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

Circus Saurus vlamt op het Mejontsmaveld
“Doldwaze clowns, vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten, levensgevaarlijke messenwerpers, spectaculaire 

vuurspuwers, veel dieren en zelfs een levensechte T-Rex”, kondigde Circus Saurus aan. Hielke Boorsma was er 

vrijdag 25 maart bij in een bomvolle circustent op het Mejontsmaveld en maakte deze adembenemende foto.

(foto: Hielke Boorsma)

Het is bijna zover...
November 2021 schreef Johan Kootstra in 
de Binnenste Buitenpost een artikel over 
de voormalige smederij van de familie 
Noordhof aan de Voorstraat. Het gaf niet 
alleen een mooi beeld van hoe het daar 
vroeger ging, maar het leverde ook re-
acties op vanuit het dorp. “Moeten we 
die herinnering niet levend houden” en  
“kunnen we op die plek niet iets uit de 
vroegere smederij neerzetten als herin-
nering”, op dezelfde manier als de molen-
steen in de groenstrook naast de winkel 
van Kapenga”? 

Plaatselijk Belang (PBB) is bij mevrouw 
Noordhof gaan kijken, maar helaas was er 
niets meer dat hiervoor geschikt was. De 
afbraak van de vroegere smederij en wo-
ning en de aanleg van de extra parkeer-
plaatsen en het plantsoen hadden nogal 
wat voeten in de aarde. Tijd genoeg dus 
om iets anders te bedenken. Het werd een 
smeedijzeren hek rond de rode beuk die 
midden in het plantsoen zou komen. In-
middels heeft u kunnen zien dat het plant-
soen er ligt. De beuk staat er met rond-
om bodembedekkers. PBB heeft er nog 
250 bollen tussen gepoot om een fleurig 

voorjaar te krijgen. Nu dat herinnerings-
hek nog.
De directie van de Poiesz vond het hek een 
leuk idee en ging akkoord, evenals de ge-
meente die het onderhoud van het plant-
soen gaat doen. Niets stond het hek meer 
in de weg, alleen de financiën nog. Voor 
niks gaat de zon op, maar dat geldt niet 
voor het plaatsen van dit hek. PBB stond 
garant, maar zocht medefinanciers en die 
kwamen er. Het NUT gaf een bijdrage. De 
maker van het hek, de siersmederij Rijp-
ma uit Surhuizum deed 10% van de prijs 
af en een oproep in onze dorpskrant lever-
de ook een paar honderd euro aan giften 
op. PBB wil iedereen daarvoor hartelijk 
bedanken. Nu moet het hek nog geplaatst 
worden. De onderdelen zijn klaar en ge-
coat. De plaatsing zal half april gebeuren 
en op vrijdag 21 april om 14.00 uur zal de 
onthulling plaatsvinden in aanwezigheid 
van leden van de familie Noordhof, ver-
tegenwoordigers van de Poiesz, de ge-
meente en bestuursleden van PBB. Mocht 
u rond die tijd in het centrum lopen, kom 
gerust even kijken.

Theo Bakker

UITNODIGING
voor de jaarlijkse ledenvergadering van

de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost
op dinsdag 25 april 2023 

in circulair bedrijf OPNIEUW! aan de Newtonstraat 20
aanvang: 19.30 uur

Deel 1 – Huishoudelijk gedeelte
1. Welkomstwoord
2. Jaarverslag over 2022 en verslag ledenvergadering 2022
3. Financieel verslag over 2022
4. Bevindingen kascommissie en benoeming nieuwe leden
5.  Bestuurszaken: 

- verkiesbaar/herkiesbaar Loes van Denderen, Tilly Kuipers, Marianne Rigter 
  en Johan Kootstra
- aanpassing Statuten van de Vereniging

6. Uitreiking dorpsonderscheiding ‘de Sulveren Brims’
7. Rondvraag

Sluiting huishoudelijk gedeelte

Pauze met een drankje aangeboden door Opnieuw

Deel 2 – Kennismaking met OPNIEUW!
20.30 uur - Presentatie OPNIEUW! en rondleiding door het bedrijf
21.30 uur - Einde presentatie/rondleiding met aansluitend een drankje
22.00 uur - Sluiting

Koffie, thee en versnaperingen worden aangeboden door OPNIEUW!

Ook niet-leden, maar zonder stemrecht, zijn van harte welkom.

Onze jaarlijkse ledenvergadering kent dit 
keer een aantal belangrijke momenten. 
Naast de vaste onderdelen staat nu ook 
een wijziging van de verenigingsstatuten 
op het programma. De leden van onze ver-
eniging hebben de bevoegdheid hierover 
te besluiten. Wilt u uw stem hierover laten 
horen, kom dan vooral naar de vergade-
ring. U kunt de nieuwe statuten vinden op 
onze website www.binnenbuitenpost.nl. 

Op papier ophalen kan ook. Van 28 maart 
tot 11 april liggen ze in It Koartling voor 
u klaar. Lees er meer over in Van de be-

stuurstafel op pagina 3.

En, de presentatie en rondleiding na de 
huishoudelijke agenda in de onderne-
ming OPNIEUW! maken uw aanwezig-
heid meer dan de moeite waard!

De tussen het Nijensteinplein en de Poiesz-supermarkt ontstane grote ruimte biedt gelegenheid 

om elkaar te kunnen zien en spreken. In de omranding van het perk zijn zitjes aangebracht. De 

boodschap van het hekwerk past daarin. (foto: Johan Kootstra)
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Teater/Krite Bûtenpost 
op weg naar jubileumfeest
In november hebben vele  
‘toanielleafhawwers’ genoten 
van de voorstelling In wetterticht 

Idee, twee keer een volle Point, 
het was weer als vanouds. De 
voorstelling werd gespeeld door 
maar liefst negen spelers, een 
groot deel van de ‘werkende le-
den’ van de vereniging. 

Bewust is er vorig jaar enkel in-
gezet op deze ene voorstelling 
voor dit ‘winterskoft’. Ook omdat 
er bij aanvang van het seizoen 
nog geen enkele duidelijkheid 
was over wat corona nog voor 
ons in petto had. Gelukkig wer-
den er twee prachtige voorstel-
lingen aangeboden en is het 
gezelschap ondertussen fanatiek 
gestart met de voorbereidingen 
van het jubileumfeest, gepland 
in oktober/november 2023. 

Door een combinatie van het 
niet kunnen vinden van een ge-
schikte vervanger plus de be-
schikbaarheid van zaalruimte 
heeft het bestuur besloten om 
dit voorjaar geen toneelvoorstel-
ling meer aan te bieden. In maart 
geen eigen voorstelling dus. 
Graag maakt de vereniging dit 
uiteraard dit najaar goed met 
een onvergetelijke jubileum-

voorstelling 100 (+1) jaar toneel 
in Buitenpost. 

Naast de voorbereiding van een 
prachtige voorstelling is vanuit 
het bestuur ook een groep men-
sen fanatiek aan de slag gegaan 
met de organisatie van een jubi-
leumreceptie/reünie.
Stond u ooit op de planken voor 
De Krite of kent u mensen die 
dit deden, stuur een bericht naar 
fryskekritebutenpost@hotmail.
nl met naam en adresgegevens.

Daarnaast is de commissie op 
zoek naar oude foto’s. Er zijn 
waarschijnlijk nog vele albums 
met foto’s uit het rijke toneelver-
leden van de vereniging. Tijdens 
de receptie/reünie laten we deze 
graag zien. We scannen ze graag 
in. Ook hier is een bericht naar 
ons mailadres van onschatbare 
waarde. 

Alvast hartelijk dank voor begrip 
en inzet.

Groetnis bestjoer Krite/

Teater Bûtenpost

Ut de âlde doaze fan de 
Fryske Krite
Yn novimber 1962 waarde it stik De Rikeling (De Rijkaard) oer it  
fuotljocht brocht. De regy wie yn hannen fan Bienze Westra en de yn-
stekster wie Dukke Roosma. 

De rolferdieling: 
Sybren Haagsma – P. van Waarden 
Syn frou – M. Dijkstra
Hiltsje – T. Fokkinga
Wopke – F. de Vries
Minke – J. Dijkstra
Age – R. Brandenburg
Wiger de Groot – J. Hoeksma
Hiemstra – B. Boorsma

Op de foto:

Boppeste rige: B. Boorsma, B. Westra, J. Hoeksma en E. v.d. Meer

Middelste rige: F. de Vries, J. Dijkstra, T. Fokkinga en R. Brandenburg

Foarste rige: D. Roosma, M. Dijkstra en P. van Waarden.

AGENDA BUITENPOST

Activiteiten 27 maart - 24 april
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda?  

Stuur dan een mail naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Samenstelling: Annemieke Altena

tot en met 27 april
Expositie Eva Ouden Ampsen 

en Karel Sterk. Plaats: Gemeen-
tehuis, tijdens openingstijden. 
Toegang: gratis. 

WEEK 13

27 maart t/m 1 april
Collecte ZOA.

ma 27 maart
Ebbie in de bieb. Aapje Ebbie is 
vreselijk vies, maar ja, hoe was 
je een aap? Aapjes mogen ten-
slotte niet in de wasmachine en 
in de douche heeft hij helemaal 
geen zin. Hoe wordt Ebbie ooit 
schoon? Voor kinderen van 
2 t/m 4 jaar en hun ouders. 
Plaats: Bibliotheek, 10.00-11.00 
uur. Toegang: gratis, maar wel 
aanmelden via ontdekdebieb.nl 
of bij de balie van de bieb. 
do 30 maart
Feestelijke opening Beweech- 

rûte door de groenzones rond 

Buitenpost. Een route met oe-
feningen en uitdagingen voor 
alle leeftijden en conditieni-
veaus. De route is 3,9 kilometer 
lang. Het parcours is ontwor-
pen om uit te dagen en lichaam 
en geest te stimuleren, genie-
tend van de buitenlucht en de 
omgeving. Met de opening 
kunt u wandelen met wethou-
der Sierd Vegelin of hardlopen 
met wethouder Jouke Spoel-
stra. Start (en finish): plein voor 
De Kûpe, 16.00 uur.
vr 31 maart
Fashionshow. Plaats: Modique, 
15.00 uur en 19.00 uur.  
Toegang: € 5,-.
za 1 april
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? Voor kinderen/jon-
geren van 2 tot 18 jaar. Plaats: 
Bibliotheek, 10.30-12.30 uur. 
Toegang: gratis.  
Zie: ontdekdebieb.op-shop.nl.
za 1 april
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. 
za 1 april
Voetbal: Buitenpost-Olde 

Veste. Een belangrijk duel, 
want Buitenpost moet eigenlijk 
drie punten pakken tegen deze 
ploeg die lager staat op de 
ranglijst. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 uur. Toegang:  
€ 6,- inclusief verloting.
za 1 april
Korfbal: Flamingo’s 1 - DWA/

Argo 1 (voorafgaand aan het 1e 
speelt Flamingo’s 2 tegen SCO/
European Aerosols 3 om 18.45 
uur). Plaats: De Houtmoune, 
19.55 uur. Toegang: € 1,50. 
zo 2 april
Palmpasendienst. Voor de kin-
deren is er gelegenheid om een 
palmpaasstok te versieren.
Plaats: Doopsgezinde kerk, 
10.00 uur. Na afloop collecte.
zo 2 april
Paasconcert met gospelkoor 

Young Spirit. Plaats: Christen-
gemeente (Marconistraat 5),  
15.00 uur. Toegang: € 7,50, 

voorverkoop € 6,-  
(reserveren@youngspirit.nl)

WEEK 14

3 t/m 8 april
Collecte Fonds Gehandicapten-

sport. 

ma 3 april
Inloopspreekuur Suska. Voor 
vragen op het gebied van de 
Ziektewet, WIA, WW, WWB, 
WAO, AOW, Wajong, de Toe- 
slagen en schuldhulpverlening. 
Plaats: It Koartling, 14.00-15.30 
uur. Toegang: gratis.
di 4 april
Quiltbee. Voor iedereen die 
graag quilt. Plaats: De Schakel, 
9.30-11.30 uur. Kosten: € 5,- 
(incl. koffie/thee en koek).
di 4 april 2023
Opening Kruidhof en IJstijden- 

museum. 10.00-17.00 uur. 
Toegang: de hele maand april 
gereduceerd openingstarief, 
volwassenen € 5,-, kinderen 
5-12 jaar € 2,-.
wo 5 april 2023
Peuterhalfuurtje. Voorlezen 
voor kinderen van 2 t/m 5 jaar 
met hun ouders. Plaats: Biblio-
theek, 14.30-15.00 uur.
wo 5 april 2023
Opening Doortrappenseizoen. 

Start: Wiersma Fietsen. Voor 
opgave en meer informatie zie 
bericht op p. 21.
do 6 april
Creatief Café. Allerhande hand-
werken. Ook wordt gewerkt 
aan een gezamenlijk kunstwerk 
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. 

za 8 april
Maakplaats open inloop. 

Zie bij 1 april.
za 8 april
DJ Danny. Plaats: 2Span, 22.30 
uur.
zo 9 april
Eiergooi Wedstrijd, met terras 

en muziek. Plaats: 2Span, 15.00 
uur. Toegang: € 5,- per team 
van 2 personen. Zie ook p. 10.

WEEK 15

10 t/m 15 april
Collecte Hartstichting. Zie 
bericht op p. 25.
wo 12 april
Workshop SMS-controle 

instellen DigiD. Vergeet niet uw 
DigiD-gebruikersnaam, wacht-
woord en mobiele telefoon 
mee te nemen. Plaats: Biblio-
theek, 10.00-11.30 uur. Toegang: 
gratis, aanmelden tot 5 april bij 
de bibliotheek of 088-1656123.
do 13 april
Johan Veenstra uit de Stelling-

werven met strikelstokjes korte 

humoristische verhalen. Kris-
telike Plattelânsfroulju. Plaats: 
De Schakel, 14.30 uur. Toegang: 
gratis, wel koffie-/theegeld.
do 13 april
Gemeenteraadsvergadering. 

Plaats: Raadzaal, 20.30 uur.
za 15 april
Maakplaats open inloop. 

Zie bij 1 april.

za 15 april
Tweedehands kledingverkoop. 

Plaats: Marconistraat 5, 8.30-
15.30 uur. De opbrengst is voor 
een dagcentrum in Moldavië.
za 15 april
Parkeisenbahn. Lezing door Pe-
ter Doove. Nederlandse Vereni-
ging van Belangstellenden in 
het Spoor- en tramwegwezen. 
Plaats: It Koartling, 13.30-16.00 
uur. Toegang: € 2,50. Zie bericht 
op p. 21.
zo 16 april
Concert: Sequens. Wieger Jels-
ma gitaar en Angeline Westra 
zang. Het eigen werk is een 
combinatie van meerdere mu-
ziekgenres: jazz, soul, gypsy, 
mooie ballads, maar ook up 
tempo en instrumentale liedjes. 
Dit alles semi-akoestisch, 
hoofdzakelijk in het Fries.
Plaats: Paviljoen MeM, 15.00 
uur. Toegang: € 10,00. Reserve-
ren op: www.paviljoenmem.nl.

WEEK 16

17 t/m 22 april
Collecte Nationaal Fonds 

Kinderhulp. 

ma 17 april
Inloopspreekuur Suska. 
Zie bij 3 april.
ma 17 april
Oud ijzeractie Dierenweide. 

Vooraf aanmelden. Zie bericht 
op p. 21.
di 18 april
Minecraft in de bieb. Wat ga je 
bouwen: Een kasteel, een dorp 
van boomhutten, een biblio-
theek met zwembad? Plaats: 
Bibliotheek, 15.00-17.00 uur. 
Toegang: gratis. Reserveren bij 
de bibliotheek of op de site.
wo 19 april
Proeverij van de maaltijd- 

service van de Piramide uit 

Opende. Plaats: De Schakel, 
12.00 uur. Toegang: € 10,-. 
Opgeven voor 9 april op tel. 
541886, b.g.g. 06 3120 0703.
do 20 april
Creatief Café. Zie bij 6 april.
do 20 april
Oud ijzeractie Dierenweide.  

Zie bij 17 april.
vr 21 april
Onthulling hek ‘de âlde 

smidse’. Plaats: Boom voor de 
Poiesz, 14.00 uur. Zie bericht op 
de voorpagina.
za 22 april
Maakplaats open inloop. 

Zie bij 1 april.
za 22 april
Streekmarkt met natuurlijke 

producten uit eigen streek. 

