versies.

Johan Kootstra



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 

herfstbeurt! Tijdens deze beurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere herfstbeurt 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

Alle kleding met
STIP

50% korting

Dames- en 
kinderkleding
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BÛTENPOSTER OM ÚTENS
Liesbeth Ribbink

Rudolf groeit op aan het Oost in Buitenpost. Als hij begin twintig 
is, trouwt hij en verhuist naar Burgum. Hij komt alleen nog in Bui-
tenpost als hij zijn ouders bezoekt. Nu hij bijna zestig jaar is, heeft 
hij samen met een oud-klasgenoot een plan om een reünie te orga-
niseren van klas 6 van de lagere school. Om iedereen weer even te 
ontmoeten en bij te praten.

Aan de slag
Bij de Binnen-Markt ontmoeten 
we elkaar. Daar krijgen we een 
rustig plekje om met elkaar in 
gesprek te gaan. 
De ouders van Rudolf hadden 
een boerderij aan het Oost, daar 
groeit hij op. Rudolf vertelt: “Ik 
hou van techniek en tekende 
vroeger veel boten. Ik wilde 
graag loods worden.” Via de la-
gere school en het Lauwers Col-
lege gaat hij naar de MTS. De 
boerderij van zijn ouders heeft 
vijfentwintig koeien, ook daar 
is Rudolf graag bezig. Rond de 
tijd dat hij in dienst gaat is er de 
vraag of hij misschien de boerde-
rij zou kunnen overnemen. Door 
schaalvergroting zou er geïnves-

teerd moeten worden, daarom 
is het belangrijk om te weten of 
Rudolf dan wil opvolgen. Maar 
tijdens zijn diensttijd krijgt hij een 
baan in de techniek bij Defensie 
aangeboden. Hij kiest daarom 
voor de luchtmacht en de boer-
derij wordt later verkocht. Als Ru-
dolf aan het werk is doet hij in de 
avonduren de HTS. Ook in zijn 
vrije tijd blijft techniek zijn inte-
resse houden. Hij leert zijn buur-
man, die ook technisch is, beter 
kennen en helpt hem met techni-
sche klussen in zijn huis. Daaruit 
ontstaat dat ze ook voor andere 
mensen technische problemen 
gaan oplossen. Dus naast zijn 
baan bij Defensie heeft hij, sa-
men met zijn vroegere buurman, 

een ingenieurs-/adviesbureau.

Hobby’s
In zijn vrije tijd is Rudolf ook met 
van alles bezig. “Ik vind veel din-
gen leuk om te doen”, vertelt hij. 
Een van zijn hobby’s is orgel spe-
len. Vaak wordt hij gevraagd om 
in een kerkdienst te spelen. Op 
vakantie bezoekt hij de kerken in 
de omgeving waar hij is en zoekt 
de geschiedenis van de kerk en 
het orgel uit. Een aantal jaar ge-
leden ontdekt hij dat ook Fries-
land rijk is aan kerken, orgels en 
de geschiedenis daarbij. Vooral 
over de Doopsgezinde kerken is 
veel informatie te vinden. “Wat 
ik op vakantie uitzocht, kan ik 
ook wel in mijn eigen buurt 
doen, daar hoef ik niet ver voor 
weg”, zegt Rudolf. In Friesland 
zijn regelmatig orgeldagen. Als 
je je opgeeft mag je dan een half 
uur op een orgel spelen. Rudolf 
maakt hier graag gebruik van. 
Ook zoekt hij dan uit wat voor or-
gel het is, wie het gebouwd heeft 
en waarom het zo gebouwd is. 
Dit soort technische zaken vindt 
hij erg interessant.
Verder houdt hij nog van reizen, 
fotograferen en sporten. Bij De-
fensie haalt Rudolf zijn vrachtwa-
gen- en busrijbewijs. Af en toe 
doet hij daarom een ritje voor 
Simon Loos.

Reünie
Omdat Rudolf bij Defensie werkt, 
kan hij vroeg met pensioen. In 
augustus gaat dat gebeuren. Hij 
heeft al plannen wat hij daarna 
gaat doen. Hij wil één keer per 
week een ritje voor Simon Loos 
doen, met de caravan op pad sa-
men met zijn vrouw en natuurlijk 
bezig zijn met zijn hobby’s.
“Misschien is het de leeftijd, 
maar ik ben ook aan het terugkij-
ken. Op mijn werk komen ze nu 
met allerlei verhalen en anekdo-
tes van vroeger, omdat ik bijna 
stop. Maar ook herinneringen 
van vroeger komen weer naar 
boven. Ik vind het leuk om die op 
te halen. Ik ben in contact geko-
men met Fred Renes; we hebben 

laatst lang over vroeger zitten 
praten.”
Een poos geleden komt Rudolf 
in contact met Nienke Spoelstra-
Klaver. Hij wil graag een keer 
op het orgel van de Fonteinkerk 
spelen en als hij dat doet komt 
hij daar Nienke tegen. Ze raken 
met elkaar in gesprek en daar 
ontstaat het idee om een reünie 
te organiseren. Nienke heeft de 
contactgegevens van Fred en 
deelt die met Rudolf. Samen met 
Fred is Rudolf nu bezig met de 
organisatie. 

Praktisch
Rudolf en Fred organiseren een 
reünie voor klas 6 uit het jaar 
1973-1975, van de lagere school 
De Fakkel. De hoofdmeester 
in die tijd is meester Schipper. 
Andere leerkrachten van toen: 
meester Benedictus, meester 

Sijtsma, meester Feenstra. De 
reünie staat gepland op zaterdag 
20 mei 2023. Het begint met een 
ontmoeting in de Mariakerk in 
Buitenpost, daarna ergens een 
hapje eten. Partners zijn van har-
te welkom. Graag komen Rudolf 
en Fred in contact met iedereen 
die in die tijd in klas 6 zaten en de 
oud-leerkrachten. Als je contact-
gegevens van andere klasgeno-
ten hebt, dan ontvangen Rudolf 
en Fred die ook graag. En foto’s 
en anekdotes zijn van harte wel-
kom via de mail. 
Opgeven kan via e-mailadres: 
ra.westra@mindef.nl. 
Als je je opgeeft krijg je per mail 
een uitnodiging met het pro-
gramma voor die dag. Rudolf 
vertelt: “Het doel is ontmoeten 
en bijpraten. Dat lijkt mij ontzet-
tend leuk om weer eens te doen 
na vijftig jaar.”

Rudolf Westra
Oproep reünie: “ik vind leuk om na vijftig jaar bij te praten”

Ophefi ng Vrouwennetwerk
Buitenpost e.o.
De vrouwenorganisatie Konink-
lijk NVVH Vrouwennetwerk Bui-
tenpost e.o. heeft na 75 jaar he-
laas moeten besluiten zich op te 
heffen. Het aantal leden wordt 
steeds minder. 

Vele jaren heeft de NVVH zich in-
gezet voor vrouwenemancipatie, 
ook in onze gemeente. We zaten 
in de Vrouwenraad en ook in de 
adviescommissie van de Wo-
ningstichting. Landelijk waren 
we bekend door ons keurmerk, 
het beroemde groene zegel. 
We hebben cursussen opgezet 
die later door It Koartling zijn 
overgenomen. En we hebben 
zelfs buitenlandse reizen geor-
ganiseerd voor de NVVH-afde-
lingen in Friesland. We hadden 
ook zitting in het Rocov Fryslân, 
het overlegorgaan consumen-
tenbelangen voor het openbaar 

vervoer in Friesland. De laatste 
bijeenkomst was op 20 decem-
ber 2022 met een brunch en een 
geweldig optreden van Inez Tim-
mer. We hebben in de loop van 
de jaren veel interessante lezin-
gen gehad en zeer bijzondere ex-
cursies beleefd. 

Door nog koffiebijeenkomsten 
te organiseren willen we de fijne 
contacten die er waren proberen 
te behouden.

 (eigen foto’s)
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‘Uit de Pan van An’ kleinschalig catering-
bedrijf van Anneke Bosgraaf-Faber
In de keuken van Balsem 20 ruikt het vaak 
heerlijk! Anneke is vanaf woensdag al 
druk met de voorbereidingen van bestel-
lingen. Eén dag per week kookt Anneke 
voor zo’n 15-20 personen een verse maal-
tijd, die warm opgehaald wordt.
Maar ook zoete en hartige lekkernijen, een 
luxe borrelplank of high tea kunnen bij 
haar besteld worden. Hoe is dit zo geko-
men? 

Anneke vindt gezond eten erg belangrijk. 
Omdat ze het bovendien érg leuk en ge-
zellig vindt om te koken, is ze tien jaar ge-
leden in haar buurt al gestart met koken 
voor buren en vrienden. Ze maakt gezon-
de maaltijden met verse groenten, fruit en 
vlees. Lokale producten staan centraal in 
haar gerechten. 
Wat hobbymatig gestart is, werd in au-
gustus 2021 een serieus bedrijf: ‘Uit de 
Pan van An’. 
Anneke werkt via Facebook en Instagram. 
Daar maakt ze wekelijks bekend wat er op 
het menu staat. Klanten kunnen een be-

stelling plaatsen via mail, telefoontje of 
appje. Ook via haar website kun je kiezen 
uit lekkernijen. 
Plaatselijke ondernemers weten haar in-
middels te vinden. Anneke werkt regelma-
tig samen met haar dochter Anita, die een 
webwinkel in thee heeft. De combinatie 
van thee en lekkere baksels is natuurlijk 
ideaal! 

Naast de catering heeft Anneke een part-
time baan als financieel administratief 
medewerkster. Een mooie balans tussen 
cijfertjes en creatief koken, volgens Anne-
ke!
Wilt u ook lekker verwend worden met de 
maaltijden en lekkernijen? Neem gerust 
contact op! 

Contactgegevens 
Uit de Pan van An
Balsem 20, 9285 KD Buitenpost
website: www.uitdepanvanan.nl 
telefoon: 06-27658552 
e-mail: info@uitdepanvanan.nl
Facebook: Uit de pan van An 
Instagram: uitdepanvan.an

‘Suskes Hair’ kapster Annerieke: 
méér tijd voor kapsalon! 
Annerieke Pit is een van die kleine onder-
neemsters in Buitenpost, die werken van-
uit huis. Ze is op haar 19e begonnen als 
kapster bij de Frissel van Elly Kramer aan 
de Voorstraat (in de oude smederij). Toen 
Elly’s dochter Diete de zaak overnam, is ze 
meeverhuisd naar Dietes thuissalon aan 
de Irenestraat. 

Daarna is Annerieke gestart met haar ei-
gen onderneming: een ambulante kap-
persdienst bij mensen thuis, ‘Knipkoerier-
ke’. Na zeven jaar kwam een kans om met 
zusje Simone, schoonheidsspecialiste, 
een pand in Twijzelerheide te huren. Dit 
pand is door de beide zusjes en hun fa-
milie grondig verbouwd tot ‘Suskes Hair 
& Beauty’. Helaas is dit mooi verbouwde 
zaakje na negen maanden verwoest door 
een uitslaande brand. 

Annerieke heeft zich hierdoor niet uit het 
veld laten slaan. Ze heeft het ambulante 
knippen-aan-huis weer opgepakt, maar 
de wens naar een eigen salon bleef be-
staan. Op 1 september 2018 heeft ze haar 
salon geopend: thuis aan de Simke Kloos-
termanstraat.

Veel klanten van het eerste moment zijn 
nog steeds vaste klant bij Annerieke. Ze 
heeft plezier in het kappersvak, is goed-
lachs en laagdrempelig. Het sociale as-
pect van het kappersvak vindt ze prachtig. 
Het belangrijkste is dat klanten weer blij 
en tevreden de deur uitstappen met een 
mooi geknipt kapsel!

Naast de kapsalon werkt Annerieke ook 16 
uur bij PostNL én was ze tot 1 januari 2023 

gewichtsconsulente. Ze is nu gestopt met 
het laatste, waardoor ze meer tijd krijgt 
voor de kapsalon!

U bent van harte welkom voor een knip-
beurt, kleurtje én een bakje koffie! 
Annerieke knipt op afspraak (ook ’s avonds).

Contactgegevens
Suskes Hair
Simke Kloostermanstraat 21
telefoon: 06 2124 8534

Huidstudio Energiek: 
professionele huidzorg 
Misschien is het u al opgevallen: er staat 
een mooi bord in de tuin van Janke Ritse-
ma aan de Stationsstraat 23. Huidstudio 
Energiek bestaat al langer: een nadere 
kennismaking met Janke in dit interview.

Het was een grote wens van Janke om 
Huidstudio Energiek te starten. Vanaf 2020 
doet ze dit vanuit een eigenhandig ver-
bouwde, warme en rustgevende studio bij 
haar woonhuis. Daarnaast werkt ze in een 
part-time baan als zorgverlener.