Plaats: Bloemenparadyske  
(Paradyske 3, Kollum), 11.00-
16.00 uur. Zie bericht op p. 12.
za 22 april
Voetbal: Buitenpost-SHSC. 
DHSC, ‘De Hele Sneijder Clan’, 
uit Utrecht komt op bezoek. 
Grote kans dat Wesley Sneijder 
ook aanwezig is om zijn broers 
(Jeffrey is assistent-trainer en 
Rodney speler) aan te moe-
digen. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 uur. Toegang:  
€ 6,- inclusief verloting.
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Van de redactie
Forens 

Een van mijn goede voorne-
mens dit jaar was om vaker 
gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Helaas heb 
ik mijn pogingen na een keer 
of drie treinen moeten staken, 
of eigenlijk lag het meer aan 
het feit dat het ov staakte. Nu 
ben ik in de luxe positie dat 
er twee auto’s voor de deur 
staan, dus ben ik vrij om over-
al, wanneer dan ook, naartoe 
te reizen. Maar je zal maar 
afhankelijk zijn van dat open-
baar vervoer.
Als student was ik verwend 
met deze treinverbinding. De 
sneltrein was net toegevoegd. 
Weliswaar eerst alleen tijdens 
de spits, maar goed, ik had 
vaak minder reistijd dan stu-
diegenoten uit andere delen 
van de provincie, waardoor 
op kamers gaan niet nodig 
was.
Maar buiten deze treinverbin-
ding bleek het ov toch minder 
florissant. Tijdens een stage in 
Dokkum maakte ik kennis met 
het busvervoer. Niet alleen 
was er slechts eenmaal in het 
uur een bus, deze deed er ook 
nog eens zo lang over dat het 
bijna loonde om te fietsen. 
Nog erger was de verbinding 
naar Drachten, die ik gebruikte 
toen ik daar woonde en mijn 
ouders in Buitenpost wilde 
bezoeken. Midden op de dag 
was er überhaupt geen recht-
streekse verbinding, waar-
door ik meer dan eens de fiets 
pakte. Overigens maakte dat 
in reistijd weinig verschil.
Bij terugkeer in Buitenpost 
bleek er op het gebied van 
openbaar vervoer weinig te 
zijn verbeterd. Voor wie werkt 
in Leeuwarden of Groningen 
is het prima, al is het intens 
jammer dat de tweede snel-
trein niet hier stopt. Als dan 
blijkt dat die trein zo gevaarlijk 
snel voorbij dendert dat de ra-
men bijna uit hun sponningen 
trillen en grond verzakt, dan 
denk ik dat de oplossing heel 
simpel is: laat de sneltrein 
hier stoppen. Of is dat weer te 
kort door de bocht?

Irene Gatsonides

COLOFON
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Kopij voor het volgende nummer 

inleveren vóór 17 april.
De volgende editie verschijnt in de 

week van 24 april.

Buitenpost Mobyl!
Inmiddels zijn we als werkgroep 
Mobyl alweer een tijdje bezig 
met ons werk. Wij onderzoeken 
de behoefte en haalbaarheid 
van de inzet van een elektrische 
auto. De bedoeling is mensen 
die minder mobiel zijn binnen 
postcodegebied 9285 te kunnen 
vervoeren.

Wij mochten op bezoek bij Bur-
gum Mobyl en Grou Mobyl en 
zijn door beide hartelijk ontvan-
gen met uitleg over hun project, 
opzet van de organisatie en en-
thousiaste verhalen over de 
praktijk. Hun vrijwilligers zijn 
heel erg blij dat ze met elkaar 
deze mooie initiatieven kunnen 
waarmaken. “Het geeft super 
veel energie om met dit project 
mee te kunnen doen”, aldus een 
chauffeur.

Voor de gebruikers is het belang-
rijk dat ze hun sociale contacten 
kunnen onderhouden zonder 
daarbij afhankelijk te zijn van 
familie, kennissen en vrienden. 

“Nu hoef ik niet elke keer te vra-
gen om een gunst, maar kan ik 
zelf regelen dat ik ergens naar 
toe gebracht word.”
Kortom: Wij, als werkgroep, 
gunnen de Buitenposters hun 
Mobyl.

Onze volgende stap is om uit te 
zoeken hoe dit project gefinan-
cierd kan worden. We denken 
aan diverse fondsen, sponsoring 
en misschien crowdfunding.

Naar aanleiding van ons eerste 
stukje in de Binnenste Buitenpost 
hebben we al heel veel positie-
ve reacties ontvangen van toe-
komstige vrijwilligers, mensen 
in het dorp, media en zelfs enke-
le bedrijven die wat willen doen 
voor Buitenpost Mobyl.
Deze reacties zijn super welkom! 

We hopen op meer tips, ideeën, 
voorlopige aanmeldingen als 
vrijwilliger/chauffeur en derge-
lijke. We hebben inmiddels een 
eigen e-mailadres: 
buitenpostmobyl@gmail.com

Loes van Denderen, 

Douwe Holwerda, 

Jaring en Arda Roosma

(werkgroep Buitenpost Mobyl)

BUITENPOST MOBYL!

Van de bestuurstafel
Maart 2023

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

Dat was ook de teneur van onze bestuursvergadering op 7 maart. 
Zo hebben wij aandacht besteed aan het plaatsen van een hek 
met de naam ‘de âlde smidse’ in het perk voor de Poiesz-super-
markt. Het wordt op 21 april een kleine ceremonie met de onthul-
ling in aanwezigheid van leden van de familie Noordhof. Mevrouw 
Noordhof bewoonde immers met haar man, oud-smid Jaap 
Noordhof, tot voor kort het huis dat eerst op die plek stond. Om 
onze aanwezigheid, ook bij andere activiteiten, herkenbaar te ma-
ken leek het ons een goed idee om als bestuur hesjes te dragen 
waaruit blijkt dat wij van Plaatselijk Belang zijn. Om helemaal bij 
de tijd te zijn hebben wij ook twee beachflags laten maken. U kent 
ze vast. Het zijn langwerpige, verticale vlaggen die je vaak ziet als 
herkenningspunt voor een bedrijf of evenement. Bij de onthulling 
van het hek zullen wij daar voor het eerst gebruik van maken.

Een ander belangrijk agendapunt was het bespreken van onze jaar-
vergadering op 25 april. U heeft vast de uitnodiging op de voor-
kant van deze krant gezien. Wij zijn blij dat wij deze vergadering 
kunnen houden in het restaurant van de circulaire onderneming 
OPNIEUW! op industrieterrein De Swadde. Wij krijgen van het be-
drijf ook een uitleg en rondleiding. Maar dat is na de pauze. Voor 
de pauze bespreken wij onze vaste agendapunten en daarin zal ook 
aanpassing van de statuten aan de orde komen. 

Het volgende heeft er toe geleid dat wij menen onze statuten te 
moeten wijzigen:
• De WBTR. Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-

personen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet regelt maat-
regelen om de kwaliteit van een bestuur van onder andere 
verenigingen en het toezicht daarop te verbeteren. Het gaat er 
bijvoorbeeld om dat duidelijk in de statuten staat hoe de ver-
antwoordelijkheden geregeld zijn van de bestuursleden en de 
ledenvergadering.

• Onze huidige statuten dateren van 1981. De werksituatie van PBB 
is in de tussentijd behoorlijk veranderd. En ook vroeg het taalge-
bruik om herziening. Verder zijn er nieuwe mogelijkheden voor 
het bestuur om te communiceren. Wij kunnen nu bijvoorbeeld 
stukken ook digitaal in laten zien en ondertekenen.

• In de vernieuwde statuten willen wij een aanpassing van de zit-
tingstermijn van bestuursleden. Tot nu toe was het in principe 
mogelijk om maar één keer de zittingsperiode van vier jaar te 
verlengen. De ondervinding van afgelopen jaren leert dat het 
moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. Verder willen 
wij graag ervaring en kennis van zaken kunnen behouden. In de 
nieuwe statuten is de mogelijkheid geopend de zittingsperiode, 
met toestemming van de ledenvergadering, meerdere keren te 
verlengen. 

De statuten zijn in te zien op onze PBB site, www.binnenbuiten-
post.nl. Wilt u liever een uitgeprinte versie dan is dat ook mogelijk. 
Deze zijn van 28 maart tot en met 11 april in It Koartling aan de 
Schoolstraat 31 op te halen. Heeft u vragen over de inhoud van 
de statuten? Deze kunt u tot 11 april 2023 stellen via de e-mail van 
PBB: pbb@gmail.com. Wij kiezen voor deze werkwijze om een 
vraag eventueel weer voor te kunnen leggen aan de notaris. Om 
de statutenwijziging door de vergadering goed te laten keuren is 
twee derde deel van de leden nodig. Mocht het niet lukken om op 
deze datum het benodigde ledental te laten beslissen, dan volgt 
een tweede ledenvergadering. Daar kunnen wij, onafhankelijk van 
het aantal aanwezige leden, een definitief besluit nemen.

Als afsluiting wens ik u namens mijn collega’s van het bestuur van 
PBB hele vrolijke paasdagen toe en hoop ik u te zien bij OPNIEUW! 
op 25 april.

Loes van Denderen

Wilt u reageren: pbb@gmail.com

PBBDE KWESTIE
Vindt u dat er een referendum moet komen over een eventuele 
fusie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel?
• Ja
• Nee
• Geen mening

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

De vraag in het februarinummer luidde:

Vindt u dat uw privacy in gevaar komt door het gebruik van 
een drone voor controles van houtsingels en groenstroken?
 

Er kwamen 41 antwoorden binnen.
 
Dit is een greep uit de toelichtingen:
Wie bekijkt de beelden en wat gebeurt er mee? Let op de dieren die 
broeden. Ze zijn nu al angstig en hoeven niet nodeloos te worden 
gestoord, door een drone. In de bebouwde kom ben ik het zeker 
niet eens met het gebruik van een drone. We hechten waarde aan 
ruimte en rust en zitten niet te wachten op het overvliegen van 
drones. Aan de drone is niet te zien van wie deze is. Een drone kan 
langere tijd op dezelfde plaats stil in de lucht staan. Ik heb niets te 
verbergen. Als de foto’s maar vernietigd worden na gebruik. Tij-
dens het gebruik van een drone worden er ook automatisch andere 
zaken mee opgenomen. Iemand die langs loopt, voortuinen van 
woningen en misschien nog wel andere zaken.

Een vriendelijk 

woord is als een 

mooie lentedag

Spits gezegde

JA NEE
68,3% 31,7%



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

 

DAGTOCHTEN

✔Géén aanbetaling

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

✔ All-Inclusive
✔ Elke avond entertainment
✔ Gevarieerd programma
 

Datum: 
30 augustus 2023 - 5 dagen

✔Kleurige dorpjes aan de kust
✔Lappendeken van wijngaarden
✔Hotels o.b.v. halfpension
 

Datum: 
11 september 2023 - 10 dagen

€ 779,- 
p.p.

TULPEN EXPRESS

3 mei 2023
€ 95,- p.p. 

BETUWE & 

BLOESEMS

11 april 2023
€ 85,- p.p. 

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar
Koie/thee met gebak
Entree Tulip Experience
Rit met Tulpen express
Diner

INCLUSIEF Reis per luxe touringcar
Koie/thee met cake op de heenreis
Rondvaart over de Linge (3 uur)
Lunchbufet 
Rondrit o.l.v. een gids
Koie/thee met gebak

Ga met ons mee naar het prachtige Cinque Terre en  
bloemenriviera! Bewonder de kleurrijke gevels van de 
huizen, omringd door weelderige olijfgaarden en steile 
klifen aan de ene kant en kleine natuurlijke haventjes 
met traditionele vissersboten en kristalhelder water aan 
de andere kant. Naast de unieke dorpjes is ook het  
mondaine schiereiland Portoino een bezoek waard.  
De haven wordt gezien als één van de allermooiste ter 
wereld. We maken een vaartocht naar dit kustplaatsje. 

Tijdens deze reis ontdekken we mooie plekjes rondom 
Vught. We maken o.a. een rondvaart door de Biesbosch, 
bezoeken havenstad Antwerpen en maken een rit met 
de duinexpres door de Loonse en Drunense Duinen.  
Op de terugreis brengen we een bezoek aan het  
zandsculpturenfestijn en wordt er een afscheidslunch 
geserveerd. Het hotel staat garant voor een ontvangst 
op zijn Brabants: warm, zeer hartelijk en  
volledig verzorgd. 

Bloemenriviera & Cinque Terre Seniorenreis Vught

Bekijk al onze reizen via 
www.veenstrareizen.nl 

of vraag onze nieuwe reisbrochure  
aan via internet of bel:

0511-541809

 
Einsteinstraat 7 | Buitenpost

€ 1049,- 
p.p. 

€ 689,- 

p.p. 

Allard van der Wal

Ik ben er 
voor u.

Telefoon 0511 - 23 30 53

www.nijboeruitvaartzorg.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.
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Een kijkje in de opvang in de Fonteinkerk
Bewonderenswaardig hoe ze zich aanpassen

BUITENPOSTERS
Nelleke Kemps-Stam

Op 24 februari werd op het gemeentehuis met de Oekraïense vluch-
telingen de invasie van het Russische leger in Oekraïne herdacht. 
De ‘speciale militaire operatie’ die in drie dagen plaats had moeten 
vinden, duurt nu al meer dan een jaar. Van de 90.000 geregistreerde 
vluchtelingen in ons land wonen er op dit moment 52 Oekraïners 
in de Fonteinkerk. ‘Hoe komen zij de dag door?’ is een vraag die bij 
je opkomt als je erlangs rijdt. Om een antwoord te vinden, gaan we 
naar de groepsbegeleidster Mirjam Dandan.

Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht, vallen onder de Euro-

pese Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die onlangs is verlengd tot 

4 maart 2024. Europa kan de regeling nog met een jaar verlengen. 

Wat er daarna met de groep Oekraïners in Nederland gebeurt – of 

hun asielaanvraag alsnog beantwoord moet worden, of dat ze terug 

moeten naar Oekraïne of mogen blijven in Nederland - is nog niet 

duidelijk. (Bron: NOS)

Aanpassingsvermogen
De Fonteinkerk heeft plaats voor 
zeventig mensen, maar dat gaat 
niet gebeuren. “We hebben bij-
voorbeeld een gezin van drie 
personen op één kamer. Maar 
om de gezinssituatie te behou-
den, komt daar dan niet één per-
soon bij”, legt Mirjam uit. “De sa-
menstelling van de groep is heel 
verschillend. De gezinnen die 
hier zijn, hebben allemaal één 
kind, er is een vrouw met haar 
dochter en een zus die samen 
een kamer delen, alleenstaande 
jonge jongens, alleenstaande 
vrouwen en oudere getrouw-
de stellen. De jongste is vijf, de 
oudste is 61. Er is ook al weer 
een gezin weggegaan dat in 
Gouda bij een gastgezin terecht 
is gekomen.” Hoewel de opvang 
nog pas vier maanden duurt, is 
er al sprake van gewenning aan 
de manier van samenleven. “Er 
is veel meer rust dan in het be-
gin. Ze zijn ook meer gewend 

aan een leefsituatie waarin niet 
veel ruimte voor privacy is. Die 
ontspannen sfeer maakt het voor 
nieuwkomers die binnenkomen 
heel anders dan wanneer er 
stress is. Ze worden ook meteen 
onder de hoede genomen. De 
mensen zorgen voor elkaar. Ze 
maken het beste van de situatie 
zoals die is.”
Het gebrek aan privacy wordt ook 
veroorzaakt doordat de slaap-
kamers geen plafonds hebben. 
“De slaapruimte is een stilte-
ruimte. Er wordt heel wat aan-
passingsvermogen gevraagd en 
toch gaat dat”, zegt Mirjam. “De 
jongeren mogen niet in hun ka-
mer gamen bijvoorbeeld. Als het 
toch misgaat, spreken de oude-
ren hen daar ook op aan. Er is 
veel interactie op een positieve 
manier. Natuurlijk hoor je wel 
eens wat. Maar er komt nooit 
iemand bij me om te klagen. Ik 
vind het bewonderenswaardig 
hoe ze zich aanpassen. Ik mag 
om vier uur naar huis, maar zij 

leven hier met z’n allen 24 uur 
zeven dagen. En ’s morgens 
ontvangen ze me weer met een 
glimlach.”

Er moet natuurlijk ook gegeten 
worden. Dat gaat vast niet alle-
maal tegelijk. “We hebben een 
gemeenschappelijke ruimte met 
tafels. Maar niet iedereen heeft, 
zoals de meeste Nederlanders, 
stipt om zes uur het eten op tafel. 
Er zijn in totaal zes kookplaten 
waar mensen gebruik van kun-
nen maken. Dit gaat in overleg. 
Er wordt de hele dag door wel 
gekookt door de een of de an-
der. Ze doen boodschappen en 
koken voor zichzelf, maar hou-
den wel rekening met elkaar. Er 
is een hulpbehoevende meneer, 
voor wie altijd iets extra gekookt 
wordt. Ze proberen het gezellig 
te maken en soms wordt er ook 
eten door onze deur naar binnen 
geschoven.” 

Wat gebeurt daar?
Voor degene die dagelijks langs 
de Fonteinkerk komt, is er weinig 
te zien van de opvang. Hoog-
stens de rokers en bellers die bui-
ten staan. Maar wat gebeurt er 
binnen? Mirjam snapt die vraag 
wel. “Ik kan me wel voorstellen 
dat dat ook wel eens vragen 
oproept. Door het hierbinnen 
zo rustig mogelijk te houden, is 
geprobeerd een thuissituatie te 
creëren. Met zo weinig mogelijk 
prikkels van buiten, zodat je een 
soort huis vormt met z’n allen. 
Daardoor hangt er een hele goe-
de sfeer en energie. Het is hier 
dus gezien de situatie waaruit 
zij komen, een relatief rustige 
woongemeenschap. Bezoekers 
zijn welkom, maar we hebben 
het liefst dat we weten wanneer 
er iemand van buiten komt. Je 
wilt thuis ook niet zomaar over-
vallen worden. Wij nemen dan 
de tijd om iemand te ontvangen, 
nadat je je bij de beveiliging hebt 
gemeld.” 

Net als in familie- of teamver-
band levert het samenwonen 
ook wel eens ergernissen op. 
“Het scheelt natuurlijk wel dat ze 
vrij zijn om dan even een blok-
je om te lopen. Het is hier geen 
gevangenis”, relativeert Mirjam. 
“Het zijn volwassen mensen en 
ze komen er zelf wel uit.” Naast 
gesprekken met de bewoners, 
regelen de woonbegeleiders ook 
praktische dingen voor de Oe-
kraïners. De taal is wel een ob-
stakel in de communicatie. Niet 
iedereen spreekt Engels en dan 
kan Google Translate een op-
lossing zijn. Mirjams vertaler zit 
tegenover haar aan het bureau. 
“Najib is in Marokko geboren en 
op z’n vierde naar Oekraïne ge-
komen. Hij spreekt ook de talen 
en is vorig jaar gevlucht met zijn 
gezin. Sinds kort is hij een colle-
ga van mij. Hij is mijn tolk, ik ben 
zijn tolk. Dat maakt een gesprek 
makkelijker dan met de tolken-
telefoon. Hij kent ook onze ge-
bruiken en hun gebruiken. Een 
ideale samenwerking.”

Gevraagd
Je vraagt je af wat de groep de 
hele dag doet. Vervelen ze zich? 
“Dat klopt”, bevestigt Mirjam. 
“Dat zouden ze heel graag an-
ders zien. De meesten zitten te 
popelen om te werken. Die pro-
beren wij ook aan alle kanten 
te ondersteunen, maar dat gaat 
niet van de ene op de andere 
dag. Sommigen spreken geen 
Engels en Nederlands, en dan zit 
je ook nog eens in Friesland. De 
meesten zijn zonder auto geko-
men. Wat het openbaar vervoer 
betreft, is Buitenpost geen mak-
kelijke plek. Sommigen willen 
ook wel vrijwilligerswerk doen, 
maar een plaats vinden kost 
tijd. Maar anderen vervelen zich 
echt wel. We geven Nederlandse 
les waar veel mensen aan deel-
nemen. Met vrijwilligers wordt 
een knutselmiddag voor de kin-
deren georganiseerd en met de 
vrouwen gehandwerkt. We no-
digen iedereen die nog andere 
ideeën heeft uit om contact met 
ons op te nemen. We zijn op de 
locatie telefonisch bereikbaar op 
06 4855 7105 of via de e-mail: 
opvangbuitenpost@gmail.com. 
We kunnen dan kijken wat we 
nog meer kunnen doen. Op de 
Facebookpagina ‘Buitenpost 

helpt Oekraïne’ staan vooral 
hulpvragen. Om iemand naar 
het ziekenhuis in Drachten te 
brengen bijvoorbeeld. Momen-
teel wordt er nog gezocht naar 
fietsen voor volwassenen, een 
fietsenmaker die samen met de 
Oekraïners de fietsen wil onder-
houden, een televisie voor de 
kinderkamer om tekenfilms te 
kijken, hengels en waterpistolen 
voor de jongetjes voor als het 
mooi weer wordt. Kleding is niet 
nodig.

Gewone mensen
De kerk staat in een woonbuurt 
en buurtbewoners zullen zich 
afgevraagd hebben of de vluch-
telingen de hele dag gaan rond-
lopen. “Ik heb niet het idee dat 
ze de hele dag rondlopen, maar 
ze halen best wel eens een fris-
se neus. En de jonge mensen 
zullen heus wel eens in het park 
zitten om even te luchten. Het 
zijn ook maar gewone mensen. 
Maar ik heb niet het gevoel dat 
er op straat gehangen wordt 
of dat men de locatie ontloopt. 
Want de sfeer en de energie zijn 
echt goed hier in huis. Het is ook 
belangrijk voor de mensen om 
even naar buiten te kunnen of te 
gaan fietsen. We willen ze abso-
luut niet vastzetten. We hebben 
ook wat visvergunningen voor 
hen geregeld, want in Oekraïne 
is vissen heel gewoon. Ze waren 
zo blij als een kind toen ze hen-
gels kregen. Vissen is voor hen 
een manier om te ontspannen en 
te genieten. Anders zit je maar te 
zitten. 
We vinden het heel mooi dat we 
samen met de buurtbewoners 
en de kerkmensen meedoen met 
NLdoet. De tuin wordt aangepakt 
en wij hebben handige mannen 
in huis die picknicktafels maken. 
Dan kan er straks bij mooi weer 
buiten gezeten worden. Verder 
zijn we hard bezig om de vluch-
telingen te laten sporten, want 
daar is wel behoefte aan. Dan 
krijgen ze ook meer contact met 
de omgeving. 
Wat wel geregeld is, is het on-
derwijs. Vanaf groep 3 gaan de 
kinderen naar Samenwerkings-
school ‘De Frissel’ in Drachtster-
compagnie. Ze worden met een 
taxi opgehaald en zitten gewoon 
bij Nederlandse kinderen in de 
klas. Dat gaat heel goed en ze 

hebben er plezier aan. De jong-
ste gaat binnenkort in Buitenpost 
naar de kleuters.” 
De vluchtelingen komen uit 
plaatsen die dicht bij het front 
liggen: Charkov, Mariupol, 
Donetsk, Dnipro en Luhansk. “Ze 
hebben contact met de achter-
blijvers via de telefoon. De ac-
tuele situatie in Oekraïne wordt 
gevolgd via online kanalen. Er 
zijn mensen die een zoon aan het 
front hebben of een man. Soms 
kunnen ze hen drie weken niet 
bereiken. Dat merk je dan aan ze. 
Wij zijn er wel om hen op te van-
gen, maar we zijn nu ook bezig 
Oekraïens sprekende psychische 
hulp in huis te nemen. Daar kan 
men zich dan bijvoorbeeld eens 
in de twee weken melden. We 
weten niet hoe lang de opvang 
duurt en dan is het wel belangrijk 
dat je met iemand praat die jouw 
taal spreekt.” 
Soms hoor je mensen zeggen 
dat ze in Nederland willen blij-
ven. “Hier niet. Dat is veel te 
vroeg. Het zou zo’n harde reali-
teit zijn om nu te beslissen nooit 
meer naar huis te gaan. Ze hoe-
ven hier niet te blijven om een 
beter leven te krijgen. Het is niet 
gemakkelijk om een woning en 
werk te vinden. De mensen zijn 
zo dankbaar dat ze opgevangen 
worden. Niet alleen naar ons toe, 
maar ook naar de gemeenschap. 
Het is voor mij nog steeds ver-
rassend en hartverwarmend om 
mijn werk met hen te doen. Het 
zou mooi zijn als andere mensen 
dat ook zo mogen beleven.”

Bij de herdenking van één jaar oorlog werd het Oekraïense volkslied gezongen bij het hijsen van de vlag. 

(foto: Hielke Boorsma)

Tijdens NLdoet hebben vrijwilligers geholpen met de aanleg van een tuin bij de 

Fonteinkerk. Ook werden er enkele bomen geplant. Er lag sneeuw, maar straks 

kunnen de bewoners heerlijk buiten van de zon genieten. 

(foto: Hielke Boorsma)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Kerkstraat Buitenpost

Vanaf nu ook biologische 
groente en fruit!

Surf naar www.Greenstore.nl

Bij het maken van een (officiële) pasfoto

gratis fotosleutelhanger!!



De volgende Binnenste Buitenpost

 wordt verspreid 

in de week van 24 april

De krant niet of te laat ontvangen? 

Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

bibupost@gmail.com
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Op zaterdag 1 juli vindt het na-
tuurwandelevenement Swadde-
kuier plaats. De inschrijving is 
inmiddels geopend. Deelne-
mers kunnen kiezen uit drie af-
standen, namelijk 10, 20 of 40 
kilometer. De organisatie heeft 
nieuwe plekjes in het landschap 
van de Noardlike Fryske Wâlden 
opgenomen in de routes, waar-
onder de miedengebieden en 
het landschap van elzensingels 
en houtwallen. Diverse (boeren)
bedrijven, Staatsbosbeheer en 
de vereniging Noardlike Frys-
ke Wâlden hebben belangeloos 
hun medewerking toegezegd 
om wandelaars te laten genieten 
van al het moois wat de Noard-
like Fryske Wâlden te bieden 
heeft. 

Alle tweedeklassers van het Lau-
wers College in ons dorp hebben 
vorige maand workshops ge-
volgd over social media, sexting, 
grooming en cyberpesten in het 
Mobiel Media Lab van de politie. 
Het doel is jongeren bewust te 
maken van hun eigen online-ge-
drag en wat te doen als je met 
vervelende situaties te maken 
krijgt. Het Mobiel Media Lab is 
een vrachtwagentrailer van de 
politie waarin gesprekken plaats-
vinden over maatschappelijke 
onderwerpen als cyberpesten, 
sexting maar ook over nepvuur-
wapens, alcohol, drugs, lachgas 
en vuurwerk. 

In de nachtelijke uren van 
6 maart is een 33-jarige automo-
bilist uit Kollumersweach door 
de politie aangehouden. Hij zag 
op de Voorstraat in Buitenpost 
een van rechts komende politie-
auto over het hoofd en drukte 
vervolgens het gaspedaal in. De 
man kreeg een stopteken, maar 
negeerde dit en reed met een 
snelheid van 100 kilometer per 
uur over de Jeltingalaan. Vlak 
voor de rotonde met de Lau-
wersmeerweg staakte hij zijn 
vluchtpoging. De automobilist 
bleek onder invloed van alcohol 
en blies 1,82 promille. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt vanwe-
ge rijden onder invloed, negeren 
van een stopteken, gevaarlijk 
rijgedrag en het niet dragen van 
de gordel. De officier van justitie 
moet beslissen of de man zijn rij-
bewijs terugkrijgt.

Op 30 maart wordt de gloed-
nieuwe Beweechrûte in ons 
dorp feestelijk geopend. De 
route loopt door de prachtige 
ecozone rondom het dorp en is 
voorzien van diverse oefeningen 
en uitdagingen die geschikt zijn 
voor mensen van alle leeftijden 
en conditieniveaus. Wandelen, 
joggen, rennen of met een hulp-
middel. U kunt zelf kiezen welke 
afstand en beweegactiviteiten u 
wilt doen.

AL GELEZEN? verzameld door Bennie Nauta

Oostelijke rondweg open voor 
landbouwverkeer
Lang mocht de westelijke rond-
weg wél gebruikt worden door 
landbouwverkeer maar de oos-
telijke rondweg niet. Een vreem-
de situatie die te maken had met 
het oorspronkelijke inrichtings-
plan. Hierdoor kozen veel trac-
toren er toch voor om door het 
dorp te rijden. Omdat met name 
het zware landbouwverkeer een 
risico is voor de verkeersveilig-
heid voerde Plaatselijk Belang 
drie jaar geleden actie. De Pro-
vinsje Fryslân zegde toen toe de 
oostelijke rondweg te openen 
zodra het tractorrijbewijs inge-

voerd was. 
Aanvullende bebording geeft 
sinds kort aan dat de toezeg-
ging is nagekomen. De enige 
voorwaarde is dat de voertuigen 
sneller dan 25 kilometer per uur 
moeten kunnen rijden. Om on-
nodig zwaar landbouwverkeer 
in de dorpskern te ontmoedigen 
zullen verdere maatregelen no-
dig zijn. Een uitzondering zal dan 
gemaakt moeten worden voor 
de agrariërs die pal tegen het 
dorp werken.

Johan Kootstra

Creatief café is leuk en vooral gezellig bezig zijn
“Net een kleuterschool”, merkt 
een van de knutselaars op, “nou 
ja, dat is ook weer niet waar. Het 
is voor ons een kwestie van even 
het verstand op nul zetten en lek-
ker bezig zijn”. En veel gezellig-
heid natuurlijk... 
Eén keer per twee weken ko-
men zo’n twintig leden van het 
Creatief Café breiend, hakend en 
knutselend bij elkaar in de Scha-
kel achter de PKN-kerk. “Nog 
niet alle mensen weten het, 
maar iedereen is welkom. Niet 
alleen voor kerkleden”, vertelt 
Joke de Vries. “En zeg ook maar 
dat mannen beslist welkom zijn”, 

vult Wiepie Renkema aan.
Bijna iedereen heeft zijn eigen 
kleine projectje. Bij problemen 

wordt met graagte assistentie 
aangeboden door de overige 
leden. Veel aandacht wordt mo-
menteel besteed aan de twee 
grote werken voor de Kunst in de 

Kerk-tentoonstelling in de feest-
week. “Dat doen we al twaalf 
jaar. We moeten er trouwens 
mee opschieten, want de zomer-
stop komt eraan”, wordt gemeld. 
En oh ja, er zijn nog blauwe kno-
pen nodig. Wie heeft er over? 
Ze kunnen bij Wiepie Renkema 
in De Schakel worden gebracht.

Johan Kootstra

Knopen, en nog eens knopen... (foto’s: Johan Kootstra)

Gemeentelijke fusie of ontvlechting, een keuze 
met grote gevolgen
Het hangt al jaren in de lucht maar lijkt nu opeens toch menens: 
een volledige fusie van de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerk-
steradiel. Zo niet, dan dreigt beëindiging van de samenwerking. 
Waarom is het kiezen daartussen opeens zo dringend? En wat kan 
het voor Buitenpost betekenen?

Al ruim voor de eeuwwisse-
ling stuurde de rijksoverheid 
aan op het samengaan van 
kleine gemeentes. Onder de 
noemer ‘centralisatie’ werd als 
voordeel gezien: grotere ge-
meentes kunnen efficiënter en 
kostenbesparend werken. Die 
gedachte sloeg aan. Een Frie-
se fusiegolf volgde. Monster-
gemeentes ontstonden, zoals 
Súdwest-Fryslân in 2011, de 
Waadhoeke in 2017 en Noar-
deast-Fryslân in 2019.

Achtkarspelen was niet zo snel 
overtuigd. De wens zoveel mo-
gelijk zelfstandig te zijn bleef 
leidend. Hoewel er een poosje 
verkering was met Kollumerland 
c.a. raakte het uit in 2012. Een flirt 
met het ogenschijnlijk financieel 
sterke Tytsjerksteradiel leek veel-
belovender. Een huwelijk ging te 
ver, wel werd in 2014 een werk-
maatschappij in het leven geroe-
pen. Ambtenaren van beide ge-
meentes werken nu vaak samen, 
maar verder weinig meer.

Het had de schijn van een suc-
cesvol compromis. Toch is nu de 

conclusie getrokken dat het zo 
niet verder kan. Twee gemeen-
teraden met elk eigen beleid 
leggen een te grote druk op het 
ambtelijk apparaat. En de beide 
gemeentes zijn afzonderlijk te 
klein om aantrekkelijk te zijn als 
werkgever. In de afgelopen jaren 
was een groot verloop onder de 
werknemers te zien. Wat lang 
werd uitgesteld is nu een harde 
keus. Óf volledige fusie waarbij 
één gemeente, gemeenteraad 
en gemeentelijk apparaat ont-
staan. Óf ontvlechting, elk weer 
zelfstandig. 

De nood is binnen de gemeen-
tekantoren dusdanig groot dat 
de burgemeesters en wethou-
ders aandringen op haast. De 
gemeenteraden zijn ondertus-
sen ingelicht maar zitten nog 
lang niet op een lijn. Dinsdag 
14 maart was een informatie-
avond in onze raadzaal. Ook 
publiek was welkom dat mocht 
inspreken. Vijf sprekers hielden 
pleidooien waarbij met nadruk 
aan de historie werd herinnerd, 
maar ook het belang burgerdeel-
name in het besluit werd bena-

drukt. Spektakel en heldere ant-
woorden bleven uit. Het verloop 
van de avond liet zelfs bij som-
mige aanwezigen een ontevre-
den gevoel achter. Scherp werd 
dat het vraagstuk ingewikkeld is 
met veel onzekerheden.