“Vanuit passie voor schoonheid en de 
vrouw als mens, een eenheid creëren tus-
sen innerlijke en uiterlijke schoonheid”. 
Dát is Janke’s missie. Ze vertelt over haar 
verleden in Grijpskerk, waar ze al sinds 
2009 als schoonheidsspecialiste heeft ge-
werkt.

Janke is haar studio gestart in januari 
2020, maar heeft door corona in de eer-
ste fase niet veel behandelingen kunnen 
uitvoeren. Ze heeft deze tijd benut door 
aanvullende studies te doen. Inmiddels 
heeft ze haar bevoegdheid voor Bindweef-
selmassage en Lymfedrainage. 

Janke verzorgt daarnaast, samen met 
Nelleke Brouwer, huidverzorgende work-
shops (als optie met High Tea) op loca-
tie! Bij u thuis, op het werk of tijdens een 
bijeenkomst; voor minimaal 6 personen. 
Een ontspannen, gezellige en verbinden-

de workshop met vriendinnen, familie of 
collega’s, zowel door de week als in het 
weekend. Even loskomen van de stress en 
drukte. Janke ziet ook in Buitenpost goe-
de mogelijkheden om samen met andere 

ondernemers workshops te organiseren.

Iedereen is welkom bij Janke! Ze behan-
delt ook mensen met ernstige huidpro-
blemen. Na de gratis huidanalyse maakt 
Janke een afspraak met u over de duur 
van de behandeling en de tarieven. Jong 
en oud, arm en rijk: Janke wil er zijn voor 
iedereen!

Contactgegevens
Huidstudio Energiek 
Stationsstraat 23, 9285 NG Buitenpost. 
Behandelingen (ook ’s avonds) op 
afspraak: 06-11 863 960. 
website: Huidstudio-energiek.nl 
e-mail: info@huidstudio-energiek.nl

Heeft u ondernemersnieuws, of wilt u uw bedrijf voorstellen 
in De Binnenste Buiten?

Neem dan contact op met Houdrie Slofstra:
telefoon: 06 8293 1965 
e-mail: houdrie@gmail.com

Zij komt dan bij u langs voor een gesprek of interview.

BEDRIJVIGHEID
Houdrie Slofstra

Suskes
HAIR&more

Annerieke Bouma | Simke Kloostermanstraat 21 | Buitenpost | 06-212 48 534

Knippen voor 15.00

Tegen inlevering van deze bon, de hele maand februari
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Buitenposters in 2022
De Leeuwarder Courant van 9 januari 
2023 gaf een overzicht van de 30 grootste 
plaatsen in Fryslân. Buitenpost stond op 
plek 21, Surhuisterveen en Kollum op res-
pectievelijk 16 en 17. 
Maar hoe groot is Buitenpost? Volgens de 
gemeente telt ons dorp 5907 inwoners, 
dat zijn er 101 meer dan vorig jaar op 
1 januari 2023. Er zijn 2920 mannen en 
2987 vrouwen. 

Hoe die mannen en vrouwen verdeeld 
zijn over de leeftijdsgroepen is te zien in 
de bevolkingspiramide hieronder. Net als 
vorige jaren is het grote aantal jongens in 
de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar op-
vallend. Op hoge leeftijd zijn de vrouwen 
duidelijk in de meerderheid.

De vergelijking van de bevolkingsopbouw 
van Buitenpost met die van de gemeente 
Achtkarspelen, heel Fryslân en met Ne-
derland laat zien dat Buitenpost verhou-
dingsgewijs meer jongeren (jonger dan 
15) en oudere mensen (65 en ouder) heeft, 
maar minder inwoners in de groep (wer-
kenden) van 25 tot 65 jaar. 

In 2022 werden 49 baby’s geboren, 5 min-
der dan in 2021 en 2020, en 18 minder dan 
in 2019. De verhouding was dit jaar gelijk: 
25 jongens en 24 meisjes. 

In 2022 overleden 61 mensen, 37 mannen 
en 24 vrouwen. Dat zijn er 21 minder dan 
in 2021, het jaar van de oversterfte door 
vermoedelijk corona. 

De natuurlijke bevolkingsgroei, bepaald 
door geboorte en sterfte, was negatief. 
Deze kwam uit op min 12 (49 geboorten 
minus 61 sterfgevallen). De bevolkingstoe-
name van Buitenpost is daarom een ge-
volg van migratie. Volgens de gemeente 
kwamen 312 mensen nieuw in Buitenpost 
wonen, waarvan er 81 uit het buitenland 
afkomstig waren en 231 elders uit Neder-
land. Er vertrokken 213 mensen, waarvan 
18 naar het buitenland. Het migratiesaldo 
is daarmee positief (312 minus 213). De 
komst van gevluchte Oekraïeners zal hier 
ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. 

Huwelijken en geregistreerde partner-
schappen zijn alleen bekend van de ge-
meente als geheel, respectievelijk 108 en 

75, en niet van Buitenpost apart. Vorig jaar 
waren dat 59 huwelijken en 57 geregis-
treerde partnerschappen in de gemeente. 
Dat er meer getrouwd en samengewoond 
wordt zal ongetwijfeld komen door het 
loslaten van de coronamaatregelen. Fees-
ten kon weer!

We woonden met z’n allen in 2533 wonin-
gen. Dat zijn er 18 meer dan vorig jaar. Van 
alle woningen waren er 53 die ook nog 
een andere functie hebben, zoals kapsa-
lon, kantoor aan huis, pedicure enzovoort.

Annemieke Altena

Met dank aan de gemeente Achtkarspelen 

voor het aanleveren van de gegevens.

It giet oan
Nee, nee.. niet direct de gladde ijzers uit het hok of van de zolder 
halen. Er was wat ijs maar dat is ook inmiddels weer verdwenen. 
Maar het gaat wel om een typisch Friese sport, het fierljeppen.

Zoals iedereen weet ligt er voor 
zowel de jeugd als de senioren 
een fierljepbaan in het sport-
park De Swadde aan de Jeltin-
galaan. Een baan die in de hete 
zomers waar we tegenwoordig 
mee verrast worden stiekem 
en ‘onwettelijk’ door de lokale 
jeugd gebruikt wordt als gratis 
zwemplas en verzamelplek voor 
overtollige chipszakken en plas-
tic flesjes, maar die ook gebruikt 
wordt voor het fierljeppen. Drie 
schansen, een met een polsstok 
te overbruggen waterpartij en 
een flinke zandbak waarin de 
springers kunnen landen. 

Zowel voor training als in wed-
strijdverband is deze baan al 
jaren in gebruik bij de Buiten-
poster vereniging. Daarnaast 
worden we in de lokale krant 
op de hoogte gehouden van 
de uitslagen, de humoristische 
afglijders naar het water en de 
algemene vrolijkheid die deze 
voor onze streek typische sport 
met zich meebrengt. We zijn dan 
ook erg trots op onze baan en 
ook trots op de traditie van het 
fierljeppen.

De baan ligt er al heel wat jaren 

en er is in het verleden ook best 
wel flink aan geklust maar toch 
zoals alles, het gaat achteruit. Lo-
gisch dat zowel bij de club als de 
gemeente de behoefte bestaat 
ook op dit punt Buitenpost op 
te stoten in de vaart der volken. 
Men wil het graag verbeteren, 
aanpassen en moderniseren tot 
een voorziening die weer hele-
maal van deze tijd is.

Daarom liggen er nu concrete 
voornemens voor een opknap-

beurt, niet alleen van de schan-
sen maar van het hele terrein. 
Het bestuur van de Ljeppersklub 
Buitenpost heeft er een project-
voorstel voor gemaakt met de 
titel Fierljepterrein de Swadde. 
En er is een werkgroep ingesteld 
die in de komende maanden in 
samenwerking met Bureau Sterk 
en Streek een inrichtingsplan 
gaat uitwerken waarvoor de ge-
meente Achtkarspelen een sub-
sidie heeft verstrekt. 

Het is goed om te zien dat onze 
gemeente deze typische Friese 
sport zo volop steunt.

Er is een aantal doelen geformu-
leerd:
• Voor de komende tien jaar 

zal worden voorzien in een 
voor de sport optimale si-
tuatie waarbij met name de 
schansen, die zich in een min 
of meer deplorabele toestand 
bevinden, zullen worden ver-
nieuwd.

• Daarbij zal er voor de jeugd 
met name een aantrekkelijke 
situatie worden geboden die 
wervend is voor deelname, an-
ders dreigen er op den duur al-
leen nog bejaarde fierljeppers 
te zijn. Wie de jeugd heeft heeft 
de toekomst.

• Het terrein zal zodanig moeten 
worden ingericht dat het ook 
voor andere gebruikers, zoals 
wandelaars, een aantrekkelijk 
gebied blijft. Daarbij wordt 
specifiek gelet op het land-
schap, de cultuurhistorische 
waarde en de biodiversiteit.

Eveneens wordt door de Ljep-
persklub nadrukkelijk samen-
werking gezocht met de andere 
sportverenigingen die van het 
sportcomplex De Swadde ge-
bruik maken. 
Afgelopen 15 december is daar-
om een bijeenkomst gehouden 
in de kantine van de korfbalver-
eniging de Flamingo's, een van 
de andere gebruikers van het 
sportpark. Het is de bedoeling 
dat er uiteindelijk in het voorjaar 
van 2023 een uitgewerkt plan 
ligt waarna het aanschrijven van 
fondsen en de verzoeken om 
subsidie de deur uit kunnen.

Wij van de Binnenste Buiten-

post vinden dit een belangrijke 
bijdrage aan het behoud van de 
leefbaarheid van ons dorp. En 
natuurlijk ook het stimuleren van 
de fierljeptraditie die ons Fries-
land een eigen naam en faam 
bezorgt. Een traditie waar wij in 
Buitenpost graag een bijdrage 
aan leveren en die wij willen sti-
muleren.

Frits Bouwens (foto: Hielke Boorsma)
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Repair Café op 4 februari in It Koartling
Zaterdagmiddag 4 februari van 13.00 tot 16.00 uur is het Repair Café weer aanwezig 
in It Koartling. Door het rumoer rond It Koartling was het misschien even spannend 
of we door konden gaan, maar inmiddels is dat gelukkig opgelost. Dus we zijn ge-
woon aanwezig en gaan op de oude voet verder. 

Steeds zijn we op zoek naar handige tools om zo snel mogelijk defecten op te spo-
ren. Dankzij de vrijwillige bijdragen hebben we een handig apparaat kunnen aan-
schaffen, waar we elektrische storingen mee kunnen opsporen. Hiermee kunnen 
we nog sneller een diagnose stellen. En zo wordt het steeds mooier in het Repair 
Café Buitenpost. 
Repareren staat steeds meer in de belangstelling. Inmiddels zijn er meer dan 500 
Repair Cafés in Nederland!

Tip voor uw printer: zet uw printer niet uit door de stroom af te sluiten, maar druk 
op de uit-knop. Vaak neemt uw printer de tijd om de kop even schoon te maken en 
rustig te parkeren. Dat is beter voor het apparaat.

Kom ook langs:  goed voor milieu en portemonnee en nog gezellig ook!

Droom je ook van een nieuwe badkamer?

Wij helpen je graag met het realiseren van deze droom. In onze webwinkel vind je de mooiste badmeubels, baden,

kranen, toiletten. Meer dan 20.000 artikelen. Naast de gunstige prijzen, snelle levering, kun je ons ook bellen voor

advies en een oferte op maat.

Ga naar badkamerxxl.nl

info@kemabouw.nl

www.kemabouw.nl

Enitor Primo is de toonaangevende
Nederlandse extrudeur van
op maat gemaakte kunststofprofielen.

Elk profiel dat ons bedrijf verlaat,
is het resultaat van een prettige
gedegen samenwerking.

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 4 februari 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!
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VERKEER(D)?
Edward Hoen schrijft over verkeer 
en verkeerssituaties in Buitenpost

Het nieuwe jaar is begonnen en de 

bijzondere verkeerssituaties blijven 

helaas. Borden en belijning zouden 

duidelijkheid moeten scheppen,maar 

soms wordt er ook, hopelijk onbe-

doeld, chaos gemaakt. Bij de aanslui-

ting van het fietspad vanuit Lutkepost 

richting Buitenpost met de Bernhard-

laan is een bijzondere onduidelijk-

heid, opgemerkt door een oplettende 

Buitenposter. Zie foto.

De haakse aansluiting heeft haaien-

tanden en de schuine niet. Je zou dus 

vanuit Lutkepost komend het schui-

ne paadje kunnen nemen. Voordeel 

is dat je dan geen voorrang hoeft 

te verlenen aan bestuurders die op 

de Bernhardlaan rijden. Neem je de 

haakse aansluiting dan ben je ver-

plicht om voorrang te verlenen.

Officieel had er in het hele kleine, 

driehoekige perkje verkeersbord 

B5 geplaatst moeten worden om 

bestuurders op de Bernhardlaan te 

waarschuwen dat ze een voorrangs-

kruispunt naderen, want een fietspad 

van rechts heeft ook gewoon voor-

rang in een zone 30. Om de verwar-

ring nog wat 

te beperken 

(of juist te 

v e r g r o t e n ; 

het is maar 

net hoe je er 

naar kijkt) is 

ervoor gekozen om geen verkeers-

bord te plaatsen. Bestuurders zouden 

anders kunnen denken dat ze voor-

rang hebben op het grote kruispunt 

er vlak na, lijkt mij de reden te zijn. 

Ook wordt niet aangegeven voor wel-

ke weggebruikers het schuine paadje 

bedoeld is, als je er vanaf de kant  van 

de Bernhardlaan in gaat. Volgens de 

verkeerswetgeving lijkt er weinig van 

te kloppen.

Heeft u ook een bijzondere situatie 

gespot, in of buiten ons dorp, of ge-

woon een vraag op verkeersgebied? 

Mail mij dan op: 

Edward@oosterpoort.nl of via de 

redactie van dit maandblad.

ECB start tweede PostCodeRoosproject
De Energie Coöperatie Buiten-
post (ECB) gaat een tweede Post-
CodeRoosproject starten. 

Aan de Kleasterwei 23 te Veen-
klooster wordt een zonnedak ge-
realiseerd met circa 250 zonne-
panelen. Omwonenden uit 
Buitenpost en omliggende dor-
pen kunnen meedoen in dit 
project en zo profiteren van de 
inkomsten uit de opgewekte 
energie. Natuurlijk levert het ook 
een bijdrage aan een duurzame 
leefomgeving. De ECB geeft zon-
participaties uit. 

Geïnteresseerden kunnen vanaf 
1 januari 2023 één of meerdere 
van deze deelnamebewijzen ko-
pen. De inleg wordt over een 
periode afgelost en hierover is 
geen btw verschuldigd. Deelne-
mers ontvangen ook een rente-
vergoeding over het ingelegde 
bedrag.

De locatie waar de zonnepane-

len geplaatst worden is beschik-
baar gesteld door de familie De 
Groot. De looptijd van het pro-
ject bedraagt maximaal 16 jaar. 
De looptijd voor de deelnemers 
bedraagt maximaal 15 jaar. De 
ECB is gedurende die periode 

eigenaar van de zonnepanelen-
installatie.

Meer informatie op: 
ecbuitenpost.nl/?page_id=1954

Zonnepanelen op het dak van Veenstra Reizen, het eerste PostCodeRoos-

project van de ECB. (eigen foto)

Gebiedsfonds Energie Coöperatie
De Sinnegreide in Buitenpost is 
in november 2018 officieel geo-
pend. Hier liggen totaal 30.436 
zonnepanelen, goed voor een 
vermogen van 11,7 MWP (circa 
3.800 huishoudens). Een deel 
van de opbrengst van dit zon-
nepark, ongeveer 7500 euro per 
jaar, is beschikbaar gesteld voor 
plaatselijke initiatieven. 

Inwoners, organisaties en onder-
nemers uit Buitenpost kunnen 
een aanvraag doen voor finan-
ciering van projecten met een 
maatschappelijk, duurzaam en 
collectief belang uit het Gebieds-
fonds Sinnegreide.
Het gebiedsfonds, onderdeel 
van de Energie Coöperatie Bui-
tenpost (ECB), komt twee maal 
per jaar (mei en december) sa-
men en beoordeelt de binnenge-
komen aanvragen. In 2022 heeft 
het gebiedsfonds al 11.000 euro 
uitgekeerd aan diverse initiatie-
ven in Buitenpost. Kortgeleden 
hebben we opnieuw drie aan-
vragen beoordeeld, en tot nu toe 
is  3100 euro toegekend. De be-
dragen gaan we binnenkort uit-
keren, zodat er mede door deze 
bijdragen weer mooie projecten 
gerealiseerd kunnen worden. 

De voorwaarden die aan deze 
initiatieven gesteld worden zijn 
samen met de gemeente Acht-
karspelen opgesteld.
Aanvragen voor subsidie moe-
ten voldoen aan de volgende 
voorwaarden.  
De aanvraag moet
• worden ingediend door een 

bewoner van Buitenpost, een 
ondernemer gevestigd en 
(overwegend) werkzaam in 
Buitenpost of een (maatschap-
pelijke) organisatie gevestigd 
en (overwegend) werkzaam in 
Buitenpost

• een maatschappelijk en/of 
duurzaam en/of collectief be-
lang dienen

• betrekking hebben op duur-
zaamheid, natuur of educatie.

De uitgebreide regels zijn na te 
lezen op de site ecbuitenpost.nl.

Er zit nog een flink bedrag in het 
fonds, dus als er nog interessan-
te projecten zijn die hiervoor in 
aanmerking kunnen komen, dan 
horen we het graag. 
Vul voor de volgende beoor-
delingsronde het aanvraagfor-
mulier in (te vinden op de site 
ecbuitenpost.nl) en mail dit naar 
gebiedsfonds@ecbuitenpost.nl.

 (bron: www.solarfields.nl)

Adviesraad sociaal domein Achtkarspelen - 
wie denkt mee?
De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, Jeugdwet en Partici-
patiewet verplichten gemeenten 
om inwoners te betrekken bij 
de uitvoering van deze wetten. 

Achtkarspelen heeft ervoor ge-
kozen om daarvoor de Advies-
raad op te richten. 
Iedere inwoner van deze ge-

meente mag daarin meepraten 
en burgemeester en wethouders 
adviseren. In onze gemeente le-
ven veel mensen met allemaal 
hun eigen achtergrond en om-
dat de gemeente er voor ieder-
een is, is het ook nodig dat al 
die verschillende achtergronden 
vertegenwoordigd zijn in de Ad-
viesraad. De adviezen van de 
Adviesraad mogen niet worden 
genegeerd of aan de kant ge-
schoven. Het is belangrijk werk. 
Want de ondervinding en wen-

sen van burgers kunnen zo direct 
burgemeester en wethouders 
bereiken. 
De Adviesraad zoekt nieuwe le-
den. Ervaring en leeftijd zijn niet 
belangrijk. Kijk voor meer infor-
matie op: 
adviesraad-achtkarspelen.nl

 (foto’s: Hielke Boorsma)

Bollen bij De Kûpe

Bestuursleden van PBB en en-
kele dorpsgenoten hadden er 
eind vorig jaar al een begin mee 
gemaakt. Een week geleden 
pootten leerlingen van Aeres, 
afdeling vmbo, nog meer bol-
len bij het zwembad. Het waren 
voornamelijk sneeuwklokjes en 
krokussen. Later worden er nog 
andere bollen geplant.



Tot 60%
korting op showroom 

modellen

OPRUIMING
BIJ KAPENGA WONEN

op keukens, meubelen, bedden en meer!

www.kapenga.nl

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

Hieke Nauta
wil de vijftig jaar volmaken!

Kent u dat liedje: Sinterklaas, wie kent hem niet? Daar moet ik aan 
denken als ik Hieke Nauta ontvang voor een interview. Want Hieke 
heeft al 48 jaar jong en oud uit Buitenpost en wijde omtrek het 
zwemmen geleerd! Dus… wie kent haar niet?? Daarom hoogste tijd 
voor een gesprek!

Met pensioen? Nog even niet…
Officieel ging Hieke afgelopen 
december na 48 jaar met pensi-
oen, maar ze wil nog even door, 
want… ze wil de 50 volmaken!! 
48 jaar is al uniek en om dan nog 
twee jaar door te gaan, dan moet 
je wel van je werk houden. En 
dat doet Hieke nog steeds.

Het begin
Hieke is de jongste in een ge-
zin met vier kinderen. Ze is nog 
maar vijf jaar als haar vader komt 
te overlijden en haar moeder de 
zorg krijgt voor vier opgroeien-
de kinderen. Als ze 18 is, wil ze 
graag naar het CIOS in Heeren-
veen om zich te bekwamen in de 
sport en daar haar beroep van 
maken. Maar haar moeder is het 
daar niet mee eens en vindt dat 
ze maar werk moet zoeken. Op 
een dag laat ze Hieke een ad-
vertentie zien van de gemeente 
Achtkarspelen, die een zwemjuf 
zoekt voor het nieuwe zwembad 
in Buitenpost: Sjoch, hjir kinst 
wol op skriuwe! Hieke vindt 
het ontzettend spannend, want 
ze is nog met een opleiding tot 
assistent-zwemonderwijzer be-
zig. Maar… ze solliciteert, wordt 

uitgenodigd voor een gesprek 
in het Jeltingahuis en enkele 
dagen later krijgt ze via een tele-
gram het bericht, dat ze de baan 
heeft. En zoals bekend… ze is 
nooit meer weggegaan. Hieke: 
“Ik had het naar m’n zin, woonde 
hier, bouwde hier mijn leven op, 
hoefde niet te reizen naar m’n 
werk, de kinderen hadden later 
de school vlakbij, kortom, het 
was ideaal zo.”

Is het na zoveel jaar nog steeds 
leuk? Ja, ik vind het nog steeds 
een hele leuke baan. Ik geniet er-
van om die ontwikkeling bij jon-
ge kinderen te zien en ik voel me 
ook trots als ik dan zie hoe goed 
ze kunnen zwemmen. Wat ook 
leuk is, er zijn nu kinderen op les, 
waarvan ik de ouder en de groot-
ouder ook heb gehad. Wie maakt 
dat nog mee?

Is er veel veranderd?
Nou ja, een hele belangrijke ver-
andering is natuurlijk het stop-
zetten van het schoolzwemmen. 
Gelukkig zijn de meeste ouders 
wel doordrongen van het feit dat 
het in dit land belangrijk is dat 
we kunnen zwemmen, maar er 

wordt dan bijvoorbeeld gestopt 
na diploma A en B. Oké, de basis 
is dan gelegd, maar wij zijn van 
mening dat dat nog niet voldoen-
de is. Pas als ze ook C hebben, 
zijn ze veilig en kun je hen overal 
mee naar toe nemen. Bovendien 
zouden ze dan bijvoorbeeld kun-
nen leren duiken of snorkelen.
De groepen zijn ook kleiner ge-
worden en dat werkt natuurlijk 
veel prettiger. 
Vroeger waren het ‘vaste’ groe-
pen, die hetzelfde niveau hadden 
en die je van begin tot diploma 
begeleidde. Nu is er elke maand 
instroom en heb je meerdere ni-
veaus in één groep, wat het les-
geven wel pittiger maakt.
Wat daardoor ook veranderd is, 
is dat we minder klassikaal les-
geven, maar vooral kijken wat 
een kind nodig heeft. Daarnaast 
hebben we nu ook op zaterdag 
een paar groepen voor kinde-
ren met lichte beperkingen als 
bijvoorbeeld autisme, adhd of 
lichamelijke beperkingen

Tja, de ouders zijn toch ook ver-
anderd. Zo nu en dan lopen we 
tegen het feit aan, dat ouders het 
niet met ons eens zijn. Vaak gaat 
dat dan over de zwemvaardig-
heid van hun kind. Zij zien alleen 
wat goed gaat en gaan voorbij 
aan de onderdelen die echt nog 
meer geoefend moeten worden. 
Soms denken we aan de kreet: 
prinsjes en prinsesjes. Een voor-
beeld: onder de douche zegt pa 
of ma vaak: doe maar even een 
washandje voor je ogen, dan 
komt er geen water in. Gevolg: 
onder water heeft dat kind de 
ogen dicht! Fout!! Jaren geleden 
ging een collega naar de ruimte 
waar de ouders zaten en vroeg: 
wie doet nog altijd het washand-
je voor de ogen tijdens het dou-
chen. Nou, er gingen meerdere 
vingers omhoog. “Willen jullie 
daar meteen mee ophouden? Ze 
moeten leren om onder water 
de ogen open te doen. Denk aan 
het zwemmen door het gat in het 
doek, maar ook onder het ijs.

Een verrassingsfeestje
Ter gelegenheid van het beha-
len van de pensioengerechtigde 
leeftijd kreeg Hieke van De Kûpe 
en haar familie zondag 27 no-
vember een feest aangeboden. 
Terwijl zij gezellig familie op 
bezoek had en in de veronder-
stelling was, dat ze samen naar 
China Garden zouden gaan, 
werd buiten de Kûpe een tent 
gebouwd en een grote pop op-
geblazen. Na een rondje door 
het dorp, langs de Chinees, arri-
veerde Hieke voor het zwembad 
en was de verrassing compleet. 
Behalve haar gezin, waren daar 
collega’s en oud-collega’s, fami-
lie en vrienden en samen vier-
den zij het feit dat Hieke nu van 
de AOW mag genieten. Maar, zo-
als in de aanhef al vermeld, Hie-
ke gaat nog niet achter de gera-
niums zitten, zij wil nog even van 
de nieuwe werkplek genieten en 
blijft 13 uur per week werken tot 
zij de 50 jaar vol heeft! 