Een fusie zou voor Buitenpost 
kunnen betekenen dat ons dorp 
de status als hoofddorp kwijt-
raakt. Aan de rand van de pro-
vincie en gemeente gelegen is 
het gevaar dat het ‘aan het voe-
teneind’ raakt. Leeuwarden, Dok-
kum en Drachten zijn mogelijk 
voor het nieuwe hoofddorp toch 
veel interessanter? Kollum kent 
dit gevoel. We kunnen natuurlijk 
ook als Buitenpost en Achtkar-
spelen de hakken in het zand zet-
ten... Met het risico dat we met 
een verzwakt korps ambtenaren 
verder moeten. En lopen we de 
kans dat uiteindelijk toch over 
ons beslist gaat worden door de 
Provinsje. Hoe moet het nu ver-
der? Op het korte termijn lijkt de 
vraag belangrijk of nog de nodi-
ge tijd wordt gegeven aan verder 
onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld 
door met een stemming de bur-
gers te raadplegen. Zo niet, dan 
is het streven dat de raden van 
beide gemeentes voor de zomer-
stop een besluit nemen.

Johan Kootstra

Een voorbeeld van een uitweg. Het 

idee bestaat al langer. Buitenpost bij 

Noardeast-Fryslân. De andere dor-

pen bij een van de drie buurgemeen-

tes. Beter aan het voeteneind van 

Dokkum dan van Burgum? Een innige 

vriendschap met Kollum zou kansen 

kunnen bieden. Het is zomaar een 

idee en beslist niet het enige denkbare. 

Wat zijn de opties? De kaarten 

laten voorbeelden zien. Deze kaart 

betekent een terugkeer naar de oude 

situatie zonder samenwerking. Beide 

blijven middelgrote gemeentes die 

aan de kleine kant zijn. Varianten 

met een andere, beperkte vorm van 

samenwerking zijn overigens nog 

niet uitgesloten.

Deze situatie zou het gevolg zijn van 

een volledige fusie. Welk dorp dan 

het hoofddorp van de gemeente 

wordt is de vraag. Burgum lijkt de 

beste papieren te hebben. Gemeente 

‘De Wâlden’ zou een naam kunnen 

zijn.

(kaarten: Johan Kootstra)
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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

FASHIONSHOW
 

Vrijdag 31 maart
middag 15.00 uur
avond 19.00 uur

 
Kaarten € 5,- per stuk (op=op)

 
Bij besteding van 
minimaal € 25,-

krijg je € 5,- korting 
geldig t/m 8 april

2e fles 
halve 
prijs

Groene aanslagreiniger 
• Concentraat* 
• Geschikt voor ca. 200 m2

• Inhoud: 1 liter
Art.nr. 10003563

7.99

SLECHTS

PER FLES
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Leerlingen Lauwers College presenteren
proielwerkstuk
Op 9 maart presenteerden alle 
havo- en vwo-examenleerlingen 
van Lauwers College Buitenpost 
hun profielwerkstuk (PWS) aan 
een deskundige jury, bestaande 
uit fractielid Wietske Poelman 
van de FNP (Fryske Nationale 
Partij), journaliste Lisa Teakema 
van RTV NOF en Sjouke Visser 
directeur van het Lauwers Colle-
ge in Buitenpost.
De tijd van het profielwerkstuk is 
voor vele examenleerlingen een 
spannende tijd; het is immers 
een verplicht onderdeel van hun 
eindexamen. Onder begeleiding 
van docenten hebben de eind-
examenleerlingen dit schooljaar 
hard gewerkt aan zeer uiteenlo-
pende thema’s. Een kleine greep 
uit de onderzoeksonderwerpen 
is: economische gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne, invloed 
van de VAR op het betaald voet-
bal, therapie met paarden, fe-
minisme, alcoholgebruik onder 
jongeren onder de 18 en sociale 
druk.

Jury- en publieksprijs
Van 19.30 tot 21.30 uur vonden 
er doorlopend presentaties door 
het hele schoolgebouw plaats. 
Deze werden beoordeeld door 
een driehoofdige jury, die later 
op de avond een juryprijs en 
een publieksprijs uitreikte. “Het 
niveau van de werkstukken en 
de gedrevenheid van de leerlin-
gen maakte diepe indruk op de 
jury”, aldus onafhankelijk jurylid 

Wietske Poelman: “Ondanks dat 
deze leerlingen tot de ‘corona-
generatie’ behoren, hebben zij 
genoeg vaardigheden opgedaan 
om dit allemaal neer te zetten”.

De juryprijs ging naar Hettie 
Zwart en Nina Zwart met hun 
werkstuk over de prestatie-
maatschappij: is het écht zo dat 
meisjes meer druk voelen om te 
presteren dan jongens? En zijn 
er nog regionale verschillen te 
ontdekken? Voor hun onderzoek 
gingen zij het veld in en spraken
ze met jongeren op school in 
Friesland én in de Randstad. 

De jury noemde de maatschap-
pelijke relevantie, de gedegen 
academische onderbouwing en 
de nieuwswaarde van dit onder-
werp als doorslaggevende fac-
toren bij het toekennen van de 
juryprijs.

De publieksprijs ging naar  
Griete Hijlkema en Lisanne 
Kooistra. Zij hadden als onder-
werp: de invloed van influencers 
op het koopgedrag van jonge-
ren. De aanstekelijke presentatie 
heeft blijkbaar vele bezoekers 
beïnvloed om op dit tweetal te 
stemmen.

V.l.n.r. Lisa Taekema, Hettie Zwart, Nina Zwart, Wietske Poelman, Griete 

Hijlkema, Lisanne Kooistra, en Sjouke Visser. (foto: Lauwers College)

Subsidie IJsclub uit Gebiedsfonds Sinnegreide
Het gebiedsfonds, beheerd door 
ECB (Energie Coöperatie Buiten-
post), wordt gevuld door een 
deel van de opbrengst van het 
zonnepark ‘De Sinnegreide’ ten 
noordoosten van Buitenpost. 
Gedurende vijftien jaar zal er 
naar verwachting zo’n 7500 euro 
per jaar beschikbaar komen. Elk 
half jaar wordt er een subsidie 
toegekend

IJsclub Buitenpost
Op 7 maart heeft Sean Thomp-
son namens het gebiedsfonds 
een subsidiebedrag van twee-
duizend euro overhandigd aan 
IJsclub Buitenpost. Hans de 
Vries (voorzitter) en Pier van der 
Bij (penningmeester) namen het 
bedrag namens de ijsclub in ont-
vangst. 
De ijsclub wil verduurzamen 
door onder andere de huidige 
ijsbaanverlichting te vervangen 
door led-verlichting. Hierdoor zal 
het verbruik naar schatting met 
ongeveer 80% gereduceerd wor-
den. Ook verwachten ze hierdoor 

een lichtere nutsaansluiting no-
dig te hebben, wat maandelijks 
ook weer scheelt in de uitgaven. 

Aanvraag subsidie nog mogelijk
Het is nog steeds mogelijk een 
aanvraag te doen voor subsidie 
uit het Gebiedsfonds Sinnegrei-
de. Hiermee worden projecten 
gesteund met een maatschap-
pelijk, duurzaam en collectief 
belang. Het fonds is met name 
bedoeld voor financiële onder-
steuning van plaatselijke initia-

tieven op het gebied van ener-
giebesparing en opwekking van 
duurzame energie. Projecten 
met biodiversiteit, circulariteit, 
natuur en aanverwante educa-
tie tot doel komen eveneens in 
aanmerking. It Koartling, de ten-
nisclub, de biljartclub, de Swad-
dekuier, de Mariakerk, volkstuin-
vereniging de Swadde Ikker en 
nu ook de IJsclub, mochten al 
eerder uit het fonds putten. Voor-
waarde is wel dat er een duidelij-
ke binding met Buitenpost is. 

De komende veertien jaar wordt 
ieder half jaar weer een subsidie 
toegekend. De eerste ronde van 
toekenning voor 2023 is open 
tot 30 juni. De aanvraag moet 
voorzien zijn van een plan van 
aanpak, een beschrijving van het 
doel en de achtergrond en een 
financiële begroting. 
Formulieren zijn te vinden op de 
website van de ECB: 
https://ecbuitenpost.nl

Hans de Vries (links) en Pier van der Bij nemen de cheque in ontvangst van 

Sean Thompson. (eigen foto)

Ladies Night voor bewoonsters
Fonteinkerk
Terwijl in ons land Internationale 
Vrouwendag in het teken staat 
van vrouwenrechten, wordt deze 
dag in Oekraïne gevierd als Moe-
derdag.
Of beter gezegd, ‘werd gevierd’, 
want feest vieren in een land vol 
oorlog,dat gaat moeilijk samen.
En dit geldt ook voor de bewoon-
sters van de drie opvanglocaties 
in Achtkarspelen: 8 maart was 
dit jaar al de tweede keer waar-
op zij geen Moederdag konden 
vierden.
Voor ons een reden om hen op 
deze dag toch te verrassen met 
een bijzonder verrassing: een  
cadeaubon voor een Ladies 
Night. Voor de vrouwen in de 
Fonteinkerk werd deze feeste-
lijke verwenavond gehouden in 
de grote zaal van It Koartling, die 
door het bestuur speciaal hier-
voor beschikbaar was gesteld.

Buiten was het koud en kleurde 
de wereld sprookjesachtig wit. 
Binnen was het lekker warm en 
gaven rode tulpen, slingers en 
ballonnen de zaal een feestelijk 
tintje. Na koffie, thee en heer-
lijk lekker gebak van De Binnen 
Markt konden de ladies hun  
haren toevertrouwen aan de 
deskundige handen van kap-
ster Daniek, kapster Carin van 
‘Kapsalon Carin’ of namen ze 
plaats tegenover Kelly Marie van 
‘Dutch by Design’ voor een he-
lende handmassage. 
Voor een gezichtsbehandeling 
stond Conny van ‘Schoonheids-

salon Reflection’ klaar met een 
tafel vol spiegels en make-up.
Daarnaast was een hoek inge-
richt voor bloemschikken voor 
het maken van een voorjaars-
stukje. Maar wel nadat Rachel 
van ‘Naildesign’ de nagels had 
voorzien van een mooi nieuw 
kleurtje. 
Halverwege het programma 
werd er een toast uitgebracht 
met de heerlijke mocktails van 
Grand Café Wald in Kollum  
en er gingen schalen vol lekke-
re hapjes rond van De Binnen 
Markt en van It Strunerke in  
Augustinusga.

Fotograaf Oleksandr, een van de 
tijdelijke bewoners van de Fon-
teinkerk, maakte van elke ma-
ke-over een foto, een blijvende 
herinnering aan deze bijzondere 
avond. 

Zo’n evenement kan alleen wor-
den georganiseerd met behulp 
van vrijwilligers. Naast de be-
reidwilligheid van lokale onder-
nemers om hun tijd beschikbaar 
te stellen, werd dit bijzondere 
moederdagcadeautje mogelijk 
gemaakt door de vrijwillige inzet 
van Daniek, Sabrina, Oleksandr, 
Linda en Lieke.
Net als de Oekraïense ladies uit 
Buitenpost kijken wij terug op 
een geslaagde avond.

Activiteitencommissie 

Vluchtelingenopvang 

Achtkarspelen/Buitenpost

 (foto: Hielke Boorsma)

ProRail werkte aan het spoor
Begin maart heeft ProRail aan 
het spoor gewerkt. De rails zijn 
weer rechtgelegd en op de juiste 
hoogte gebracht. Op sommige 
plaatsen waren ze vijf centime-
ter gezakt. Op de plek van de 
verzakking in de spoorberm, ter 
hoogte van het Van den Brugter-

rein, is extra ballast aangebracht. 
De berm zelf is nog niet hersteld. 
Een medewerker van ProRail 
vertelde dat de berm op een la-
ter moment wordt afgegraven 
en daarna verstevigd. 

Hielke Boorsma



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.
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Woensdag 15 maart mochten we 
weer stemmen en hoe! Niet één 
maar twee keer: voor de Provin-
ciale Staten van Fryslân en voor 
het Wetterskip Fryslân.

Provinciale Staten
In Achtkarspelen brachten 14.691 
kiezers hun stem uit (66,7%),  
tegen 12.469 in 2019 (57,8%). De 
opkomst was dus duidelijk hoger 
dan in 2019, en ook hoger dan het 
landelijke opkomstcijfer (57,5%). 
In Buitenpost was de opkomst 
nog hoger: 74,1% (2019: 67,3%). 

De opmerkelijke winst van  
BBB was ook duidelijk in Achtkar-
spelen te zien. Liefst 30,8% van 
het aantal kiezers gaf zijn of haar 
stem aan deze partij. In alle dor-
pen van de gemeente werd de 
BBB de grootste partij, gevolgd 
door CDA en ChristenUnie. 
Toch waren er wel verschil-
len, zo kent Buitenpost minder 
BBB-stemmers (22,8%) dan de 
overige dorpen (Surhuizum de 
meeste, 39,1%). De verschillen 
tussen de elf dorpen ziet u in de 
kaart. 

In de elf dorpen van Achtkar-
spelen kon in 16 stembureaus 
gestemd worden op 17 partijen, 
met in totaal 519 kandidaten. 

Wetterskip Fryslân
Voor het Wetterskip deden 
11 partijen mee, met samen 176 
kandidaten.
De opkomstpercentages voor 
het Wetterskip lagen voor alle 
dorpen zo’n 1 tot 2,5% lager dan 
voor de Provinciale Staten.
Ook hier was BBB de grote win-
naar met 30,6% van alle uitge-
brachte stemmen. Buitenpost 
had het laagste percentage 
BBB-stemmers (20,5%), Gerkes-
klooster het hoogste (42,8%).

Annemieke Altena

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

 (foto’s Hielke Boorsma)

Het tellen van de stemmen werd nachtwerk. (foto: Johan Kootstra) (kaarten en grafieken: Annemieke Altena)

Hoe goed past de gemeente op ons stenen erfgoed?
Een monument is een gebouw of terrein van algemeen belang van-
wege schoonheid of wetenschappelijke of culturele waarde, meldt 
het woordenboek. Buitenpost heeft twaalf erkende, zogenaamde 
Rijksmonumenten. Maar in ons dorp is veel meer bijzonders te 
zien. Stellen wij als inwoners het op prijs om al het mooie in ons 
straatbeeld te bewaren? Als dat zo is, maakt Achtkarspelen daar 
dan werk van?

De meeste mensen hoeven niet 
te worden overtuigd dat bijvoor-
beeld de boerderij van Branden-
burg met ooievaarsnest, het Jel-
tingahuis, of het huis met de zes 
pilaren aan de Voorstraat, aan-
dacht waard zijn. Ze hebben ka-
rakter, geven sfeer en herinneren 
aan de geschiedenis. Omdat ze 
op de lijst van Rijksmonumenten 
staan krijgen ze financiële steun 
en bescherming. Dertig jaar ge-
leden werd al gezien dat het 
met die twaalf niet ophoudt. De 
gemeente vroeg welstandsor-
ganisatie Hûs en Hiem om haar 
dorpen op bijzondere panden te 
onderzoeken. Ruim 100 werden 
in Buitenpost gevonden. Mis-
schien net iets minder bijzonder 
dan een Rijksmonument, maar 
wel de moeite waard. Frits Bou-
wens heeft over enkele in zijn 

rubriek Karakteristiek Buitenpost 

al geschreven. De ambtelijke 
opsomming werd gebundeld 
in het boekwerk Objectgerichte 

beeldinventarisatie Buitenpost - 

2012”. En daar bleef het bij.

Monumenten vragen centen
De raad vroeg om een gemeen-
telijke monumentenlijst, maar 
besefte waarschijnlijk niet wat 
daarmee werd losgemaakt. De 
status van ‘gemeentelijk mo-
nument’ heeft natuurlijk alleen 
waarde als er iets mee wordt ge-
daan. Bijvoorbeeld door overleg 
of met financiële steun. Vooral 
dat laatste bleek een lastige. 
De monumentenlijst kwamen 
daarom stilletjes in een la te-
recht. Hûs en Hiem schrijft over 
Achtkarspelen in het jaarverslag 
2021: “Het erfgoedbeleid van de 

gemeente bestaat enkel uit 52 
rijksmonumenten. Alhoewel er 
geruime tijd geleden een inven-
tarisatie is gemaakt van panden 
die in aanmerking komen voor 
de status van gemeentelijk mo-
nument, is het beleid hiervoor 
nog niet vastgesteld. Van de pan-
den die op de inventarisatielijst 
in aanmerking komen voor een 
monumentenstatus zijn al enkele 
reeds gesloopt”. 