Ik wens haar nog heel veel ple-
zier in deze mooie, nieuwe werk-
plek en hoop dat ze deze unieke 
mijlpaal in goede gezondheid 
bereikt!

Hieke vult het nieuwe zwembad. (eigen foto) Verbazing en verrassing bij het zien van de feesttent . (eigen foto)
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

é Begin jaren negentig – Centrum Buitenpost
Zoek de honderd verschillen... De foto is begin jaren negentig vanuit een vliegtuigje door Juul Beerda 
gemaakt. Duidelijk is dat het op een donderdagmiddag gebeurde want in de Kerkstraat is een aantal 
marktkramen te herkennen.

é Zestig jaar geleden – brand boerderij Oldenburger
Op donderdag 17 januari 1963 werd de boerderij van de familie  
Oldenburger, naast de begraafplaats aan de Kuipersweg, door brand 
getroffen. Bijzonder was dat de boer, die achter in de schuur aan het 
werk was, niets merkte terwijl de vlammen al uit het woonhuis sloe-
gen. Een automobilist waarschuwde de brandweer. Al het vee kon 
worden gered, maar de pleats met inboedel ging volledig verloren. 
De schade werd op 30.000 gulden geraamd. De boerderij werd niet 
weer opgebouwd maar vervangen door een modern woonhuis.

é Vijftig jaar geleden – 1973 - ouderavond Openbare Lagere School
In samenwerking met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs werd 
op 16 januari 1973 een ouderavond in hotel Klamer georganiseerd. In 
de grote zaal werd onder meer door klas vijf en zes het toneelstuk Het 

kofertje van meneer van Dalen uitgevoerd. Het bleek een groot suc-
ces, want de uitvoering werd regelmatig onderbroken voor applaus. 
En het bleef nog lang gezellig volgens het krantenbericht: “Natijds 
kon een ieder zich nog even uitleven op de muzikale noten van het 
duo Notenkrakers”.

é Honderd jaar geleden – Dorpsgezicht met twee fietsers
Het is een foto, maar lijkt een nostalgisch schilderijtje. We zien het wes-
telijk deel van de Voorstraat, ruwweg een eeuw geleden. Voorbij de  
bomen staat rechts het gebouw met de pilaren, toen nog post- 
kantoor. Helemaal links woonde tot 1917 burgemeester Wijtze Bekker,  
nu is het kapper Bert. De ervoor geparkeerde handkar is vast van een 
bezorger. Links tussen de bomen is de notariswoning van Crebas  
te onderscheiden, nu apotheek Krúswâld. Een raadsel is de man op 
de fiets die doelbewust helemaal links houdt. De aanwezigheid van 
de veldwachter vormde in die tijd een reëel risico.

é  1973 – vijftig jaar geleden – raadzaal Jeltingahuis
De gemeenteraad van Achtkarspelen in januari 1973. Het is duidelijk dat de raadzaal toen nog een echte 
mancave (‘mannenhol’) was. De eerste vrouw kwam er pas vier jaar later aan te pas. Het bijschrift bij de 
krantenfoto tekent de sfeer: “De raad vergadert vrijwel maandelijks op het fraaie Jeltingahuis in Buiten-
post en heeft zo zijn eigen stijl en gewoontes. Onder stijl zouden wij willen rekenen het feit dat burge-
meester en wethouders zich voor de vergadering in zwarte colbertjasjes en gestreepte pantalons steken. 
De belangstellenden wachten, tot de raadsleden zitten, zolang in de gang en komen op een seintje van de 
voorzitter. Deze geeft dat door met zijn voet een belletje in te drukken”. Die voorzitter was burgemeester 
én Buitenposter Huibert Ottevanger, centraal op de foto. Rechts van hem zit gemeentesecretaris Adrianus 
Carolus. Staand zijn dorpsgenoten notulist Drewes Veenstra (links) en conciërge Jacob Miedema (rechts). 
De laatste ging later dat jaar met pensioen. Andere Buitenposters zijn, zittend: zesde van links Taeke Hol-
werda, vierde van rechts Roel Roosma en zesde van rechts Johannes Visser.

ç 1947 – It wâlddoarp dat d’r út rint (een ongewoon wouddorp)
Onder deze kop liet de Friese schrijver Ype Poortinga eind 1947 zijn 
licht over Buitenpost schijnen. Hij licht het zo toe: “Buitenpost heeft 
onder de wouddorpen een wat apart karakter. Het is wat deftiger dan 
de meeste plaatsen: het is een ambtenarendorp... het geeft haar een 
wat voornamer aanzien”. Een oordeel dat lang door anderen over ons 
dorp werd geveld. Het is nu toch wel aan herziening toe, hoop ik. Deze 
luchtfoto uit het archief van Juul Beerda laat een deel van de Kuipers-
weg zien en helemaal onderaan een stukje Oude Havenstraat. Links-
boven is de oude christelijke lagere school in de sneeuw te onder-
scheiden. Deze foto werd tijdens de strenge winter van 1947 gemaakt. 
Niet lang daarna verdween het bochtje om het huis van Kuipers en 
werd de straat rechtgetrokken naar de Kuipersweg.
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é Begin jaren zeventig – Winterse Trekvaart en Augsbuurt
De winter is dit jaar al over de helft, toch blijft het in onze omgeving nog maar behelpen met winterse  
taferelen. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Deze sfeervolle prent komt uit het archief van Jan Veenstra.

é 1947-2022 - Enitor driekwart eeuw in ons dorp
Een stille jubilaris is dit jaar extrusiebedrijf Enitor aan de Beatrixstraat. 
In april 1947 kondigde middenstandsvereniging BuVo met blijdschap 
haar komst aan: “In Buitenpost zal een fabriek verrijzen ten Zuiden 
van het dorp. De fabriek is thans gevestigd te Leeuwarden onder den 
naam ‘Enitor’ en fabriceert gepatenteerde kettingkasten, jasbescher-
mers, enz.” Volgens het bericht zou in de daaropvolgende herfst met 
vijftig man personeel begonnen worden. De exacte startdatum is mij 
echter onbekend. In de 75 jaren erna ontwikkelde het bedrijf zich tot 
een vernieuwende en voortdurend groeiende producent van kunst-
stofproducten. De foto uit 1950 laat zien dat er een wereld van ver-
schil is met nu, wat de werkomstandigheden betreft. Het bedrijf is van 
groot belang geweest voor ons dorp en de directe omgeving. En met 
haar ondertussen 200 personeelsleden is dat natuurlijk nog steeds zo.

é 100 jaar geleden – Oostelijk deel Voorstraat
Het meest oostelijke deel van de zuidkant van de Voorstraat is een van 
de weinige plekken in ons dorp die in de afgelopen eeuw in wezen 
onveranderd bleven. Afgezien natuurlijk van de hier nog aanwezige 
bruggetjes en slootjes. Dit straatgedeelte had kort voor het maken 
van de foto een behoorlijke verandering ondergaan. Elektriciteit was 
net in ons dorp geïntroduceerd. De benodigde elektriciteitspalen 
langs de weg vroegen ruimte. Dus werden de bomen die eeuwenlang 
het straatbeeld bepaalden tot aan de Herbrandastraat gerooid. Hele-
maal links is het vervolg van de bomenrij te zien. Een fietsenmaker 
had op het derde huis van rechts, creatief met dakpannen zijn plek 
kenbaar gemaakt.

é 46 jaar geleden – De Roskam krijgt nieuwe eigenaar
Op 7 januari 1977 droegen Abe Siebe Bolling (helemaal rechts) en 
echtgenote hotel-restaurant De Roskam over aan Lukas Klamer (hele-
maal links) en zijn vrouw Tove Elverhaug. Klamer had door brand zijn 
hotel Klamer in het voorafgaande jaar verloren. De 56-jarige Bolling 
kampte met gezondheidsproblemen. Op aandringen van de gemeen-
te nam Lukas het bekende hotel-restaurant op de hoek van de Voor-
straat-Stationsstraat over. Bolling overleed in oktober van het volgen-
de jaar. Voor Klamer rustte geen zegen op de overname. In november 
1981 ging De Roskam failliet. é 50 jaar geleden – november 1972 – Ontzettend veel konijnen in hotel Klamer

Begin november 1972 hield de konijnenfokvereniging ‘Achtkarspelen e.o.’ een landelijke tentoonstelling 
in de buitenzaal van hotel Klamer aan de Voorstraat. Ruim 400 van deze knaagdieren lieten zich hier op 
hun mooist zien. Op de een of andere manier heb ik hier nog bijzondere herinneringen aan. Een eindeloze 
rij hokken met springerige konijnen van alle grootte en kleur. Mannen op leeftijd met versleten colber-
tjes, petten en hoedjes, bijna zonder uitzondering met een walmend sigaretje of sigaartje. En vooral een 
warme, indringende dierengeur kan ik mij voor de geest halen. Helemaal links op deze krantenfoto staat 
Buitenposter Bauke Postma. Hij had de dagelijkse verzorging van de dierenhorde op zich genomen. Weet 
iemand de namen van de overige personen op de foto? En wat is er eigenlijk met de vereniging gebeurd?

é Bestuur IJsclub, begin jaren zeventig
Het huidige bestuur van de ijsclub kon een paar weken geleden op de ijsbaan in actie worden gezien. Deze 
foto gaat zo'n vijftig jaar terug in de tijd. De bijzondere gelegenheid voor de prent was de aanschaf van 
de eerste veegmachine voor het onderhoud van het ijs. Van links naar rechts de bestuursleden: Jurre Hart 
Zijlstra, Doeke de Jong, Aale de Haan, Jan Zijlstra, Egbert de Boer en Sjirk de Vries. Deze foto hangt in de 
bestuurskamer van de club. Ze werd ons geleend door de secretaris Jan Visser.
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Bakkershoek rond 1900
Onlangs heb ik een tekening ge-
maakt van de Bakkershoek rond 
1900. Het origineel hangt nu in 
het pas gerestaureerde Kuipers-
huis op de Bakkershoek. Sinds ik 
in Buitenpost woon weet ik dat dit 
kruispunt een naam heeft: in het 
verleden moest je er niet bij de 
jaarwisseling komen. Daarnaast 
is het nog steeds een belang-
rijk kruispunt, waar je als weg- 
gebruiker goed moet opletten. 

De tekening is gemaakt aan de 
hand van een ansichtkaart uit die 
tijd. De weg is nog niet bestraat, 
bewoners konden er rustig zon-
der gevaar rondwandelen. Mis-
schien af en toe een fietser, al 
of niet met een mand voor het 
stuur, misschien heel af en toe 
een auto, een T-fordje bijvoor-
beeld. Al tekenend waande ik me 
in die tijd. 
P.S. Bakker, naar wie het kruis-
punt vernoemd is, had een kle-
dingwinkel op de hoek. In de 

etalage van het pand heb ik di-
verse modepoppen getekend. 
De bladeren van de leilinde bij 
Logement De Roskam (ook wel 
Posthuis) heb ik weggelaten, je 
kunt nu naar binnen kijken en er 
mensen aan de bar zien zitten. 
Op het uithangbord aan de voor-
zijde van De Roskam zijn naast 
de naam ook roskammen te zien. 

Opvallend is ook dat alle men-
sen op staat donkere, misschien 

wel zwarte, kleding dragen, zal 
één ervan veldwachter zijn? De 
stroomvoorziening is nog bo-
vengronds. Op de hoek bij het 
Kuipershuis staat nog een ou-
derwetse ANWB-richtingaanwij-
zer. Wie goed kijkt kan de twee 
vleugels, die er bovenop staan, 
er misschien wel op herkennen. 

Teruggaan in de tijd, het brengt 
je op allerlei gedachten: ‘Zijn er 
nog plaggenhutten in de buurt?’, 
‘Wordt er nog met hondenkarren 
gereden?’, ‘Hoe is de medische 
zorg?’, ‘Drankmisbruik?’

Mijn eerste kennismaking met 
Buitenpost was in 1979, ik zal die 
dag niet gauw vergeten, vanaf 
het station wandelde ik naar het 
Lauwers College, een middelba-
re school met een gebouw, toen 
nog zonder verdiepingen. Vanuit 
het natuurkundelokaal kon je 
koeien zien grazen, wie wil daar 
niet gaan lesgeven? 

Op die dag kreeg ik aan de stam-
tafel van De Roskam koffie ge-
serveerd door de heer Bolling 
die keurig in pak gekleed was 
met een mooi zwart rond vest. 
Ook kocht ik voorafgaand aan 
de terugreis nog een ijsje bij de 
heer Vonk aan de Stationsweg. 

Ook dat is al weer vergane glo-
rie. 
Veel jongelui zal dat niets meer 
zeggen, begin ik zelf ook al een 
beetje oud te worden?

Roel Timmermans

De ansichtkaart die het uitgangspunt was voor de tekening.

Tekening van de Bakkershoek van Roel Timmermans. (eigen foto)

Terugblik op een bijzonder Nieuwjaarsfeest 
Op vrijdagavond 6 januari orga- 
niseerde Wiebina Top van pick-
nickplaats ‘t Strunerke een 
nieuwjaarsfeest voor mensen 
die zelf geen kerst of nieuwjaar 

konden vieren.  Ze heeft hiervoor 
hulp gevraagd van haar netwerk, 
zodat het feest met de gulle gif-
ten (eten en drinken) van parti-
culieren en bedrijven uit en rond 

ons dorp georganiseerd kon 
worden. De locatie van de Eet-
tuin in Buitenpost werd ter be-
schikking gesteld, het personeel 
maakte de heerlijkste hapjes van 
al het eten dat is aangeboden en 
er waren ook thuis-baksters die 
lekkernijen aanboden! Er waren 
70 aanmeldingen en het werd 
een feest waarbij ook de Oekra-
iensche vluchtelingen een warm 
onthaal vonden!  

Wiebina in een reactie: 

“Wat was het een geslaagde 
avond! Zo'n zeventig gasten 
hebben gezongen, gedanst, ge-
geten en gedronken, gepraat en 
genoten. Wat een feest! Alle vrij-
willigers, personeel, bedrijven 
en ook de band, enorm bedankt 
voor jullie belangeloze inzet. En 
iedereen die wat bijgedragen 
heeft aan eten en drinken, het 
was geweldig. Het gevoel van 
het verhaal van de vijf broden 
en twee vissen heb ik ervaren. 
Waar ik dacht dat we nooit ge-
noeg zouden hebben voor zoveel 
mensen, blijkt gewoon dat er do-
zen vol levensmiddelen over zijn. 
Hoe is het mogelijk. We brengen 
alles wat over is naar de voedsel-
bank. Ik heb enorm genoten van 
deze avond, het was de inspan-
ning meer dan waard.” 

 (eigen foto’s)
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Eva Ouden Ampsen
Kunstenaar Eva Ouden Ampsen woont en 
werkt in een voormalige pastorie in het 
Groninger Westerkwartier. Haar werk is 
gevarieerd, zowel in vorm en thema, als 
in techniek en materiaal. 

Het vrouwenportret is een steeds terugke-
rend thema en een grote inspiratiebron, 
evenals de geisha, wat haar werk een 
Oosterse uitstraling geeft. Kenmerkend 
voor haar werk is de unieke decoratietech-
niek: miljoenen stipjes die aan haar werk 
een sfeervolle, kleurrijke en soms sprook-
jesachtige uitstraling geven…
Eva werkt als beeldend kunstenaar voor-
namelijk met acryl, klei, karton en papier. 
Hieruit ontstaan vazen, schalen, tasjes en 
sieraden. Maar ook maakt zij portretten in 
pastel en in papiermozaïek.

Voor meer informatie zie:
www.evaoudenampsen.nl
instagram: evaoudenampsen

Nieuwe expositie in gemeentehuis
Vanaf 10 februari exposeren Eva Ouden Ampsen uit Lutjegast en Karel Sterk uit  
Kollum in het gemeentehuis. De tentoonstelling duurt tot en met 27 april en is te 
bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Karel Sterk
Deze kunstenaar maakt keramiek. Wan-
neer Karel een nieuwe sculptuur of vaas-
sculptuur maakt, zijn de vormcontrasten 
van hoekig/rond en scherp/zacht zijn uit-
gangspunt. Dat is voor hem een onuitput-
telijke bron van inspiratie en daardoor een 
steeds terugkerend thema in zijn werk. De 
harde, scherpe lijnen in contrast met zach-
te, vloeiende vormen zoals je die bijvoor-
beeld aantreft in sneeuwduinen na een 
stormachtige wind en in zandduinen aan 
de kust.
Hij vindt het steeds weer boeiend om deze 
tegenstellingen, zonder een duidelijk plan, 
uit te werken tot een harmonieus geheel.

Karel bouwt zijn sculpturen en vaassculp-
turen op uit rollen klei, laagje voor laagje. 
Iedere laag wordt meteen afgewerkt om 
de scherpe lijnen en de holle en bolle vlak-
ken de juiste vorm te geven. Zo houdt de 
kunstenaar goed zicht op de ontwikkeling 
van de sculptuur tijdens het opbouwen.
Wanneer de vorm klaar is moet deze een 
paar weken drogen. Hierna wordt de 
sculptuur biscuit gestookt (dat is de eer-

ste stook) op 900 graden. Daarna wordt 
de vorm geschuurd, om deze helemaal 
strak en glad te krijgen. Dan volgt het gla-
zuren en gaat de vorm opnieuw de oven 
in en wordt deze op 1260 graden gebak-
ken. Deze hoge temperatuur is nodig om 
de sculptuur vorstbestendig te maken.

Voor meer informatie zie:
www.karelsterkkeramiek.nl
mail: info@karelsterkkeramiek.nl
telefoon: 0511 452 655 of 06 8262 7543.

De tentoonstelling wordt geopend op 

vrjdag 10 februari om 16.00 uur  

door wethouder Tjibbe Brinkman.
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De Mûnewyk

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, 
anderen bestaan nog maar net. Welke verenigingen hebben we in 
Buitenpost? Ditmaal in deze rubriek De Mûnewyk.

Een ‘jonge’ buurt
Hoewel de buurt nog als nieuw 
bekendstaat, zijn de eerste hui-
zen alweer zo’n twintig jaar ge-
leden neergezet. De eerste be-
woners van deze wijk hadden 
wel behoefte aan contact. In een 
nieuwbouwwijk loopt iedereen 
namelijk met dezelfde vragen 
rond. Wie kent er nog een goede 
klusjesman? Hoe leg je een tuin 
aan? Wie moet ik hebben bij de 
gemeente als mijn oprit verzakt? 
Dat kun je natuurlijk zelf uitzoe-
ken, maar wellicht zijn er ook 
buren die hier al eerder mee te 
kampen hebben gehad.

In het begin had de buurtver-
eniging een informeel karakter, 
maar algauw werd het een offi-
ciële vereniging. Dan waren de 
zaken maar gelijk goed geregeld. 
Er kwam een bestuur, statuten 
werden opgesteld en van de ver-
plichte jaarlijkse jaarvergadering 
werd gelijk een gezellige bijeen-
komst gemaakt.
Terwijl de wijk verder groeide, 
rees ook de vraag hoe groot de 
buurtvereniging moest worden. 
Uiteindelijk vormen de stra-

ten De Ried, Akkelei, Túnmelt, 
Himellof, Berberkrûd, een stuk-
je Roggeblom en de oostkant 
van Lutkepost de huidige buurt-
vereniging De Mûnewyk. Zo’n 
42 huishoudens zijn lid van de 
buurtvereniging en deze is nog 
groeiende. Recent zijn ook de 
nieuwe schuurwoningen aan 
Lutkepost toegevoegd aan de 
buurtvereniging.

Van de leden wordt een jaarlijkse 
contributie gevraagd. Daarnaast 
is het bestuur ook handig in het 
aanschrijven van fondsen om 
wat extra’s los te krijgen voor 
activiteiten. Zo is afgelopen jaar 
voor burendag gebruikgemaakt 
van het Oranjefonds en een bij-
drage van Plaatselijk Belang 
Buitenpost. Maar ook door bij-
voorbeeld mee te doen aan een 
vuilruimactie, weet de buurtver-
eniging extra inkomsten binnen 
te slepen. Het vinden van vrij-
willigers voor dit soort activitei-
ten is zelden een probleem. Met 
deze extraatjes kan bijvoorbeeld 
de verlichting van de winterlicht-
route worden uitgebreid. 

Activiteiten
Naast aandacht voor lief en leed 
in de wijk, zijn er standaard en-
kele activiteiten gepland. Het 
kalenderjaar begint met een 

nieuwjaarsborrel. Verder is er 
meestal iets feestelijks met de le-
denvergadering – triviant of bin-
go spelen, bowlen, of lekker uit 
eten bij de plaatselijke pizzeria. 
Ook is de jaarlijkse buurtbarbe-
cue een hoogtepunt. Leden hoe-
ven alleen hun eigen zitplaats en 
drank mee te nemen, de rest re-
gelt de vereniging. Er is zelfs een 
eigen tent, zodat ook bij slechter 
weer het feest kan doorgaan.

De kinderen in de wijk kunnen 
Tweede Paasdag eieren zoeken 
en daarbij een klein prijsje win-
nen. Voor hen wordt ook vaak 
een springkussen gehuurd voor 
de buurtbarbecue en de laatste 
keer konden ook de grotere kin-
deren (en jong gebleven volwas-
senen) zich uitleven op een vol-
leybalveld. 
In de zomer van 2018 deed 
De Mûnewyk ook mee met de 
lichtroute, met als thema Elfste-
dentocht. in dit kader hadden 
ze bijvoorbeeld zelfgemaakte 
sneeuwpoppen. Deze hadden 

deze winter ook niet misstaan 
tijdens de winterlichtroute. Wie 
afgelopen kerstperiode de wijk 
binnenreed, kan de verlichte 
houten kerstbomen niet zijn 
ontgaan. Ondanks hun eenvou-
dige ontwerp, kost het best nog 
wat werk om ze op te zetten, de 
lichtbuizen moeten er elke keer 
opnieuw omheen vastgezet wor-
den. Maar ook hier geldt: vele 
handen maken licht werk. Bo-
vendien is het nog gezellig ook.
Ook leden die niet zo zitten te 
wachten op feestjes worden 
niet vergeten. Zo werd tijdens 
de coronaperiode chocola rond-
gebracht en met Kerst ontvangt 
elk deelnemend huishouden een 
kerstattentie, die is samenge-
steld door een van de plaatselij-
ke ondernemers. Ditmaal werd 
de Wereldwinkel benaderd, wat 
resulteerde in een heerlijk pak 
nieuwjaarsrolletjes met slag-
room, versierd met een aardig 
sneeuwpopje. Een wenskaartje 
met de Buitenposter molen als 

verwijzing naar de naam van de 
buurtvereniging maakte het pak-
ketje af.

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.

 (eigen foto’s)

Siloam acties groot succes!
Ieder jaar is er in ons dorp een 
aantal acties om geld in te za-
melen voor stichting Siloam op 
Curaçao. Stichting Siloam is een 
Christelijk gezinsvervangend te-
huis voor kinderen die het om 
diverse redenen moeilijk heb-
ben. Ook worden er maaltijden 
verzorgd voor arme mensen op 
het eiland. 

Net als andere jaren begon de fa-
milie Douma van het hoveniers-
bedrijf aan het West in december 
met de verkoop van kerstbomen 
en aanverwante kerstartikelen 

in hun tijdelijk opgezette kerst-
winkel. Ook stonden ze met een 
kraam op de Kerstmarkt. De op-

brengst was het mooie bedrag 
van € 3006,05. 

Hierna kwam de jaarlijkse kerst-
bomenophaalactie die al heel 
wat jaren door de familie King-
ma uit Buitenpost wordt geor-
ganiseerd. Dit jaar haalden de 
twaalf vrijwilligers op zaterdag 
7 januari maar liefst 225 kerst-
bomen op in Buitenpost. Dit le-
verde het prachtige bedrag van 
€ 795,72 op!

De Buitenposters laten zien dat 
ze Christelijk Herstellingsoord 
Siloam op Curaçao een warm 
hart toedragen.

BUURPRAAT

Klaas van der Werf

Volleybal en oliebol met 

internationaal tintje

Het is maandagavond 19 december 
2022. In sporthal De Houtmoune is 
het een drukte van belang. Want 
Volleybal Club Buitenpost, afgekort 
VCB, houdt haar jaarlijkse oliebol-
lentoernooi.

De naam van dit toernooi is ont-
leend aan het feit dat dit de laatste 
trainingsdag van het jaar is, voor 
alle groepen van de volleybalclub. 
Het is eigenlijk de oudejaarsdag 
van VCB en daarom zijn er oliebol-
len, om tussen de wedstrijden door 
te nuttigen.