De gevaren wachten niet
Dat is het risico. In Surhuister-
veen wordt nog steeds getreurd 
om de gesloopte dokterswoning 
met koetshuis aan de Kolk. Kort 
geleden werd bekend dat een 
prachtig, oud woudhuisje in 
Zwaagwesteinde was gesloopt. 
Ook Dantumadiel is een gemeen-
te zonder eigen monumentenbe-
leid. Wij weten dat in ons dorp de 
eigenaren van het oude hotel De 
Roskam, aan de Voorstraat 39, 
het pand onder handen willen 
nemen met isolatiematerialen. 
Het gebouw is met afstand, na 
de Mariakerk, het oudste van ons 
dorp. Over de schoonheid valt te 
twisten. Over het karakteristieke 
en historisch betekenisvolle niet. 
De gemeente heeft trouwens 
ondertussen de vergunning ver-
leend.

Zorg vraagt beleid
Het eigenaardige is wel dat bin-
nen de gemeente besef is van de 
waarde van het eigen erfgoed. 
In de laatst vastgestelde cultuur- 

nota staat: “Kunst en architec-
tuur zijn van grote invloed op 
de kwaliteit van de openbare 
ruimte. (...) Het leefklimaat is 
van doorslaggevende betekenis 
bij het kiezen van een gemeente 
die aantrekkelijk is om in te wo-
nen, te werken en te recreëren”. 
Dus inspanning op dit vlak mag 
verwacht worden. De gemeente 
hoeft het overigens niet alleen 
te dragen. Bouwbedrijf King-
ma heeft het Kuipers-huis op 
de hoek Voorstraat-Kuipersweg 
prachtig gerenoveerd. De bewo-
ners van de panden Voorstraat 
42 tot en met 52 (foto’s boven), 
aan de zuidzijde van de Voor-

straat, hebben hun huizen in de 
laatste jaren grotendeels weer 
in oorspronkelijke en fraaie staat 
teruggebracht. En ook de ge-
meente zelf doet soms het nodi-
ge. Het herstel van de bruggetjes 
over de Bûtenpostmer Feart in 
2000 en recent de Twizeler Feart 
tonen dat aan (foto links). Maar 
we lezen ook vaak op onze his-
torische Facebookpagina: “Wat 
is er al veel moois in ons dorp 
verloren gegaan”. Goed beleid is 
onmisbaar. Wie pakt de draad op 
in het gemeentehuis?

Johan Kootstra
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Lokaal boodschappen doen bij
Bloemenparadyske Streekmarkt
Streekproducten zetten de Fryske Wâlden 
op de kaart
Het wordt steeds belangrijker: jouw bood-
schappen halen bij de lokale makers. 
Daardoor leer je niet alleen het verhaal 
achter het streekproduct kennen, maar 
weet je zeker dat je verse en duurzame 
producten in huis haalt. Niet alleen heer-
lijk voor jou, maar ook een eerlijk proces 
voor lokale makers. 

Een geluk: bij Bloemenparadyske Streek-
markt komen verschillende lokale makers 
bijeen, zodat je één keer in de maand op 
één plek al jouw lokale boodschappen 
kunt vinden. Van brood, zuivel en groen-
ten tot heerlijke lekkernijen. Hier komen 
lokale ondernemers bijeen om jou kennis 
te laten maken met gezonde, biologische 
en eerlijke producten. Een mooie samen-
werking die lokale ondernemers ook nog 
eens onderling verbindt en de regio op de 
kaart zet!

Het initiatief wordt nog versterkt door de 
‘YourLocals’ bezorgdienst van lokale en 
biologische producten. Wekelijks is er de 
mogelijkheid om deze producten af te ha-

len of tegen een kleine vergoeding te la-
ten bezorgen. Afhalen kan in Buitenpost 
bij Streekwinkel Op ’e Stâl, en in Kollum, 
bij het Bloemenparadyske. 

3M Pizza: interview met Yousif Bakir
Toen Yousif in 2014 als vluchteling uit Syrië in Nederland kwam, had hij niet kunnen 
dromen dat hij nu een goed lopende pizzeria in Buitenpost zou hebben. Een nadere 
kennismaking met een trotse eigenaar!

Omdat het erg gevaarlijk was om te rei-
zen, is Yousif eerst alleen naar Nederland 
gekomen. Vanaf maart 2015 volgde zijn ge-
zin. Het echtpaar heeft in Syrië een goede 
opleiding gevolgd. Yousif had een prima 
baan in de ‘sales’ van Nestlé International, 
als accountmanager. Hij spreekt vloeiend 
Engels, naast Arabisch. In Nederland heb-
ben Yousif en zijn vrouw inburgeringsles-
sen gevolgd en Nederlands geleerd. 
Er zijn drie dochters in dit gezin: Mariam, 
Miral en Maria: de 3M! Hieruit is de naam 
van de pizzeria ontstaan. 

3M Pizza is gestart op 15 november 
2019. Eerder heeft Yousif gewerkt in de 
productie bij fabrieken, restaurants, 
schoonmaakbedrijven en een kozijnen-
fabriek. Omdat Yousif in Syrië een horeca-
diploma heeft gehaald, heeft hij ervoor 
gekozen om 3M Pizza te starten. Hij is een 
harde werker en wil zijn eigen inkomen 
verdienen. Al na twee jaar was het een 
goedlopende zaak.

Yousif werkte zelf eerst 16 uur per dag. 
Hij is gestart met één personeelslid, maar 
heeft inmiddels zes mensen part-time in 
dienst. Klanten bestellen hun eten via de 
website of telefonisch en laten het meest-
al thuisbezorgen. Ze komen niet alleen uit 
Buitenpost, maar uit heel Achtkarspelen. 

De menukaart is vorige maand uitgebreid. 
Er is nu een fijne keuze uit pizza’s, pasta’s, 
schotels, wraps en broodjes. Ook voor 
vegetariërs is er een aantal lekkere ge-
rechten! 

Yousif Bakir heet u van harte welkom! 

Contactgegevens
3M Pizza
Stationstraat 2
9285 NH Buitenpost
telefoon: 0511 471 900
website: www.3mpizzeria.nl

'Oude Aldi' wordt i etsenwinkel

De geruchten werden al gehoord dat in de 
'oude Aldi' wat gaande was. Kortgeleden 
signaleerde Hielke Boorsma dat een aan-
nemer in de winkel met sloopwerk was 
begonnen. Oebele Hoekstra van Wiersma 
Fietsen laat weten dat dit klopt. “Ja, wij 
gaan naar de Kerkstraat verhuizen”, vertelt 
de ondernemer. “Wij hopen halverwege 
dit jaar daar onze intrek in te nemen”. Het 
betekent voor zijn zaak een behoorlijke 
uitbreiding. De winkel aan de Voorstraat 
heeft 200 m2 verkoopruimte, de nieuwe 
winkel biedt 700 m2 oppervlak. “De werk-
plaats wordt een open onderdeel in de 

winkel, verder komen er aanpassingen 
voor opslag, kantine en andere zaken”, licht 
Oebele toe, “de zaak zal onder een andere 
naam verder gaan, welke is nog niet be-
kend”. Hij woont nu nog met zijn vriendin 
boven de winkel aan de Voorstraat, over 
een jaar verlaten ze ook die plek. 
Succes gewenst!

Johan Kootstra

Schoonenberg sluit
Schoonenberg HoorSupport stopt met in-
gang van 14 april met de dienstverlening 
in de Pearl Opticien-zaak in de Kerkstraat. 
Vanaf die datum kunnen klanten van de 
Schoonenberg terecht in De Westereen, 
Dokkum of Leeuwarden. Spijtig... Wij ken-
nen een behoorlijk aantal mensen, meest-
al op leeftijd en dikwijls minder mobiel, 
die nu voor deze belangrijke dienst naar 
elders moeten. Schoonenberg staat los 
van de Pearl-brillenzaak die gelukkig ge-
woon blijft.

Johan Kootstra

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

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

Zij komt dan bij u langs voor een ge-
sprek of interview.

BEDRIJVIGHEID
Houdrie Slofstra
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Liesbeth Ribbink

Elke dag loopt Harry Tees een vast rondje om en in het Van 
Haersma De Withpark. Daar ruimt hij rommel op en meldt de ver-
nielingen bij de gemeente. “Ik vind het belangrijk om de leefom-
geving netjes te houden en je als burger in te zetten voor je omge-
ving”, zegt hij.

Schoffelploeg
In 2014/2015 wordt de riolering 
aan De Achtkant en De Spil ver-
nieuwd. De gemeente komt 
daarna met een voorstel over 
de groenstroken: gras of beplan-
ting. Als de bewoners kiezen 
voor beplanting moeten ze het 
zelf onderhouden. Harry Tees zit 
op dat moment in het bestuur 
van de buurtvereniging De Spi-
kant. De buurtbewoners kiezen 
voor de beplanting en de ver-
eniging stelt een schoffelploeg 
samen. De afspraak met de ge-
meente wordt in een overeen-
komst vastgelegd. Dit betekent 
ook dat ze hesjes krijgen uitge-
reikt, die ze aantrekken als ze aan 
het werk zijn. Zo zijn ze verze-
kerd, mocht er wat gebeuren. Bij 
het officiële moment van onder-
tekenen zegt wethouder Max de 
Haan: “Een prachtig voorbeeld 
van burgerparticipatie, dat na-
volging verdient”. Harry geeft aan 
dat, voor zover hij weet, dit geen 
navolging van andere wijken in 
Buitenpost heeft. Tot op de dag 
van vandaag is de schoffelploeg, 
van acht man/vrouw, actief. Op 
een vaste vrijdagmiddag gaan 
ze schoffelen, wieden, snoeien, 
vegen en na die tijd soms nog 
bij elkaar zitten in het ‘schoffel-
café’ bij schoffelploeglid familie 
Dantuma. Daarnaast is er nauw 
contact met Harm de Vries van 
het gemeentegroenplan. Als het 
nodig is, kunnen ze overleggen.

Rommel in het park
Het zwerfafval in het Van 
Haersma De Withpark werd eerst 
opgeruimd door iemand van Ra-
derwerk: Pieter Terpstra. Hij liep 

één of twee keer per week door 
het park met een plastic zak en 
een prikstok en haalde de rom-
mel van de grond. Ook praatte 
Pieter regelmatig, in respect, 
met de jeugd. Zo probeerde hij 
de jongeren ervan te overtuigen 
om geen afval meer achter te la-
ten. “Ik weet niet wat de reden is 
waarom Pieter moest stoppen. 
Maar ik sprak mensen die er 
verontwaardigd over waren, dat 
hij moest stoppen”, zegt Harry. 
Het park werd daarna steeds 
rommeliger. Harry stond in over-
weging ‘wat eraan te doen’. Mis-
schien zelf maar aan de slag? 
In 2020 nam hij contact op met 
Harm de Vries, met wie Harry, als 
aanspreekpunt van de schoffel-
ploeg, al goed contact heeft. Van 
Harm kreeg Harry een knijpstok 
en daarna doet hij elke morgen 
een vaste ronde.

Op de route
Als Harry zijn ronde doet loopt 
hij vanaf zijn huis aan De Acht-
kant langs de vijver, over de brug 
naar het park. In het park loopt 
hij langs de banken, de parkeer-
plaats van de tennisclub en rond 
de vijver in het park. Daarna 
langs de Parklaan en een rond-
je om de sporthal, via de Johan 
Frisostraat naar het schelpen-
paadje naast de school De Licht-
bron. Over het Freulepad loopt 
hij weer naar huis. De rommel 
die hij zoal tegenkomt: verlaten 
fietsen, producten van drugsge-
bruik, lachgasampullen, blikjes 
en allerlei soorten snoepwik-
kels. De blikjes brengt hij naar 
een familie in zijn woonbuurt. 
Zij leveren de blikjes weer in bij 

de oudijzerboer. Het geld dat ze 
ervoor krijgen doneren ze aan 
een project voor ouderen in Ar-
menië. Het restafval gooit Harry 
in de afvalbakken die in het park 
staan. Harry zegt: “Soms tref ik 
vernielingen aan zoals graffiti 
op de zittingen en rugleuningen 
van de banken, vernielingen aan 
afvalbakken, openbaar groen, 
vernielde ruiten van het sport-
lokaal.” Als er vernielingen zijn 
geeft hij dat door aan Harm de 
Vries. De gemeente zorgt er dan 
meestal voor dat het binnen twee 
dagen weer op orde is. Ondanks 
de ergernis van de vernielingen 
die er steeds zijn, herstellen de 
gemeentewerkers de schade. 
Twee keer in de week komt ie-
mand van Raderwerk of MOA de 
afvalbakken legen en als het nog 
nodig is doen de mannen van de 
gemeentewerken het ook nog 
een keer. 

Koffie
Harry spreekt de jeugd niet aan. 
Maar als hij ze tegenkomt ruimt 
hij de troep om hen heen ge-
woon op. Hij vindt de discussie 
over wie het afval achtergelaten 
heeft zinloos, omdat de jeugd 
toch zegt dat zij het niet gedaan 
hebben. Op zijn route komt Har-
ry regelmatig mensen tegen die 
ook het afval opruimen, zoals 
wandelaars of mensen die hun 
hond uitlaten. 
Harry merkt dat het park netter 
is, de afgelopen tijd. Door het 
statiegeld op de PET-flesjes, ziet 
hij ze weinig meer. De mensen 
die in het park komen merken 
dat er elke dag controle is, dit 
heeft stilzwijgend een positief 
effect.
De route die Harry neemt gaat 
ook langs De Lichtbron en over 
het plein. Harry vertelt met een 
glimlach op zijn gezicht: “De 
kleuters op het plein vragen re-

gelmatig wat ik doe. Ik leg het 
dan even uit en demonstreer dan 
het gebruik van de knijpstok. Een 
alert reagerende kleuter ging 
onmiddellijk op zoek naar een 
papiersnipper en wilde wel eens 
zien hoe zo’n knijper werkte.” De 
directeur van de school spreekt 
hem een keer aan. Hij waar-
deert de opruimactie van Harry 
en nodigt hem uit voor een bak 

koffie. Harry krijgt de uitnodiging 
om vaker langs te komen en als 
het uitkomt, gaat hij naar binnen 
voor een bakje koffie.
Door de contacten die er zijn in 
de buurt, met de gemeente en de 
school is er een fijne samenwer-
king ontstaan om de omgeving 
mooi en leefbaar te houden.

Harry Tees
Je omgeving mooi en leefbaar houden

SUSKA
Weet u dat:
 
• de SUSKA-spreekuren vijftien 

jaar geleden begonnen zijn in 
Surhuisterveen?

• vanwege de enorme toeloop 
en het grote succes een paar 
jaar later besloten is om ook 
spreekuren te gaan houden 
in It Koartling in Buitenpost, 
Schoolstraat 31?

• we hier elke eerste en der-
de maandag van de maand 
zijn tussen 14.00 en 15.30 uur 
(feestdagen uitgezonderd)?

• u hier terecht kunt met onder 
andere vragen over of hulp bij 
het invullen van huur-, zorg- en 
energietoeslag, belastingen en 
heffingskortingen, het aanvra-
gen van een vrijstelling van 
de WOZ-belasting en Water-
schapsheffing? Maar ook het 
aanvragen van bijvoorbeeld 
een bijstands- of ww-uitke-
ring?

• schuldhulp en opstellen van 
bezwaar- en beroepsschriften 
ook worden behandeld?

• u telefonisch contact kunt 
opnemen op werkdagen 
tussen 11.00-13.00 uur: 
0519 – 250949?

• u een mail kunt sturen naar:
info@suska.frl?

• u het contactformulier op de 
website: www.suska.frl kunt 
invullen?

• u ook gewoon langs kunt ko-
men? Onze gastheer en gast-
vrouw staan voor u klaar en 

bieden u (gratis) een kopje kof-
fie of thee aan.

• SUSKA een dienstverlenende 
organisatie is, waarbij alle me-
dewerkers het werk als vrijwil-
liger uitvoeren?

• SUSKA er is voor mensen met 
een laag inkomen/vermogen?

• Er geen kosten aan onze dien-
sten verbonden zijn?

Repair Café weet raad 
met computers
Tussen alle koffiezetapparaten, 
stofzuigers en andere huishou-
delijke apparatuur op onze re-
paratietafels is een opvallende 
afwezige: computers en laptops. 
Maar ook daarmee kunnen wij u 
dikwijls helpen! Dat een compu-
ter wat ouder of traag is gewor-
den hoeft vaak niet te betekenen 
dat deze afgeschreven is. Een pc 
of laptop tot 10 jaar kan echt nog 
de moeite waard zijn. Met de no-
dige handigheid en/of een kleine 
investering kan hij soms weer 
jaren mee.