Maar het bijzondere van dit vol-
leybaltoernooi is, dat er een mix 
van de bestaande teams wordt 
gemaakt met als gevolg dat je een 
volleybalteam krijgt van zes tot ze-
ven mensen, waarbij zowel een 
speler van het recreantenteam is 
ingedeeld als een speler van het 
heren 1-team, een speelster van 
een damesteam en spelers uit de 
jeugdteams. Kortom: als speler 
van het recreantenteam ben ik in-
gedeeld met spelers van andere 
teams met als resultaat dat er 
teams ontstaan met uiteenlopende 
leeftijden.

Na het spelen van mijn eerste wed-
strijd heeft mijn team een korte 
pauze voordat we weer aan de bak 
moeten. En samen met een speler 
van het heren-1 team valt ons oog 
op een voor ons onbekende jeugd-
speler, die een zeer goede balbe-
heersing heeft. Op elkaars vraag, 
wie deze jongen is, moesten wij el-
kaar het antwoord schuldig blijven. 
Zijn Canadese sportbroekje echter 
bleef wel onze aandacht trekken.

En het duurde maar even voordat 
we in de gaten kregen wie deze 
speler was. Namelijk een 16-jarige 
gastspeler uit Canada die met de 
kerstdagen met zijn ouders, bij zijn 
grootouders in Buitenpost logeer-
de. En die op de highschool waar hij 
zat, volleybal als sport had gekozen 
en daarom zo’ n goede speler was. 
In ons buurpraatje zeiden we tegen 
elkaar dat het wel jammer was dat 
hij in Canada woonde, want het zou 
een goede aanwinst voor de club 
zijn geweest. Maar we kwamen wel 
tot de conclusie, dat het goed was 
dat hij als gastspeler mocht mee-
doen aan deze avond en dat hij een 
aanwinst was voor het team waarin 
hij speelde. En zo kreeg dit olie-
bollentoernooi een internationaal 
Canadees tintje. Waar een kleine 
club wel niet groot in kan zijn! 

De volgende 
Binnenste Buiten verschijnt 
in de week van 27 februari. 

Stuur uw kopij (foto’s graag 
apart) vóór 20 februari naar 

bibupost@gmail.com

DE BUURTVERENIGING
Irene Gatsonides

DE BINNENSTE 
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100 gram 

 

Weekaanbiedingen 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 januari t/m 04 februari 2023 

 

Vleeswarenvoordeel 

100 gram

 

 

Speciaal voor u  

 

 

Voordeelpakker 

 

 

 

 

 

 

Lekker Gemak! MEAL DEAL Koopje van Jan 

€2.25 

Kipfilet omwikkeld met 

ontbijtspek en gevuld 

met roomkaas. 

Roomkaas 

Kippetje 

€ 2.95 

100 gram 

 €1.95 

Per 

 

Iedere 4
e
 

GRATIS €6.95 

Per portie 

€7.45 

500 gram 

Vers gegrild met een 

subtiele mosterdsmaak. 

Mosterdspek- 

rollade 

3 + 1 Gratis! 

Gegrilde 

Kippenbouten 

Gehaktspecialiteit 

met katenspek. 

Bourgondische 

Gehaktstaaf 

Gestoofd rundvlees met 

uien en stoofsaus 

HacheeSpeciaal 

met witte rijst 
Een smaakvol recept 

rechtstreeks uit de alpen. 

TirollerGróstl 

 

 Looptijd: januari-februari 2023

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.

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. 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
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VUILNISBAKKEN-

PRAAT

Afscheid

Och arme mij. Mijn taak zit erop. 
Ik ga gerecycled worden. Terug 
naar mijn oorsprong. Vernietigd, 
klein gemaakt en natuurlijk ben ik 
benieuwd hoe ik terugkom in een 
nieuw leven. Maar ja, dat ga ik niet 
merken, zo werkt dat met het leven. 
Ik denk niet dat er een hemel is voor 
vuilnisbakken. Misschien kom ik 
wel terug als zo’n zwart paaltje die 
je zo vaak ziet op straten en pleinen. 
Of ondersteun ik een hek. Het maakt 
mij niet zoveel uit. En als paaltje 
weet je toch niet meer dat je ooit 
een vuilnisbak was.
Ik heb daar de laatste tijd veel over 
kunnen dromen en mijmeren want 
hier bij It Koartling was het heel erg 
stil. Ik zie al een tijdje geen jonge-
ren meer. Heel af en toe zijn ze de 
afgelopen maand maar langsgeko-
men. Kennelijk zitten ze op een an-
der spoor tegenwoordig en was het 
hier stil, donker en koud.
Jammer want het waren vrolijke 
kinderen, die leuke dingen met 
elkaar deden. Maar nu zijn ze er 
nog maar zelden en natuurlijk mis 
ik ze. Ik hoop dat het goed met ze 
gaat. Maar ja, ik zal het waarschijn-
lijk nooit weten want ik ga dus het 
hergebruik in. Na jaren een zwer-
vende vuilnisbak geweest te zijn. 
Het moest er een keer van komen. 
Niets blijft en alles gaat voorbij. Een 
trieste maar ook een blije constate-
ring. Want dat geldt niet alleen voor 
de mooie dingen maar ook voor de 
nare.

Nou ja, ik moet mezelf toch even 
terecht wijzen. Word ik nog filoso-
fisch op mijn oude dag. Men zegt 
dat je zachter en rustiger wordt 
naarmate je leeftijd vordert. Voor 
mij geldt dat zeker. Vroeger was ik 
een pittige vuilnisbak. Altijd ‘haan-
tje de voorste’ en boos als men mij 
vergat. Tegenwoordig neem ik het 
leven gemakkelijker.
De leukste tijd als zwervende vuil-
nisbak vond ik het staan bij de Die-
renweide. Elke dag aanspraak met 
de kippen, konijnen, eenden en de 
alpaca’s. En veel kleine kinderen, 
die met hun vrolijke gekwetter met 
hun moeders en vaders mij altijd 
aan het lachen maakten. Maar ook 
mijn standplaats in het centrum van 
het dorp vond ik grappig. Men vulde 
mij enthousiast en er werd af en toe 
voor mij gezorgd als ik omgewaaid 
of ondersteboven was geduwd 
door baldadige jongeren. 
Het allerleukste was natuurlijk dat 
ik mijn mening en gedachten met 
u kon delen in de Binnenste Bui-
tenpost. Ik wil daar de redactie 
hartelijk voor bedanken. Maakt u 
zich over mij maar geen zorgen. Het 
komt vast goed met mij. En als u uw 
eigen vuilnisbak bij de weg zet be-
denk dan hoe nuttig wij voor u zijn 
en uw afval liefdevol afvoeren.

Bedankt voor uw aandacht.

Buitenpost Mobyl
Op verzoek van Plaatselijk Be-
lang Buitenpost (PBB) zijn wij in 
een kleine werkgroep (Loes Van 
Denderen, Douwe Holwerda, 
Jaring en Arda Roosma) aan het 
brainstormen over de behoefte 
en haalbaarheid van het inzetten 
van een elektrische auto voor 
dorpse activiteiten. Het is de be-
doeling om dit te realiseren met 
een team van vrijwilligers (chauf-
feurs, planners en bestuur).

Het plan is om minder mobie-
le inwoners van Buitenpost 
de mogelijkheid te bieden van 
vervoer binnen de grenzen van 
postcodegebied 9285. Je moet 
hierbij denken aan vervoer naar 
onder andere de winkel, de kap-
per, de bibliotheek, het medisch 
centrum, bezoek aan familie/
vrienden, hobbyclub, station 
enzovoort. In Burgum, Drachten 
en Grou zijn dergelijke projecten 
zeer succesvol. 

Heeft u tips, ideeën, opmerkin-
gen of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger?
Reacties zijn welkom op 
pbbuitenpost@gmail.com

Gezocht: coördinator
zwerfvuilrondes
Met dank aan Hans de Vries, die 
jaren gezorgd heeft voor de co-
ordinatie van vijf zwerfvuilron-
des per jaar voor wijk en/of club, 
zoekt Plaatselijk Belang een en-
thousiaste opvolger voor Hans.

Heb je belangstelling? Stuur dan 
graag een reactie naar 
Marianne Rigter: 
m.rigter@outlook.com, of 
Tilly Kuipers Kamminga: 
tekuipers@hotmail.com.

Twee nieuwe rouwkamers 
Tot voor kort had Buitenpost in 
Haersmahiem de beschikking 
over een echte rouwkamer. Met 
name de coronaperiode maakte 
duidelijk dat dit te weinig is. De 
zaaltjes bij de Kruiskerk werden 
in die periode regelmatig als 
rouwkamer gebruikt. 
De PKN-kerk heeft in de afgelo-
pen maanden de garageboxen 
naast het kerkgebouw ingericht 
met twee ruimtes voor opbaring 
en een ontmoetingsruimte: Af-
scheidshuis Lotus. “Wij weten 
dat binnen en buiten onze kerk 

behoefte is aan meer rouwka-
mers. Als PKN hebben wij het 
initiatief genomen voor deze 
nieuwe voorziening en zijn er 
ook eigenaar van. Maar ze zijn 
voor iedereen bedoeld. Aller-
eerst voor alle inwoners in het 
eigen dorp, maar ook van buiten 
Buitenpost kan er gebruik van 
worden gemaakt”, meldt me-
de-organisator Boersma. 
Op zaterdag 21 januari was er 
een druk bezocht open huis. 

Johan Kootstra

Voorzitter Johan Boersma, kerkrentmeester Haiko Bremer en beheerder 

Wiepie Renkema in de ontmoetingsruimte. (foto: Johan Kootstra)

De beide opbaringsruimtes met daartussen de ontmoetingsruimte van 

Afscheidshuis Lotus. (foto: Johan Kootstra)

Ecologische zone bij Lutkepost
Tussen Lutkepost en Acht oan de 
Diken is een ecologische zone 
ingericht. De vijf meter brede 
strook is aangeplant en inge-
zaaid met bijzondere bloemen-

soorten en ander groen. Het is 
nu een kwetsbaar gebied en 
daarom de komende maanden 
nog niet toegankelijk.

 (foto: Hielke Boorsma)

 (foto: Hielke Boorsma)

Kofi e met... Jan Kloosterman 
Jan Kloosterman is op 7 fe-
bruari te gast in de bibliotheek 
om te vertellen over de Frie-
se Wouden. Hij is oud-poli-
ticus, politieagent, amateur-
archeoloog en boerenzoon. Hij 
groeide op met het landschap 
van de Friese Wouden, tussen de 
elzensingels en de houtwallen. 
Hier komt zijn interesse voor de 
natuur en alles wat zich daarin 
beweegt vandaan. Zo ook voor 
de Friese pingo’s.

Jan is onderdeel van het pro-
gramma Leen een Fries. Met 
Leen een Fries delen we de 
kennis van Friese inwoners. Er 
zijn namelijk eindeloos veel in-

teressante verhalen uit Fries-
land te vertellen over identiteit, 
ambacht, activisme of de Friese 
wateren.
Meer weten over de leen-Frie-
zen? Kijk voor meer informatie 
op https://leeneenfries.nl

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

&
/Advieskootstra

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
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MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

De klok
(De klok)

In klok kin in pendule wêze, mar likegoed in koekoeksklok of in 
liedklok yn in toer. Wat is it handich om altyd de tiid te witten, en 
wat is it hearlik, om dy just net hoeve te steuren oan de tiid. 
“Ik bin myn ûnrêst kwyt“, sei Japik; “Ik ha myn klok ferkocht en 
myn wiif fuortjage.”

Hy lied taltyd de grutte klok.
Hij speelt altijd de baas.

De klok is fan ‘e slach.
De zaak is in de war.

It klimaat beart as skuorde klokken.
Het klimaat gaat te keer als gescheurde klokken.
De harmonie is verdwenen, er dreigt onheil.

Wy stean mei de klok op ‘e rêch.
We zijn onmachtig, hoe nu verder

De bêste klok is wolris fan ‘e slach.
Ook het beste paard struikelt wel eens.

Wy wenje ûnder de klokslach fan Bûtenpost.
Wij wonen onder de rook van Buitenpost.

VRIJ LEVEN

Een van de belangrijkste oogsten in 

Spanje is de olijvenoogst. Aangezien 

u vast wel bekend bent met de heer-

lijke Spaanse olijfolie zal dit geen 

verrassing zijn. Wij hadden het geluk 

dat we precies op het goede moment 

aankwamen. Via de mail kwamen we 

in contact met een jonge vrouw die 

een olijvengaard geërfd had van haar 

moeder. Hoewel deze vrouw al twee 

jaar erg haar best had gedaan de 

prachtige boerderij in de running te 

houden was het haar zwaar te moede 

geworden. Denkt u eens in: een jonge 

vrouw, in de bloei van haar leven. Ver-

antwoordelijk voor een heuse boer-

derij met kippen, eenden, een hond 

en een paar katten. Met zo’n honderd 

olijfbomen, nog eens zoveel granaat-

appelbomen en nog eens zoveel si-

naasappelbomen. Met drie moestui-

nen, twee cabins en een enorm huis. 