Wat kunnen wij voor u doen?
• Een veilige schoonmaak van 

computer, laptop en randap-
paratuur. Stof en vocht zijn 
geduchte vijanden voor een 
goede werking.

• Een schoonmaakbeurt van 
de programmatuur; meestal 
wordt de werking daarmee be-
hoorlijk versneld.

• Het installeren van program-
ma’s.

• Uitleg over het gebruik van 
programma’s.

• Oplossen van problemen met 
het besturingssysteem.

• Het veilig installeren van ge-

heugen, harde schijven, SSD’s 
en geluids- of videokaarten.

• Reparatie van een voeding van 
computer of laptop.

• Reparatie van monitoren.
• Oplossen van printerproble-

men. Wij willen wel aangeven 
dat laser- en inktjetprinters 
uiterst gevoelige machines 
zijn. Vuil, lekken van inkt en 
ondeskundig gebruik van ge-
reedschap kan gemakkelijk lei-
den tot onherstelbare bescha-
diging. Maar we kijken graag 
naar deze patiënten.

Kom gerust langs op de eer-
ste zaterdag van de maand van 
13.00 tot 16.00 uur in It Koartling 
aan de Schoolstraat 31. De kos-
ten zijn bij een succesvolle re-
paratie een eventuele vrijwillige 
bijdrage.

Het park is weer bijna schoon... (foto: Liesbeth Ribbink)
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De stamceltransplantatie en mijn reis naar Puebla, Mexico
Negen jaar geleden kreeg Gryteke Schievink van Rohel de diagnose  
Multiple Sclerose (MS). In eerste instantie werd gedacht dat ze 
door een milde vorm werd getroffen. Drie jaar geleden bleek dat 
het om een veel agressievere vorm gaat. Een goede behandeling 
was in Nederland niet beschikbaar en de prognose was slecht. Een 
kansrijke uitweg bleef over: stamceltherapie in het buitenland. Een 
crowdfunding actie werd gestart.

Op 21 oktober was het zover. 
De crowdfunding bracht (bijna) 
genoeg geld op, de tickets heb 
ik gekregen en ik werd thuis op-
gehaald door een lieve vriendin, 
stewardess bij de KLM, die haar 
dienst had geruild en meevloog 
naar Mexico-City. Ook bij aan-
komst was (bijna) alles prima 
geregeld. Ik had van de kliniek al 
een foto en de gegevens gekre-
gen van de chauffeur die mij op 
zou halen van het vliegveld en 
hij had die van mij (alleen stond 
hij bij de verkeerde hal ongeveer 
45 minuten later). Vanuit Mexico- 
City was het nog ruim 2,5 uur 
rijden naar Puebla, de weg daar-
naar toe was verschrikkelijk. De 
grote wegen daar zijn slechter 
dan de binnenweggetjes hier! In 
Puebla had ik nog één dag voor 
de behandeling begon en heb 
daar de kathedraal van Puebla 
en de gouden kapel (the Capilla 
del Rosaria) bezocht. Ongeloof-
lijk mooi, de gouden kapel! Nog 
even wat afleiding van tevoren 
en meteen een kaarsje aangesto-
ken voor onze groep.
De behandeling startte maandag 
de 24 oktober. We waren met 
een groep van achttien mensen 
uit alle werelddelen, vijf daarvan 
kwamen uit Nederland (er waren 
alleen in 2022 al 116 Nederlan-
ders in Puebla geweest voor deze 
behandeling). De verzorging was 
uitstekend. En als we even vrij 
waren tussen de behandelingen 
en gesprekken door konden we 

bijkomen op het dakterras. Het 
weer was daar nog erg mooi. 
Vanaf het dakterras hadden we 
een prachtig uitzicht op de vul-
kaan Popocatépetl. En op de stad 
zelf, natuurlijk.

aHSCT staat voor ‘autologe He-
matopoiëtische StamCelTrans-
plantatie’. Autologe stamcellen 
zijn eigen stamcellen dus er 
komt geen donor aan te pas. Het 
is de enige behandelwijze om 
een auto-immuunziekte zoals 
MS een halt toe te kunnen roe-
pen. Deze behandeling wordt 
in meerdere landen uitgevoerd, 
maar Rusland en Mexico hebben 
daarin de meeste ervaring. 
Dit betekent dat aHSCT voor 
MS-patiënten de komende jaren  
nog niet mogelijk zal zijn in Ne-
derland voor alle patiënten. Ik 
heb die jaren niet, want de prog-
nose is niet gunstig. Ik heb aan-
vallen waardoor er steeds meer 
onherstelbare schade ontstaat 
in het zenuwstelsel. Als je je be-
denkt dat het slagingspercenta-
ge bij aHSCT voor mijn vorm van 
MS ligt boven de 78% is er geen 
tijd meer te verliezen! 

Behandeling
De behandeling duurt gemid-
deld vier weken. De eerste da-
gen in het kort: testen en on-
derzoeken, afspraken met de 
hematoloog, chemotherapie, en 
Filgrastim-injecties. Deze stam-
celinjecties worden om de twaalf 

uur gegeven door een arts of 
verpleegkundige en zijn bedoeld 
om het beenmerg bepaalde wit-
te bloedcellen aan te laten ma-
ken. Deze witte bloedcellen, ook 
wel babystamcellen genoemd 
zijn belangrijk, deze worden later 
in de behandeling weer uit het 
bloed gehaald om er een nieuw 
immuunsysteem mee op te bou-
wen. 
In de middag van de vijfde dag 
naar het ziekenhuis in Puebla 
gegaan. Daar plaatsten ze de 
PICC-lijn (lijn op het borst). Dit 
gebeurt onder een roesje. De 
PICC-lijn is een katheter in de 
ader naar je hart toe en wordt 
gebruikt voor het oogsten van 
de nieuwe stamcellen uit het on-
derbeen. Daarnaast wordt deze 
katheter gebruikt voor de laatste 
twee chemo’s. Het oogsten van 
de stamcellen en de derde dag 
chemo was een lange dag van 
twaalf uur. ’s Ochtends werden 
de stamcellen geoogst. Dit ge-
beurt door middel van een soort 
dialyse-apparaat. Vervolgens 
kreeg ik wederom chemothera-
pie, dag drie van vier. En dan de 
vierde en laatste chemo.

6 november 2022, de nieuwe 
geboorte! 
Op dag 0, de nieuwe geboor-
te, werden de geoogste nieuwe 
stamcellen weer door de PICC-
lijn teruggeplaatst. Het was mijn 
nieuwe verjaardag en dat moest 
natuurlijk gevierd worden!
De isolatieperiode begon, ook 
werd het eten er niet lekkerder 
op. Doordat onze weerstand 
compleet nul was moesten we 
erg uitkijken voor bacteriën, 
schimmels en besmettingen. 
Dus alles werd bijna tot moes 
gekookt. Geen fruitsapjes meer 
bij het ontbijt, Het enige fruit 
wat we nog mochten eten was 
een banaan en avocado. Het wa-
ren ook dagen van mondkapjes 
weer op en geen contact on-
derling. Het immuunsysteem is 
‘0’ en dat betekent dat ik super 

vatbaar zal zijn voor infecties. 
Vanaf dit moment moet mijn 
immuunsysteem zich weer gaan 
opbouwen. Wat tevens inhoudt 
dat ik de komende jaren alle 
vaccinaties opnieuw zal moeten 
gaan halen. Er werd om de dag 
bloed geprikt om te controleren 
of het immuunsysteem zich ver-
sterkt en of de daarbij behoren-
de waardes in het bloed stijgen. 
Voor ontslag en vertrek werd er 
nog een Rituximab-infuus gege-
ven. Dit om eventuele achterge-
bleven ‘foute’ cellen écht geen 
kans meer te geven. 

Weer thuis
Vervolgens vloog ik herboren 
naar huis, waar een lange her-
stelperiode begint. Mijn lichaam 
is helemaal gereset en er is een 
grote kans op besmettingsge-
vaar en infecties, dus toch nog 
ergens goed voor die ‘mondkap-

jesgekte’. Maar ik was als één 
van de eersten klaar met de be-
handeling en had dus wat meer 
tijd om aan te sterken voor de te-
rugreis. Daar zag ik wel een beet-
je tegenop, niet fit en dertien uur 
in het vliegtuig en dan nog van 
Schiphol naar Reahel! Gelukkig 
kreeg ik een slaappil mee voor in 
het vliegtuig en heb ik bijna de 
hele terugreis geslapen. 

Herstel
Nu, na de terugkeer, staat alles in 
het teken van herstel, fysiothera-
pie, conditie versterken, maar 
vooral genieten van mijn nieuwe 
start. Hopelijk kan ik weer alles 
doen en ondernemen als van-
ouds, maar vooral ga ik weer ge-
nieten van het leven! Ik voel me 
goed, veel beter dan voor mijn 
vertrek, heb weer zin om van 
alles te doen. Ben weer aan het 

werk, elke week wat meer. Over 
anderhalf jaar kan ik definitief de 
balans opmaken en weet ik wat 
dit mij gebracht heeft. Het kan 
eerst nog weleens wat wisselen. 
Maar sinds veertien dagen mag 
ik alles weer doen, alles weer 
eten dus het gaat tot nu toe heel 
goed.

Dank
Graag wil ik nu ook alle men-
sen bedanken die, op wat voor 
manier dan ook, mijn reis en 
behandeling mogelijk gemaakt 
hebben. Een paar activiteiten die 
er georganiseerd zijn wil ik nog 
noemen: de fietstocht van mijn 
oom Chris Semplonius langs de 
grens van Friesland (296 km op 
een gewone herenfiets in 14 uur 
gefietst!), de filosofische blues-
avond door Siebren de Ringh 
met muziek van Bowe van der 
Wal, Siem de Boer en Chris Sem-

plonius in de Doopsgezinde kerk, 
de bingo-avond in De Bining in 
Twijzel (Hester Huisma en Marij-
ke Poelstra) die veel geld opge-
bracht hebben. Ook veel dank 
aan het bestuur van de Stichting 
Geef om Gryteke (Frits Habing, 
Pieter van Kammen, Karin van 
IJsseldijk) die zich een jaar lang 
bezig hebben gehouden met or-
ganiseren, plannen en de finan-
ciën. En natuurlijk alle mensen 
die gedoneerd of gesponsord 
hebben. U allemaal hebt dit mo-
gelijk gemaakt. Heel veel dank!!

Liefs van mij, 

Gryteke Schievink

P.S. Wilt u meer weten, op de  
Facebookpagina Stichting Geef 
om Gryteke komt vrij regelmatig 
een update.

 (foto: Johan Kootstra)

Uitzicht op de vulkaan Popocatépetl. (eigen foto)

Gryteke met de behandelend hoofdarts. (eigen foto)

Jacoba presenteert eerste boek
Jacoba van der Werff uit Buiten-
post heeft in Eindhoven haar 
boek Gouden momenten met 

God overhandigd aan wereld-
kampioen kickboksen Robbie 
Hageman, ook wel bekend als 
The Rabbit en van het televisie-
programma ‘Kamp van Konings-
brugge’. Hij volgt momenteel 
een reeks behandelingen omdat 
hij wederom te horen heeft ge-
kregen dat hij een hersentumor 
heeft, waarbij de artsen geen 
kans geven op genezing. Dit 
laatste heeft Jacoba ook te ho-
ren gekregen. Maar beiden zijn 
gelovig. Jacoba heeft een boek 
geschreven over haar geloof en 

hoe dit is verweven in haar leven. 
Het boek is uitgegeven in eigen 
beheer. Het is verkrijgbaar via:  
instagram, facebook, in Boek-
handel Buitenpost en binnenkort 
bij evangelische boekhandels.
ISBN: 9780833075031, € 17,50.

Van wie is Gijsje?
Gijsje is gevonden op de par-
keerplaats tegenover de dieren-
arts. Via Facebook zochten we 
zijn vader of moeder, maar blijk-
baar mist niemand hem. Daar-
om gaan we een nieuw pleegge-
zin zoeken voor hem. Daarvoor 
schrijven we een verhalenwed-
strijd uit. 

Schrijf een verhaal over Gijsje, 
hoe hij op de parkeerplaats te-
recht is gekomen en waarom hij 
een nieuw gezin verdient. Is hij 
gevlucht voor de oorlog? Is hij 
verloren bij een bezoek aan de 
dierenarts? Heeft zijn moeder of 
vader hem gewoon achtergela-

ten omdat hij stout was? Je mag 
van alles verzinnen. Een verhaal 
van maximaal 150 woorden. Het 
mooiste verhaal komt in de krant 
en de schrijver daarvan krijgt 
Gijsje. Ook de andere schrijvers 
krijgen een prijsje voor hun 
moeite en talent met een rap-
portje van de redactie over hun 
verhaal. 

Stuur je verhaal naar 
frits.bibupost@gmail.com

Heb je Facebook dan kun je het 
daar ook volgen op de pagina 
Binnenbuitenpost.
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INSPIRATIE
Anneke Paauw

Lena Giezen
geniet van het toveren met stofjes

Bij de Ensaid-modevakschool van Lena Giezen aan de De Schepper-
straat kun je écht álles leren op het gebied van naaien, in je eigen 
tempo en op je eigen niveau. Lena is een inspirerende lerares die je 
de fijne kneepjes van het vak leert, van iets maken aan de hand van 
een patroon tot het ontwerpen van een prachtige creatie…

Het begin
De moeder van Lena is coupeuse 
en zij vindt dat Lena naar naailes 
moet, want in die tijd moet een 
meisje als voorbereiding voor 
later toch weten hoe je bijvoor-
beeld een rits moet inzetten, met 
een naaimachine kunt omgaan. 
Zo begint het, maar van lieverlee 
krijgt Lena er steeds meer plezier 
in. De werkstukken worden gro-
ter, ze begint kleding te maken. 
Van het een komt het ander, het 
gaat steeds een stapje verder. 
Eerst maakt ze kleding voor zich-
zelf aan de hand van kant-en-kla-
re patronen, maar ze raakt ge-
inspireerd om meer naar eigen 
idee te werken, dus gaat ze zich 
bekwamen in het maken van pa-
tronen. Als er kinderen komen, 
begint ze met het maken van  
kinderkleding. Ze krijgt steeds 
meer plezier in deze activiteiten 
en besluit naar de modevak-
school in Leeuwarden te gaan 
voor een opleiding tot coupeuse. 
In eerste instantie helemaal niet 
met het idee om later les te ge-
ven, maar als vriendinnen haar 
hulp vragen bij het maken van 

kinderkleding ontstaat langzaam 
toch dat idee. Deze leerlingen 
van het eerste uur zijn inmiddels 
vriendinnen en komen nog bij 
Lena.

Niet alleen kleding
Het moge duidelijk zijn dat je 
op de opleiding tot lerares niet 
alleen leert om je eigen kleding 
te ontwerpen en te maken. De 
opleiding behelst veel meer on-
derdelen. Zo leer je hoeden ma-
ken, kantklossen, sieraden ma-
ken, bloemen van stof, kortom 
je wordt een veelzijdig lerares. 
Lena heeft nu dus een modevak-
school, waar wekelijks vijf groep-
jes van vijf vrouwen les krijgen 
in het maken van de meest uit-
eenlopende creaties. Maar alles 
begint bij het patroon, hoe leg je 
dat op de stof en hoe knip je dat 
uit. Dan komt het lussen, het rij-
gen en dan pas het naaien. 

De lesruimte
Een blokhut is ingericht als naai-
atelier en dankzij haar handige 
echtgenoot Cor voorzien van 
handige snufjes. Zo is er bijvoor-

beeld een ergonomische werkta-
fel, gemaakt van een ziekenhuis-
bed en dus in hoogte verstelbaar. 
Op deze manier krijgt niemand 
last van haar rug. De tafels zijn 
zo opgesteld dat er, met het oog 
op corona, anderhalve meter 
afstand gehouden kan worden.
In de lesruimte staan meerdere 
naaimachines en patronenboe-
ken tot de beschikking en voor 
stofjes, garen, ritsen, bandjes en 
kantjes hoeft men er niet op uit, 
want dat kan allemaal bij Lena 
aangeschaft worden.
De leerlingen komen niet alleen 
uit Buitenpost, maar uit de wij-
de omgeving. Sommige dames 
worden volgens het Ensaid-sys-
teem opgeleid tot lerares om 
zo hun eigen modevakschool te 
kunnen beginnen. Twee keer per 
jaar worden hiervoor examens 
afgenomen in Den Bosch en  
Wezep.