Het klinkt als een sprookje, ware het 

niet dat ook hier in Spanje de belastin-

gen ‘net om ‘e nocht binne’. De inkom-

sten van het verhuren van de cabins 

vlogen er in de zelfde week weer uit 

aan de kosten. Met steeds meer moei-

te zette deze jonge vrouw zich weer 

aan het werk: Olijven plukken (ja met 

de hand), granaatappels, sinaasappe-

len, schoffelen in de moestuin, dieren 

voeren en verschonen, haar landgoed 

irrigeren (wat een enorm karwei is, 

omdat wilde zwijnen de irrigatiekana-

len vernielen), verven van gebouwen, 

het snoeien van de bomen, het kappen 

van het hout, het verbranden van de 

overige takken. Dan heb ik het nog 

niet over het huishoudelijke werk van 

het schoonhouden van de cabins en 

haar eigen huis en het dagelijks leven 

an sich. Toen we aankwamen zagen 

we de vermoeidheid in haar donke-

re ogen. Maar desondanks lachte ze 

ons vrolijk toe en verwelkomde ze ons 

met open armen en heerlijke Spaan-

se maaltijden. Het eerste wat we dus 

deden om haar te helpen was olijven 

oogsten. Omdat haar moeder jaren-

lang geen onderhoud had gepleegd, 

of laten plegen, aan de bomen waren 

deze verwilderd en enorm! Bomen 

van 500 jaar oud schitterden ons tege-

moet. Gewapend met een handharkje 

en een handzaag gingen we de reuzen 

te lijf. Niet om ze te verminken, nee 

juist niet, met ons harde werk konden 

we deze stervende reuzen een nieuw 

leven geven. Vier dagen achtereen 

werkten we zo’n elf uur per dag. Naast 

ons waren drie, ongeveer zeventig 

jaar oude, buren ook bezig. Lachend 

deelden ze hun traditionele Spaan-

se ontbijt met ons. Heerlijke churio’s 

(een soort sliertige oliebollen). Na de 

oogst konden we 437 kilo aan olijven 

inleveren bij de olijvenpersfabriek. 

Rijdend over kleine weggetjes langs 

hoge bergen en diepe ravijnen kwa-

men we aan met onze ‘sacos’ olijven. 

En na een paar uur hadden we een 

kleine 120 liter versgeperste, organi-

sche, onbespoten, puur natuur, extra 

vierge, Spaanse olijfolie in de auto. De 

jonge vrouw bedankte ons met twintig 

liter van het goudgroene vocht. Maar 

wij vonden dat wat veel en hebben er 

vijftien van aangenomen. Afgaande 

op ons eigen olieverbruik moesten we 

het daar wel een tijdje mee vol kunnen 

houden. Dat is toch iets heel anders, 

dan rond deze tijd de schaatsen uit het 

vet te trekken.

Gesien Leguijt schrijft elke maand
over haar reizen door Europa

Uitreiking van de cheques aan de Voedselbanken van Achtkarspelen en Kollumerland. (foto: Hielke Boorsma) 

Olijven

Geslaagde
oliebollenactie
Zoals het inmiddels al jarenlang 
een traditie is werden ook op 
31 december 2022 oliebollen ge-
bakken voor het goede doel. Dit 
jaar was er ook snert te bestellen. 
In totaal is er 40 liter snert ge-
kookt en zijn er meer dan 1300 
oliebollen gebakken. De op-
brengst hiervan, maar liefst 1700 
euro, is dit keer aan de Voedsel-
banken van Achtkarspelen en 
Kollumerland gegund. 
We willen iedereen bedanken 
die heeft bijgedragen aan de ge-
zelligheid en de opbrengst voor 
het goede doel. 

Vindt u it Koartling belangrijk?
• Ja, voor mijzelf
• Ja, niet voor mijzelf maar wel voor het dorp
• Nee
• Geen mening

U kunt stemmen (en toelichting geven) tot 12 februari: 
• met een briefje in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost
 (Nijenstein 7)
• digitaal via de stemknop op www.facebook.com/
 binnenbuitenpost

De vraag in het decembernummer luidde:

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

Een greep uit de toelichtingen:

Zelf gebruik ik hem nooit, maar 
voor de leefbaarheid is elke lijn 
belangrijk; voor kwaliteit van le-
ven is een goed OV onmisbaar; de 
buslijn is vooral voor werkenden, 
vrijwilligers, scholieren en studen-
ten; voor mensen zonder auto; het 
is het enige openbaar vervoer in 
Augustinusga; zonder buslijn is 
er geen verbinding met Drachten; 
daar gaan zo weinig mensen mee 
dat het niet uitkan; liever geen op-
stapper, want die moet je van tevo-
ren bellen.

DE KWESTIE

53
reacties

ja

nee

91%

2% geen mening

7%

Workshop Verhalen schrijven
Wil je een (levens)verhaal leren 
schrijven? Graag organiseer ik 
een workshop daarvoor. 
Marijke van Dijk zal de workshop 
geven. Met leuke en uitdagende 
opdrachten geeft ze tips voor het 
schrijven. Zij schrijft zelf al jaren 
romans, die door veel mensen 
worden gelezen.
De workshop kost €12,50 per 
persoon. En na aftrek van de kos-
ten zal de opbrengst gaan naar 
de zendingsmissie van de fami-
lie Nielen. Zie een interview van 
hen in de Binnenste BuitenPost 
van mei 2022.

Voordat ik deze workshop orga-
niseer wil ik graag weten of er 
animo voor is. Wil je doorgeven 
of je interesse hebt? Graag laten 
weten vóór 15 februari 2023. Bij 
genoeg animo wil ik het ergens 
in maart organiseren. Je krijgt 
hier bericht van. Dan kun je nog 
besluiten of je meedoet.

Mailen of je interesse hebt kan 
naar:
liesbeth.tftnielen@gmail.com

Liesbeth Ribbink

Hallo collectant
Langs deze weg wil ik te kennen 
geven dat ik stop als coördinator 
van KWF in Buitenpost. Ik heb 
helaas geen opvolgster kunnen 
vinden. Dit jaar is de collecte- 
week van 3 t/m 9 september. Zijn 
er vragen neem dan contact op 
met het Servicepunt Vrijwilligers 
van KWF via vrijwilligers@kwf.nl 
of 020-5700590.
Heel veel succes bij de komende 
collecteweek, en namens heel 
KWF: dank je wel voor je inzet

C. Kooistra



              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! 

Multispray 
•  Siliconenvrij
• Maakt vastzittende onderdelen los
• Maakt verroeste onderdelen los
• Verdrijft water
• Verwijdert olie, vuil en vet
•  Beschermt metalen oppervlakken  

tegen roest en corrosie
• Stopt piepende scharnieren 
• Inhoud: 200 ml
Art.nr. 10541117

4 .95

 5 .79  
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DE SCHOOLFOTO

Kinderkoor De Mienskip, 1991, onder leiding van Evertje Gatsonides

Alle rijen van links naar rechts:

Bovenste rij:  Evertje Gatsonides, Ingrid Osinga, Paul Buruma

Tweede rij van boven: Saskia Banus, Laura van der Heide, Mona de Jong, 

Dorett Schonewille, Annebetske Kramer, Fleur de Vries, Stella de Wijk, 

Marieke de Boer, Hiske van der Laaken

Tweede rij van onder: Viviënne Buruma, Anneke de Vries, Marga Kuntz, 

Joyce Muiser, Irene Gatsonides, Nynke Speulman

Onderste rij: Karin Osinga, Machteld Jansma, Friso Speulman

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

WOORDZOEKER
Wilma Tabak

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inle-
veren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost 
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 18 februari.
De prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld 
door De Binnenste Buiten Post. Oplossing en 
prijswinnaar worden bekend gemaakt in het 
volgende nummer. 

De oplossing van de puzzel in het december-
nummer was: in de gevel van de 
woning aan de Kuipersweg 3. Er 
waren 3 goede inzendingen. 
Daaruit is J. Broersma als prijswin-
naar getrokken. De prijs is een bon 
van 10 euro, te besteden bij BarBistro 2Span. 
Van harte gefeliciteerd!

BEVROREN

BIBLIOTHEEK

BORDSPEL

BUITENSPELEN

CHOCOLADEMELK

FILM

FLEECEDEKEN

FONDUE

GEZELLIG

HAARDVUUR

HANDSCHOENEN

KAARSJES

KNUFFEL

KOEKJES

KOKEN

LEZEN

MUTS

SAMEN

SJAAL

SNEEUW

THEE

TRUI

VRIESKOU

WANDELEN

WINTER

WINTERJAS

IJSKRISTAL

BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Voetbalpraat

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige 

eeuw kende de Voetbalvereniging 

Buitenpost een super-seniorenteam 

dat Buitenpost 5 werd genoemd. Op 

het moment dat er zowaar een ech-

te veteranencompetitie in Friesland 

op gang kwam, werden spelers van 

Buitenpost 5 omgedoopt tot vetera-

nen. Het begrip ‘veteraan’ ontstond 

eeuwen geleden toen het grote 

Romeinse rijk de halve wereld om-

vatte. Als je 20 jaar in het Romein-

se leger gediend had, werd je vrij-

gesteld van dienstplicht. Je kreeg 

een volkstuin om in je onderhoud te 

voorzien, enig soldij en wat zout dat 

in die tijd nog schaars was. Zonder 

militaire verplichtingen had je meer 

tijd voor jezelf en die kon je onder 

andere op een ontspannen manier 

besteden. Dat zou je ook van vetera-

nenvoetbal kunnen zeggen. Het Bui-

tenposter team had spelers in zijn 

midden die technisch heel aardig 

begaafd waren. Als je spelinzicht 

meerekent dan krijg je lijn in het 

verplaatsen van de bal. Je kunt dit 

met enige fantasie vergelijken met 

schaken, anders verval je in chaos 

en paniekvoetbal. Dat deed zich hier 

eigenlijk nooit voor. Er liepen ‘voet-

balbroekjes’ op leeftijd rond, die je 

kon vergelijken met Abe Lenstra, 

Johan Cruijff, Di Stefano en Becken-

bauer. Zo zijn er meer te noemen, 

maar we moeten in de buurt blijven 

om de waarheid niet al te veel ge-

weld aan te doen. Die veteranen-

competitie bestreek heel Friesland 

en we kwamen zodoende ook in al-

lerlei min of meer (on)bekende hoe-

ken en gaten. Of het nu om uit- of 

thuiswedstrijden ging, er gebeurde 

steevast iets bijzonders. Van zowel 

het een als het ander werden hoof-

delijke aantekeningen gemaakt om 

later uit te werken in een verslag 

dat, als het even kon, in zo speels 

mogelijke stijl werd geplaatst in het 

woensdagnummer van de Kollumer 

Courant. Het schriftelijke gedeelte 

van de wedstrijd nam ik voor mijn 

rekening met alle gevaren (opmer-

kingen) vandien. Deze voetbalnotu-

len werden onvervalst weergege-

ven. Alle oude talenten werden als 

wereldvoetballers in de publicitaire 

etalage gezet. Daar kwamen nooit 

klachten over. Het verhaal wil dat 

er op een gegeven moment zelfs 

scouts rond het veld stonden van 

de KNVB om te zien of er werkelijk 

veteranen met zoveel opmerkelijke 

gaven in het circus ronddartelden 

dat zij wellicht op hun oude dag als-

nog voor opname in het Nederlands 

Elftal in aanmerking zouden kunnen 

komen. Echter, of de duvel ermee 

speelde, op het ‘moment suprême’ 

zakte alle techniek en spelinzicht 

als lood in de voetbalschoenen. 

Helaas ontstond er dan geen con-

tact of contract. Neemt niet weg 

dat het amateur-veteranen-voetbal 

altijd zal blijven bestaan. Zo kwam ik 

eens op een mooie zaterdag op ‘De 

Swadde’ voor een wedstrijd van het 

1e elftal en om de sociale contac-

ten te onderhouden. Ik zag hoofd-

onderwijzer Feersma Hoekstra als 

voorzitter van WTOC langs de lijn 

in gesprek met een vooraanstaan-

de Buitenpost-veteraan. Hoor ik 

Feersma Hoekstra de vraag stellen: 

‘Schijf jij die leuke verslagjes van 

jullie team in de Kollumer Courant?’ 

‘Nee’ zei degene, die aangesproken 

werd heel eerlijk, ‘dat doet een me-

despeler, maar die kan beter schrij-

ven dan voetballen…!’



Jouw dealer voor:

Wil jij alles weten over elektrisch rijden, of wil je het eens beleven? Bij Van 
den Brug kunnen wij je alles vertellen over elektrisch rijden. Kom langs en 
beleef het zelf tijdens een proefrit!

Bekjk alle elektrische modellen op vandenbrug.nl of check de QR-code.

Ervaar elektrisch rijden bij

Van den Brug

Einsteinstraat 10 A 
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842

in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl
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A a n 
de ach-

t e r k a n t 
van It Koartling 

is een ruime en knus ingerich-
te huiskamer aanwezig. Een 
prima plek voor ontspannen 
ontmoetingen. 

Ook aan de 
a ch t e r k a n t 
is een ruim 

leslokaal. Het 
wordt vooral 

gebruikt voor 
cursussen en min 

of meer zakelijke ver-
gaderingen.

Het 'oude kantoor' 
direct links van 
de ingang is 
nu bedoeld 
voor kleine 
vergade-
ringen en 
bespre-
kingen.

De entree 
en hal van 

It Koartling. 
Het biedt 

ruimte en gezel-
ligheid.

Aan de voorkant van het ge-
bouw bevindt zich een rui-
me zaal voor maximaal 
45 personen. Een beamer 
met scherm en muziek-
installatie zijn aanwezig. 
Ideaal voor jaarvergade-
ringen en grote groepen.

It Koartling 2.0 heeft ook ruimte voor u!

It Koartling 2.0

midden in 

het dorp voor 

iedereen!
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Iedereen is welkom in It Koartling 2.0!

Het nieuwe bestuur van Stichting Sociaal Cultureel werk It 
Koartling wil dat It Koartling een energiek en onmisbaar on-
derdeel van ons dorp blijft. Het heeft daarvoor genoeg te 
bieden! Er zijn verschillende ingerichte ruimtes in het ge-
bouw die de Buitenposter de gelegenheid bieden om daar 
actief te zijn. Bijvoorbeeld voor een cursus, expositie, fees-
telijke gelegenheid of een gewone vergadering. Maar ook 
voor een stukje gezelligheid, ontmoeting of spel.

Het gebouw aan de Schoolstraat is modern en voorzien 
van veel moderne faciliteiten. Het is laagdrempelig en heeft 
een gehandicaptentoilet. It Koartling wil toegankelijk en be-
taalbaar zijn voor elke dorpsgenoot. Ondanks de huidige 
energieprijzen, heeft het nieuwe bestuur besloten de kort 
geleden verhoogde huurprijzen vooralsnog ongedaan te 
maken. 

Neem voor de geldende prijzen en de mogelijkheden voor 
huur contact op via 0511 541214 of 
mail naar: reserveringen@itkoartling.nl



Voor iedereen met kanker of na kanker: Oncologie revalidatie

 

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

Voor ieder wat wils: onze groepslessen!

Kanker is schrikken en doet iets met je lijf en brengt je uit balans. Gelukkig is het steeds beter te genezen.
Patiënten blijven langer in leven en steeds vaker wordt kanker een chronische ziekte. Dit gaat vaak wel
gepaard met restklachten bijv. pijn, krachtverlies, stijfheid, spanningsklachten, oedeemvorming,
conditieverlies en vermoeidheid. Dit kan voor problemen zorgen in het dagelijkse leven thuis of op het
werk. Vaak ontstaat er ook veel onzekerheid, in hoeverre je jouw lichaam nog kunt vertrouwen. 

Oncologische revalidatie kan helpen deze restklachten te verminderen waardoor jouw kwaliteit van leven
beter wordt. Dit geldt zowel voor mensen die genezen zijn van kanker als voor mensen die leven met
kanker. Oncologiefysiotherapeut José Vos maakt een op maat trainingsprogramma voor je waarmee je
onder begeleiding in de trainingszaal kunt sporten. Je kunt er ook voor kiezen om thuis te trainen met het
programma.  

Wil je weten wat een gespecialiseerde fysiotherapeut voor jou kan betekenen? 
Neem dan contact op via 0511-542000 of via info@fysiotherapiebuitenpost.nl

Of je nu jong, oud, getraind of ongetraind bent, je kunt altijd bij ons terecht. Ook voor onze groepslessen.
Er zit altijd wel een geschikte les voor je bij. Uitproberen? Neem dan bijvoorbeeld een 10-rittenpas voor
slechts € 79,00. Je zit nergens aan vast en kunt alles uit proberen! 

We bieden de volgende lessen:

Perfect Pilates                              BodySteps                         Buitentraining
Zumba                                           PowerWalk                        Jeugdfitness 12-16 jr
Yin Yoga                                        Spinning                             SeniorenFitness 65+
BodyShape                                   WielerFit                             Stoeltjesgym
BodyPump

Kijk voor alle tijden en het volledige rooster op www.switte.nl    

Kun je moeilijk rondkomen maar wil je wel graag sporten? Wij werken samen met het
VolwassenFonds Sport&Cultuur. Vraag bij ons naar de mogelijkheden, wij helpen je graag!           

   

Meld je aan voor eenMeld je aan voor een

gratis proefwff eek fitness!gratis proefweek fitness!
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Zeker de oudere generatie onder ons zal bij ‘de Gordel van Sma-
ragd’ direct aan het eilandenrijk Indonesië denken. In de 19e eeuw 
gaf een van onze grootste schrijvers ooit, Multatuli, in zijn beroem-
de roman Max Havelaar deze erenaam aan de toenmalige kolonie 
Indië. 
Wij hebben in Buitenpost onze eigen lokale Gordel van Smaragd: 
de ecologische groengordel die vanaf de jaren zeventig ingericht 
is en gekoesterd wordt, in en rond de nieuwbouwwijken. In 2023 
wordt deze groengordel een belangrijk thema voor deze rubriek.

Ik hoef onze groengordel na-
tuurlijk nauwelijks aan te prijzen. 
Voor de meeste van onze inwo-
ners is het een heerlijk wandel-, 
fiets- en trimgebied. In mijn bij-
dragen tot nog toe zijn allerlei 
aspecten van deze gordel ook al 
onder de loep genomen.
Niettemin weet ik vrij zeker dat 
de meesten van ons nauwelijks 
weet hebben van de natuur-
lijke bewoners van dit gebied, en 
al helemaal niet van de inspan-
ningen die de gemeente inzet 
om de grote waarden ervan te 
onderhouden en zo mogelijk uit 
te bouwen. En dat al gedurende 
een halve eeuw! Zeker, we zijn 
ons regelmatig bewust van onze 
fijne ‘groenvoorzieningen’, maar 
we beseffen in het alledaagse 
bestaan lang niet altijd hoe bij-
zonder onze groengordel is. De 
dichter K. Schippers, die een 
haarscherpe neus had voor het 
bijzondere van veel alledaagse 
zaken, verwoordde dit trefzeker 
in het volgende gedicht:

Bj  Loosdrecht

Als dit Ierland was,

zou ik beter kj ken.

Dat is dan precies wat we het 
komende seizoen gaan doen: 
beter kijken. Naar wat er hier en 
nu concreet te zien is aan na-
tuurwaarden, naar historische 
achtergronden, naar het beheer 
en de mensen die dat beheer uit-
voeren, en naar nog tal van an-
dere aspecten.
Op het ogenblik is in onze maat-
schappij biodiversiteit een hot 
item. Veel mensen associëren 
dat meteen met vooral bloemen 
en bijen. Dé aanleiding daarvoor 
zijn alarmerende berichten over 
de getalsmatige achteruitgang 
van met name insecten: in enke-

le decennia is 70% van de massa 
aan insecten verdwenen. En dus 
zaaien we bloemenmengsels en 
bouwen we insectenhotels.

Een halve eeuw geleden was 
het hot item ecologie. Dat werd 
toen nog vaak geschreven als 
oecologie, dat je dan uitsprak als 
[eukologie]. In die tijd verscheen 
bijvoorbeeld de onovertroffen 
Nederlandse Oecologische Flora 

van Eddy Weeda. Ecologie heeft 
als kernbegrippen biotoop, sa-
menhang en verbindingen (en 
natuurlijk ook biodiversiteit).
Belangrijke aanleiding destijds 
was onder andere de publicatie 
in 1967 in kleine kring en in 1972 
wereldwijd van de eerste foto 

van de aarde vanuit de ruim-
te gezien, the blue marble. Wij 
zagen om ons heen een schrik-
barende achteruitgang van de 
natuur, en door die foto drong in 
één oogopslag onze kwetsbaar-
heid door: er is maar één aarde 
in een oneindig en onleefbaar 
heelal!

Een toonaangevende ecoloog 
was in die tijd Piet Zonderwijk 
(1924-2006), professor in Wage-
ningen, auteur van het spraak-
makende boek De bonte berm 

(1979). Laat nu de gemeente 
Achtkarspelen in die tijd voor 
de medewerkers van gemeen-
tewerken professor Zonderwijk 
inhuren om ze ecologisch bij te 
scholen… Wat zou ik daar via 
een tijdmachine graag nog ’s bij 
willen zijn, want er moet tijdens 
die bijscholing een echte vonk 
overgesprongen zijn! Achtkar-
spelen is mee onder zijn invloed 

een radicaal pad ingeslagen van 
ecologische omgang met ber-
men en openbaar groen. En het 
mooie is: die geest is echt in de 
organisatie gekropen en nog al-
tijd levendig aanwezig. Al heb 
ik gemerkt dat men zich die oor-
sprong niet meer zo bewust is. 

Zo hebben wij in Buitenpost die 
groengordel gekregen waarin 
ecologie uitgangspunt en lei-
draad is. De gemeente is ook 
beslist niet zuinig geweest in het 
bemeten van die zone. Boven dit 
stuk zie je de gordel aangege-
ven in een kaart met een Google 
Earth-ondergrond.

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Overzichtskaart van de groengordel. De kaart beperkt zich tot de percelen waar beheer op uitgevoerd wordt. Water-

partijen en natuurlijke moerasbosjes-op-eilanden zijn niet groen gekleurd, dus de gordel is in oppervlakte behoorlijk 

groter dan de kaart suggereert. (bron: gemeente Achtkarspelen)

De groengordel is een fijne recreatieruimte met ook veel schoonheid.  (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Ecologische verbinding. Op sommige 

plekken gaat de groengordel heel 

natuurlijk over in de singelstructuren 

die het dorp omgeven, hier zichtbaar 

op de achtergrond. (foto: Sylvia 

Jacobi-Riepema)

De groengordel heeft ook verbinding 

met (misschien) de reigerkolonie in 

het Veenkloosterbos. (foto: Sylvia 

Jacobi-Riepema)

Een lokale Gordel van SmaragdPUUR NATUUR
Gertie Papenburg

Jan Willem Zwart is vorig 
jaar gestopt met zijn column 
Tuin(be)leven op deze plek.

De redactie heeft De Kruidhof 
bereid gevonden de rubriek 
voort te zetten. 
Vanaf het volgende nummer 
kunt u op deze pagina weer 
een column over de tuin (van 
De Kruidhof) verwachten.



Flexibele fysiotherapie











Geen wachtlijsten, meteen geholpen!

Contracten met alle Zorgverzekeraars

Behandeling ‘s avonds en in weekend mogelijk

Geen verwijzing nodig van huisarts of specialist

allertpol.nlBeatrixstraat 1a  ·  Buitenpost  ·  (0511) 54 04 04

Echografie is bekend bij zwangerschap, maar 

passen wij ook toe om spieren, banden en 

bloedvaten weer te geven. Voor het onderzoek 

zijn geen voorbereidingen nodig. Het is pijnloos 

en duurt 10 tot 20 minuten. Echodiagnostiek 

kunnen wij diagnostisch of tijdens de 

behandeling als evaluatiemiddel inzetten.

Pak coronaklachten aan met ons speciale herstelprogramma

Echografie mogelijk bij
Allert Pol fysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut behandelt kinderen 

met achterstand in hun bewegingsontwikkeling. 

De fysiotherapeut werkt ook samen met ouders en 

leerkrachten. Zodat kinderen weer beter bewegen 

en op school weer mee kunnen spelen of sporten.

Kinderfysiotherapie

Niet alleen corona-patiënten die op een IC hebben gelegen moeten revalideren. Ook mensen die COVID-19 flink te 

pakken hadden, ervaren de vervelende en lange nasleep. Kortademigheid, snel moe, slecht slapen en vermindering van 

(spier) kracht. Voor een goed herstel van deze klachten is behandeling vanuit een multidisciplinaire aanpak belangrijk.

Herken jij deze klachten?

Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet

Chronische schouderklachten 

Pijn net onder de knieschijf

Chronische pijn aan de achillespees

Chronische elleboogpijn (tenniselleboog)

Shockwave therapie helpt