Dat Lena heel veel plezier heeft 
in dit vak, wordt duidelijk in het 
interview. Ze vertelt heel uitge-
breid en gedetailleerd over de 
vele facetten die dit vak zo inte-
ressant maken. Daarnaast ont-
staat er in de loop van de tijd 
ook een speciale band en wordt 
er heel wat afgekletst tijdens de 
werkzaamheden. Lief en leed ko-
men ter sprake, waarbij één ding 
als een paal boven water staat: 
wat in de hut wordt besproken, 
blijft in de hut!! Zo nu en dan 
ondernemen ze ook uitstapjes, 
naar een speciale stoffenwinkel 
of stoffenmarkt.

Er is een klein aantal modevak-
scholen in het noorden en de 
leraressen hebben regelmatig 
contact met elkaar. Ze nemen 
ook examens af, want er blijft 
voldoende belangstelling voor 
het vak van lesgeven. 

Vrijwilligster in Haersmahiem
Lena houdt ook van een ander 
aspect van handwerken, name-
lijk haken en breien, maar dan 
samen met anderen. In Haers- 
mahiem komt ze al ruim dertig 
jaar iedere donderdagmiddag 
als vrijwilliger. Met zo’n tien be-
woners wordt er gebreid en ge-
haakt, hier geniet ze ontzettend 
van en dit zou ze dan ook voor 
geen goud willen missen. ”Ik-
krijg daar energie van als ik zie 
hoeveel plezier men beleeft aan 
deze uurtjes”. Het gaat niet alleen 
om de prestatie, maar ook en 
vooral om de gezellige uurtjes in 
de groep. Er wordt van alles ge-
maakt, van (natuurlijk) de sokken 
tot een prachtige kerstboom van 
groene lapjes. Op de jaarlijkse 
markt worden de werkstukken 
verkocht en van die opbrengst 
kan weer nieuw materiaal wor-
den gekocht. 

Creativiteit is dus een rode draad 
bij werk en hobby van Lena Gie-
zen en zij hoopt beide zaken nog 
heel lang met veel plezier te kun-
nen doen.

Lena Giezen kan niet zonder paspop. (eigen foto)

De naaistudio in een houten blokhut achter huis. (eigen foto)

Kerstboom, gemaakt uit vele groene 

lapjes stof. (eigen foto)

Dagverzorging De Klimroas
Dat dagverzorging De Klimroas in basisschool De Lichtbron aan 
de Johan Frisostraat onderdak vond is een toevalstreffer. De 
school had ruimte over, terwijl de dagverzorging wel een plek in 
Nieuw-Herbranda had maar deze verouderd vond. Er werd daarom 
gezocht naar een beter onderkomen. Zomaar een praatje tussen 
personeelsleden van beide organisaties leidde tot een klik. In sep-
tember 2020 bezochten de eerste ouderen het omgebouwde lokaal 
van De Lichtbron. Juni vorig jaar werd dat als De Klimroas officieel 
geopend.

Dat de ouderenvoorziening in 
een school is ondergebracht 
heeft voordelen. De nabijheid 
van de leerlingen zorgt voor reu-
ring en leuke ontmoetingen. De 
ouderen en de kinderen doen 
ook samen projecten, bijvoor-
beeld samen zingen. Maar het 
project zoekt eveneens verbin-

ding met de andere inwoners 
van Buitenpost. Als bezoeker of 
vrijwilliger bent u van harte wel-
kom! Anke van der Wal en Akke 
Buma van het Team Dagverzor-
ging willen hier met een verslag 
van een eigen activiteit De Klim-
roas graag aan u voorstellen.

“De Dagverzorging is voor ou-
deren die gezelligheid zoeken 
en contact willen met anderen. 
Er worden verschillende activi-
teiten gedaan. Af en toe wordt 
er een leuke dag georganiseerd 
met een bepaald thema, zoals op 
afgelopen 3 maart. Op die dag 
werd een puzzelroute door de 
school georganiseerd voor de 
bezoekers en vrijwilligers van de 
Dagverzorging de Klimroas. We 
maakten gebruik van de voor-
jaarsvakantie zodat we alle ruim-
te in en door de school hadden.

We begonnen de dag om half tien 
met koffie en een gevulde koek. 
Op deze dag waren we overi-
gens met 18 personen. Normaal 
zijn we op drie dagen geopend, 
maandag, woensdag en vrijdag. 
We zijn dan vaak met 8 bezoe-
kers, 1 vrijwilliger en 1 bege-
leider. Omdat niet iedereen op 
dezelfde dag komt, treffen alle 
bezoekers en vrijwilligers elkaar 
bij dit soort activiteiten. U kan 
zich vast wel voorstellen dat het 
een gezellige drukte was. Na de 
koffie werd iedereen in een van 
drie groepjes geplaatst. Daarna 
werd begonnen met de puzzels/
opdrachten, verspreid door de 
school. 

Om u een idee te geven wat dit 
voor puzzels waren, hebben wij 
wat foto’s bij dit verhaal gedaan.
Wanneer de puzzel/opdracht 
goed was gedaan, kon men een 
puzzelstukje verdienen. Op het 
eind van de middag, na alle op-
drachten, werd het samen één 
puzzel. Tussen de opdrachten 
door was er ook even tijd voor 
wat drinken of een advocaatje. 
Om twaalf uur aten we met el-
kaar stamppot boerenkool met 
worst en spekjes. Ditmaal niet 
van maaltijdservice Smaak, 
maar zelf gekookt en gebakken. 
Als toetje was op veler verzoek 
gekozen voor een wolkentoetje.
Na de afwas en even rusten gin-
gen de puzzelopdrachten verder. 
Vanaf dat moment kregen we 
hulp van de thuiszorg die ook 
een opdracht voor ons klaar had 
liggen. Zo waren we met elkaar 
gezellig bezig, natuurlijk onder 
het genot van een kopje thee of 
koffie. Om drie uur sloten wij de 
puzzeltocht met elkaar af. De drie 
puzzels werden gelegd, een ge-
dichtje voorgelezen en nog even 
wat nagepraat. Rond half vier 
brachten onze vrijwillige chauf-
feurs de bezoekers weer naar 
huis. De deelnemers vonden het 
allemaal een geslaagde en gezel-

lige dag. Ze kijken nu al uit naar 
de volgende grote activiteit die 
we in de zomer en het najaar ho-
pen te organiseren”.

Bent u nieuwsgierig geworden 
en lijkt het u ook gezellig om 
eens bij ons te kijken, dan bent 
u uitgenodigd om contact met 
ons op te nemen. Als bezoeker 
of als vrijwilliger bent u van har-
te welkom. Neem daarvoor op 
maandag, woensdag of vrijdag 
contact op tussen half 9 tot half 
5 met Anke van der Wal of Akke 
Buma van Team Dagverzorging 
de Klimroas, Johan Frisostraat 2, 
9285 TS Buitenpost,
telefoon: 06 5003 5964

 (eigen foto’s)
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BÛTENPOST EN LYTSEPOST YN’T FERLINE

é 1907 – Stoomzuivelfabriek met kaasbereiding Lutjepost
Op 10 juni 1891 werd de bouw van een stoomzuivelfabriek met kaasbereiding op Lutkepost aanbesteed. 
Een nieuwe samenwerking tussen boeren uit onze omgeving, zelfs uit Burum en Warfstermolen, zorgde 
voor de aanvoer van de melk. In de eerste jaren van het bestaan bleek het een succes. De fabriek werd 
voortdurend uitgebreid en aangepast, de laatste keer in 1926. Maar de voorspoed was niet blijvend. An-
dere zuivelfabrieken in onze streek, zoals in Augustinusga, Gerkesklooster en Oudwoude, waren geduchte 
concurrenten. In 1930 gooide de directie de handdoek in de ring omdat de productie ‘niet meer loonend’ 
was. Enkele jaren later was het even conservenfabriek en daarna stond het leeg tot 1947. Toen werd het 
timmerfabriek. Na verschillende verbouwingen en eigenaren is het nu eigendom van Gjalt Huisman. 
Rechts op de foto uit 1907 de bergen cokes die werden gebruikt als brandstof voor de stoommachines.

é 1915 – Houtzaagmolen bij de Bûtenpostmer Feart
‘Onzen molen’, schreef de dochter van Durk Kuipers jr. onder deze 
foto. De familie Kuipers, naamgever van de Kuipersweg, was groot-
grondbezitter, eigenaar van de toenmalige haven bij de Mariakerk en 
deze houtzaagmolen. De molen stond ongeveer op de splitsing van 
de huidige Bernhardlaan en de Vaart. Links naast de schuur de afvoer-
goot waarlangs het verwerkte hout weer naar een schip in de Bûten-
postmer Feart werd gevoerd. De molen kon begin vorige eeuw niet 
concurreren met de nieuwerwetse zaagmachine, en werd daarom in 
1925 gesloopt. Sporthal De Houtmoune is ernaar vernoemd.

é 1998 – Een beetje Wild West
Onze dorpse plattelandsrust wordt zelden echt doorbroken. Dat was 25 jaar geleden even anders. Op 
maandag 16 februari 1998 pleegden twee mannen een diefstal bij een bedrijf in Noordbergum en vertrok-
ken richting Groningen. De gealarmeerde politie kwam ze snel op het spoor. De onverlaten waren echter 
niet van plan zich zomaar aan te laten houden. Een achtervolging op hoge snelheid ontstond tot in ons 
dorp. Een duik in de Julianalaan moest de hermandad afschudden. Maar dat viel tegen, dat plan liep vast 
in de doodlopende straat bij De Kruidhof. Over een hek en de spoorbaan ging de vlucht verder de weilan-
den in achter de Jeltingalaan. De vele politieagenten en een speurhond wisten de criminelen uit Zeist en 
Amersfoort uiteindelijk bij de Keurloane in te sluiten (foto). Zelf aan het werk in It Koartling kan ik mij nog 
de scheurende auto's, sirenes en opwinding van de zwerm politie herinneren.

ç 1973 – De Centrale As die er niet kwam
De verbindingsweg Harlingen-Groningen, lang onderdeel van de 
rijksweg E10, werd in de jaren zeventig smalend het ‘rijkskarrepad’ 
genoemd. De bochtige, door veel dorpen geremde route was een 
toonbeeld van traag autoverkeer. De aan de autobahn gewende Duit-
se bezetter wist hoe het anders moest. In de oorlogsjaren werkte die 
aan een plan voor een nieuwe, onbelemmerde autoweg. De bezetting 
duurde te kort om het plan uit te voeren. Maar na 1945 bleef het idee 
leven bij verkeersplanners. Nog in de structuurschets van 1973, vijftig 
jaar geleden, stond dit ingetekend (op de kaart de blauwe lijn). Deze 
oost-west centrale as omzeilde van Delfzijl tot Harlingen alle obsta-
kels. Parallel lopend aan het treinspoor had die er nu tussen Buiten-
post en Kollum moeten liggen. Het had onze streek meer groei en 
bloei kunnen geven. Maar het bleef bij niet meer dan een plan.

é maart 1963 - zandstrooien na een uitzonderlijke winter
De winter van 1962–1963 was er voor degenen die het meemaakten 
een om nooit te vergeten. Het was de koudste winter in Nederland 
samen met de winter van 1829-1830 sinds het jaar 1684. Januari 1963 
was met gemiddeld -5,3 ºC uitzonderlijk koud. Het noorden noteerde 
die maand 25 ijsdagen. Op 18 januari werd de legendarische Elfste-
dentocht gereden. Het bleef in februari op 20 tot 26 dagen de hele 
dag vriezen. De eerste dagen van maart vroor het 10 tot 16 graden. 
Op 5 maart 1963 kwam er uiteindelijk toch een einde aan de winter. 
De opdooi daarna veroorzaakte nog veel problemen. Hier zijn man-
nen van de gemeentewerken bij Buitenpost in de weer met een zand-
strooier om het leed te verzachten. Een koude klus.
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Kuipersweg 4KARAKTERISTIEK BUITENPOST
Frits Bouwens

Ja, ik ben best wel een trots huis aan de Kuipersweg. Ik moet wel-
iswaar oppassen dat ik niet te arrogant wordt maar ik vind mezelf 
wel een heel mooi huis. Ik ben gebouwd in 1927 in de tijd dat de 
Amsterdamse School hoogtij vierde in ons land. Ook de architect 
die mij heeft ontworpen hing deze stijl kennelijk aan. Het moet een 
jonge architect zijn geweest want deze stijl was nog maar net in 
zwang toen ik gebouwd werd. En zeker voor Buitenpost ben ik heel 
bijzonder. 

Amsterdamse School
Je kunt het zien aan allerlei ele-
menten en versieringen die aan-
gebracht zijn. Heel trots ben ik 
op mijn rond aflopende dak, een 
‘Spitsboog dakconstructie’ en de 
mooie bovenramen die hoekig 
uitsteken uit mijn gevel. Mijn dak 
is bedekt met prachtige nieuwe 
geglazuurde pannen en daar ben 
ik trots op. Ik ben blij dat de fami-
lie Steenbergen mij dat gegund 
heeft. 

Familie Nienhuis
Die zorgen echt heel goed voor 
mij en ze hebben veel respect 
voor mijn verleden. Maar mijn 
geschiedenis is niet alleen mooi 
en fraai. Ik ben jaren in het bezit 
geweest van de familie Nienhuis 
en de oude mevrouw heeft tot 
haar einde in mij gewoond. In 
2000 ben ik verkocht door haar 
zoon aan een schoonmaakbe-
drijf die een flink begin heeft ge-
maakt met het weer opknappen 
van mij. Isolatie van de vloer, 
voorzetwanden aan de binnen-
kant voor mijn muren. Maar het 
bedrijf ging failliet. Ik zag er toen 
echt verschrikkelijk uit, zelfs met 
underlayment platen voor mijn 
ramen want daar zat geen glas 
meer in. Ook mijn suitedeuren 

met glas-in-lood zijn toen ver-
dwenen, net als het glas-in-lood 
aan de zijkant van de grote ruit 
die je aan de straatkant ziet. 
Dat was echt een aderlating en 
ik vreesde voor mijn toekomst. 
Zou ik misschien ook afgebroken 
worden net als mijn vroegere 
buren. Gelukkig zijn de prach-

tige glas-in-lood ramen aan de 
zijkant nog te bewonderen. Die 
geven zo’n prachtig sfeervol licht 
in mijn hal.

Strijkgeldjager
Ik werd gekocht door een strijk-
geldjager, die mij weer enigs-
zins bewoonbaar maakte en 
doorverkocht aan de familie 
Steenbergen. Toen begon mijn 
serieuze verbetering. Ik ben ze 
zo dankbaar. Niet alleen voor de 

dakpannen maar voor het vele 
onderhoud dat ze aan mij deden. 
Ook alle originele elementen zijn 
hersteld en teruggeplaatst en zo 
kan men nog steeds de hand-
tekening lezen van de timmer-
man die aan mij gebouwd heeft. 
Ik kan nog zijn zorgzame handen 
herinneren en de geur van Ame-
rikaans grenen ruiken waarmee 
ik gebouwd ben. Ik steven af op 
mijn honderdjarig bestaan en ik 
hoop op een klein feestje dan.

Opknapbeurt
Natuurlijk ben ik van binnen ook 
verbouwd en gemoderniseerd. 
Een van de eerste dingen was 
dat mijn ‘poepert’ weer op het 
riool aangesloten werd, wat wel 
heel prettig was voor mijn be-
woners. Maar zelf vond ik het 
ook een heel smerig idee dat het 
niet was gebeurd bij de vernieu-
wing van het riool in de oprit 
omdat het schoonmaakbedrijf 
inmiddels failliet was. Ook is er 
een aanbouw neergezet die mijn 
oppervlakte vergrootte en mij 
bruikbaarder maakte voor een 
modern gezin met kinderen. In 
prachtig zwart zodat mijn origi-
nele lijnen bewaard zijn geble-
ven en ik net als sommige ande-
re huizen nog steeds een parel 
ben aan de Kuipersweg. Ook 
die halve antieke auto die tegen 
mijn gevel is geplaatst en als een 
soort bloembak dient en waarin 
nu de narcissen bloeien vind ik 
grappig en origineel. Maar die 
zou wel een verfje kunnen ge-
bruiken.

Mijn lieve buren
Wat ik heel jammer vind is dat 
de huisjes die naast mij hebben 
gestaan zijn afgebroken voor de 
parkeerplaats links van mij. Het 
waren in het verleden gezellige 
buren waarmee het goed toeven 
was. Maar ja gedane zaken ne-
men geen keer. 

Alles wat origineel is geweest en 
nog aanwezig was is opgeknapt 
en teruggeplaatst. Zoals mijn 
deuren, vooral mijn voordeur 
vind ik mooi maar ook mijn bin-
nendeuren mogen er zijn en mijn 
betegelde gang met opgaande 
trap is een juweeltje. Ja inder-
daad, arrogantie ligt op de loer. 
Ik heb zelfs nog een werkende 
antieke telefoon in de gang, die 
geweldig bij mij past en ik zit 
heel goed in de verf maar zoals 
gezegd dat is ook wel eens an-
ders geweest. Ja ik ben zeker 
een ‘happy house’!
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Op het eind van ons industrieterrein vind je de Swadde Ikker, het 
biologische volkstuincomplex van Buitenpost. Op dit volkstuin-
complex zijn inmiddels alle plekken bezet en is er zelfs een wacht-
lijst. Dit komt mede omdat er wordt geprobeerd een dorpstuin in te 
richten. Maar daarnaast neemt de behoefte om zelf een volkstuin 
te hebben hand over hand toe. “Wel vallen er vaak mensen weer 
af, want het is best wel veel werk een volkstuin” vertelt Jan Klaas 
Gatsonides die op mijn verzoek mij het tuincomplex laat zien. “Ik 
heb al wel spinazie uit de koude kas” vertelt hij trots en hij toont 
mij een eenvoudige bak met glazen deksel waar de spinazie er 
inderdaad fris bijstaat. Ook staan er al verschillende koolplanten 
voor te groeien. 

Elk jaar kun je in de maanden juni 
en juli groenten kopen bij deze 
tuin. Het is natuurlijk heerlijk om 
in het dorp een plek te hebben 
waar mensen biologisch geteel-
de groenten kunnen kopen die 
supervers van het land komen. 
Hoe het straks met het stuk ter-
rein voor de dorpstuin zal gaan 
is nog niet bekend. Daar schrijf 
ik vast later nog over. Voorlo-
pig wordt de grond voorbereid. 
Wat bij huizen gezegd wordt 
over de plek waar het huis staat, 
locatie, locatie, locatie en dan de 
rest, is bij de tuin grond, grond 
en grond. Gezonde grond geeft 
goede en gezonde groenten.

Scheepskok
Vanuit mijn jarenlange ervaring 
als scheepskok ga ik maande-
lijks op deze plek een recept 
schrijven over de groenten 
van het seizoen. Groenten die 
in Nederland gekweekt wor-
den en in het seizoen volop 
beschikbaar zijn, zodat ze be-
taalbaar zijn en niet met vracht-

wagens en vliegtuigen naar 
Nederland hoeven te worden ge-
sleept. Heel goed voor het mili-
eu. Zoals iedereen weet hebben 
we heel veel landbouw en vee-
teelt in Nederland, zoveel zelfs 
dat we tachtig procent daarvan 
naar het buitenland versturen. 

Daar zijn ze in het buitenland wel 
blij mee maar hier denken we 
er soms toch wat genuanceerd 
over, zoals blijkt uit het politieke 
gekrakeel.
Daarnaast vertel ik verhalen over 
hoe mijn leven als scheepskok is 
geweest. Dat zijn oude verhalen 
want het is alweer 40 jaar gele-
den dat ik mijn laatste reis maak-
te. En ik vertel wat over de groen-
te die in het recept een hoofdrol 
speelt.

In dit recept zijn dat spruitjes. 
Want het is winter en dat is bij 
uitstek de tijd voor spruitjes. 
Zelfs op de Swadde Ikker zie je 
hier en daar nog een volle plant 
met spruitjes staan, maar in de 
winkel zijn ze volop te krijgen. 
Helaas niet bij de zelfbenoemde 
groentekampioen, de Lidl. 

Spruitjes
Ze hebben best een negatieve 
naam, zeker in de uitdrukking 
spruitjeslucht. Vroeger waren ze 
ook bitter en werden ze veel te 
lang gekookt, waardoor een huis 
waar spruitjes werden gekookt 
van verre te ruiken was. Dank-
zij veredelingstechnieken zijn ze 
zoeter geworden en ze zijn so-
wieso veel lekkerder en zoeter 
als ze niet zo lang gekookt wor-
den. Het spruitje is een koolsoort 
en dat kan je heel goed zien. Het 
zijn echt kleine kooltjes die aan 
een centrale stam groeien. Het 
zijn echte gezondheidsbomme-
tjes en op vele manieren te be-

reiden. Je kan ze koken, wokken 
of bakken maar ze zijn ook heel 
lekker in ovengerechten en licht 
gekookt zijn ze ook uitstekend te 
gebruiken in salades. In dit ge-
recht gaan ze in de oven.

Pasta met spruitjes uit de oven
(voor vier personen)
1 ui gesnipperd
scheutje olijfolie
1 à 2 tenen knoflook, gehakt
3 eetlepels pijnboompitten
300 gram gehakt
400 gram spruitjes (doormidden 

gesneden)
beetje tijm
1 dikke lepel tomatenpuree
500 gram korte pasta, penne 

of zo
Eventueel extra:

2 bollen mozzarella, in stukjes
50 gram parmezaan of grano

pardano

Bak de ui glazig in een scheutje 
olijfolie en bak daarna de knof-
look eventjes mee, tot die begint 
te kleuren. Doe de pijnboompit-
ten en het gehakt erbij en bak al 
scheppend tot alle rauwe kleur 
verdwenen is. 
Voeg de spruitjes toe doe er 
tijm en zout bij en een halfkopje 
water waar je de tomatenpuree 
in losroert. Sluit de pan en laat 
op nogal laag vuur garen tot de 
spruitjes beetgaar zijn; dat duurt 
7 à 10 minuten. Draai het vuur 
uit.

Kook de pasta in ruim water met 

flink zout al dente. Bewaar een 
kopje kookwater en giet de pasta 
af. Meng de pasta met de spruit-
tjes en de saus. Zo is het klaar en 
je kunt gaan eten, maar je kunt er 
ook een ovenschotel van maken 

zoals wij deden. Houd de pas-
ta dan nogal vochtig (met een 
beetje van het kookwater) en 
meng er de in stukje gesneden 
mozzarella door. Doe het geheel 
in een ovenschotel en dek het af 
met aluminiumfolie en zet het 
15 minuten in een op 180 graden 
voorverwarmde oven. 
Haal de folie weg en bestrooi de 
schotel met parmezaan en bak 
nog 5 minuten.

Eet smakelijk 

 (foto’s: Frits Bouwens)

Damesvoetbal bij VV Buitenpost
Op een druilerige avond snerpt een fluitje over een fel verlicht veld. 
Het is half maart, de laatste paar winterse buien zijn pas vertrok-
ken, maar hier wordt fanatiek getraind. De dames van VV Buiten-
post moeten klaar zijn om zich te handhaven in de derde klasse.

Sinds damesvoetbal meer aan-
dacht krijgt in de media, merkt 
ook de voetbalclub dat het aantal 
vrouwelijke leden langzaam toe-
neemt. Hoewel de sport onder 
dames nog lang niet zo populair 
is als onder de heren, is er vanaf 
jeugd onder 13 tot en met Da-
mes 1 per leeftijdscategorie een 
volledig team samengesteld. De 
jongere meisjes spelen nog in 
gemengde teams.

Het team Dames 1 bestaat in-
middels uit zo’n 24 à 25 spelers. 

In de derde klasse spelen ze 
over de provincies Groningen 
en Friesland. De start van het 
seizoen verliep vanwege vele 
blessures wat moeizaam, maar 
na de winterstop (let op: dit is 
nauwelijks een stop te noemen, 
er wordt eigenlijk het hele jaar 
gewoon doorgetraind, weer of 
geen weer) lijkt het toch weer de 
goede kant op te gaan. Er is goe-
de hoop dat ze hun plekje in deze 
poule kunnen behouden.
Wie denkt dat dames samen 
alleen maar een beetje lopen 
te giechelen, heeft het mis. Er 
wordt fanatiek getraind op het 
kunstgrasveld van de korfbalver-
eniging. Zij trainen nu in de zaal, 
de voetbalvereniging maakt er 
in de wintermaanden dankbaar 
gebruik van. Terwijl het grasveld 
ertegenover in de druilerige re-
gen langzaam verandert in een 
modderpoel, ziet het kunstgras-
veld er in de felle verlichting nog 
fris groen uit.
Wekelijks worden de dames 
op maandag getraind door een 
ervaren trainer. Op woensdag 
is dat om de week. De andere 
woensdagen worden ze getraind 
door een speler van het eerste. 
Hoewel dit uit nood geboren is, 
is het toch een win-winsituatie. 

De speler van het eerste doet 
ervaring op als trainer en de da-
mes profiteren van zijn kennis en 
vaardigheden. Want hoewel het 
damesvoetbal de afgelopen ja-
ren een enorme vlucht genomen 
heeft, ze kunnen toch echt het 
verschil wel zien met het spel-
niveau van de heren.
Het zou mooi zijn als het dames-
voetbal nog wat zou groeien, niet 
alleen in aantal, maar ook in po-
tentie. Hiervoor moet niet alleen 
het ledenaantal groeien, maar er 
zullen dan ook nieuwe trainers 
moeten worden aangetrokken. 
Een voordeel van groei is dat er 
dan twee damesteams gevormd 
kunnen worden en je zo kunt va-
riëren in een fanatieker topteam 

en een gemoedelijker recreatief 
team, zodat er voor ieder type 
speler wat te kiezen valt. Er is al 
wel een vrijdagteam dat 7 tegen 
7 speelt. Dit is fijn voor speel-
sters die wel genieten van het 
spel, maar op zaterdag andere 
verplichtingen hebben of liever 
op een half veld willen spelen.
Momenteel is het met zo’n 25 
teamleden niet genoeg om twee 
teams te maken. Door blessures 
kan niet iedereen spelen. Ook 
zijn veel van de dames in deze 
leeftijdscategorie druk bezig met 
studie of het opbouwen van een 
carrière en anderen combineren 
het zelfs met een jong gezin. De 
overcapaciteit aan dames op pa-

pier is dus geen overbodige luxe 
om iedere zaterdag weer een 
volledig team inclusief reserves 
te kunnen leveren.
Buiten de trainingen en wedstrij-
den om is ook voor de meisjes- 
en damesteams de kantine een 
belangrijke plaats voor ontmoe-
ting en gezelligheid. De voet-
balclub is net een grote familie. 
Daarnaast doet het damesteam 
ook leuke dingen met het team 
zelf. Zo sluiten ze het seizoen dit 
jaar af met een weekend Schier-
monnikoog, zonder de heren, 
maar echt als dames onder el-
kaar.

Irene Gatsonides

SPORTKOPPEN

SpruitjesETEN VAN DE IKKER
Frits Bouwens



19De Binnenste Buitenpost - maart 2023 HISTORIE

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

Regelmatig krijg ik het verzoek om 

eens aandacht te besteden aan situa-

ties die volgens de melder en volgens 

mij zeer duidelijk zijn. Dit keer kreeg 

ik een melding over het Haersma de 

Withpark naast de tennisbanen. Een 

prachtig stukje groen in ons dorp. 

Bij elke ingang van dit park staat 

een zeer duidelijk verkeersbord (G7), 

dat voor niemand iets te raden over 

laat. Toch wordt er al sinds jaar en 

dag veelvuldig door dit park gefietst 

en ook snor- en bromfietsers storen 

zich regelmatig niet aan dit bord. Zelf 

woonde ik jaren aan De Achtkant en 

maakte ook ik gebruik van deze route 

op mijn fiets. Naast ons woonde de 

burgemeester van Achtkarspelen en 

ook hij gebuikte het park als fietspad 

om sneller op het gemeentehuis te 

komen. Het is dus een situatie die al 

heel lang door vele mensen niet ge-

respecteerd wordt en waar in alle ja-

ren dat hier ik woon nooit op gehand-

haafd is, voor zover ik weet.

Ook de rotzooi die met enige regel-

maat in dit park wordt achtergelaten 

is velen een doorn in het oog. Zou het 

aan de opvoeding liggen? Of toch ook 

de zeer geringe pakkans? Handhaven 

is niet altijd leuk of prettig, maar als 

iedereen de regels blijft negeren, dan 

is er geen andere oplossing.

En als je dan toch ooit eens fietst op 

een plaats waar dat niet hoort, denk 

dan om de mensen die er wel mogen 

zijn en stap even af of rijd de andere 

kant langs.

Heeft u ook een vraag over een ver-

keerssituatie in ons dorp? Mail dan 

naar edward@oosterpoort.nl

Vrijheid, vetes en vagevuur in Buitenpost (2)

Jeltingastins – meer kasteel dan woning

Een belangrijke plek in de geschiedenisboeken heeft Buitenpost 
niet veroverd. Toch valt er veel boeiends en leuks te vertellen over 
de ruim 1000 jaar dat onze woonplaats bestaat. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld aannemen dat in ons dorp een mini-kasteeltje, een 
stins, tussen de Schoolstraat en Stationsstraat heeft gestaan: de 
Jeltingastins.

Een stins is een versterkte 
woning van belangrijke fami-
lies uit de late middeleeuwen. 
Meestal voorzien van een poort 
en slotgracht moest het bescher-
ming bieden tegen minder vrien-
delijk bezoek. Onze Jeltingastins 
lijdt onder een bekend euvel uit 
die tijd. Weinig mensen konden 
schrijven en zij die dat konden 
voelden zich niet geroepen om 
dat over Buitenpost te doen. Dus 
van de documenten in de archie-
ven worden we niet veel wijzer. 

Rond 1930 werd enig licht over 
de stins geschenen. Omdat er 
nieuwe woningen in de School-
straat kwamen werd daar graaf-
werk verricht. Daarbij kwam al-
lerlei interessants aan het licht. 
Naast scherven van oud aarde-
werk werden ook de fundamen-
ten van een poortje gevonden. 
Geconcludeerd werd dat de 
gracht rond de stins aan het be-
gin van de 13e eeuw was gegra-
ven. Duidelijk werd dat de stins 
haar belangrijkste uitgang op de 
Stationsstraat had. 

Veiligheid voorop
De Jeltingastins bestond dus ze-
ker rond 1250, toen ons dorp nog 
een beginnend vlekje op de kaart 
was. Friesland liep toen ruwweg 
van Noord-Holland tot Bremen 
in Duitsland. Het was de tijd van 
de Friese Vrijheid. Daarin was 
geen centraal gezag, politie of 
onafhankelijke rechtspraak aan-
wezig. 
In mijn vorige artikel, in het fe-

bruarinummer, gaf ik al aan dat 
er daardoor naast vrijheid ook 
veel onzekerheid was. Rovers-
bendes doken regelmatig op. 
Zelfs een verlaat bezoekje van de 
Vikingen was niet uit te sluiten. 

Families met veel bezit en in-
vloed hadden reden genoeg om 
een veilige woning voor zichzelf 
te bouwen. Niet in het minst om-
dat ze ook onderling regelmatig, 
in de vorm van vetes, in langdu-
rige onenigheid raakten. Meer 
dan 700 kastelen en stinzen in 
het Friese gebied zijn uit die pe-
riode bekend. Ze waren voorzien 
van een goed verdedigbare to-
ren en omringd door water. 
Aan de stins was meestal een 
boerderij verbonden. Hoewel 
veel kwetsbaarder, was deze be-
langrijk voor veel van de eerste 
levensbehoeften. 

De Jeltinga’s
Er is goede kans dat de Jeltinga-
stins behoorlijk geleken heeft 
op de stins Camminghaburen 
bij Leeuwarden. We kunnen 
veronderstellen dat de Jel-
tingastins, naast de Maria-
kerk, een van de eerste stenen 
gebouwen in ons dorp was. De 
naam had deze te danken aan zijn 
bewoners, de familie Jeltinga, 
ook wel als Ieltcama geschreven. 
Waarom de Jeltinga’s zich hier 
vestigden is niet bekend. Mis-
schien dat de gunstige ligging 
van ons dorp toen al een rol 
speelde? Ook weten we weinig 
over hun aanwezigheid hier. 

Van stins naar state
Nadat Friesland in het begin 
van de 16e eeuw haar vrijheid 
verloor kwam er meer gezag en 
meer veiligheid. Stinzen werden 
steeds meer vervangen door 
states. Een state is een (dik-
wijls adellijk) voornaam land-
huis waar comfort meer voorop 
stond dan veiligheid. Vergelijk de 
Fogelsangh State in Veenkloos-
ter en de Schierstins in Feanwâl-
den maar eens. 
Ook de stins Jeltinga werd 
overbodig en de slopershamer 
bezegelde het lot. Op de plek 
van de voormalige boerderij 
werd een state, de Jeltinga-
state, gebouwd. De laatst be-
kende Buitenposter inwoner van 
het geslacht Jeltinga was Fecke 
Jeltinga (1600-1636). Daarna 
kwam het onderkomen in 1700 
in handen van Margrieta van 
Mejontsma. 

De state kreeg in ons dorp ge-
zelschap van de Herbranda-, 
Scheltinga-, Mejontsma-, Boe-
lens- en Haersmastate. In 1832 
betrok Titia van Haersma de on-
getwijfeld fraaie behuizing. Het 
is onbekend wanneer de state 
hetzelfde lot trof als de stins. 
Maar tot het begin van de vori-
ge eeuw was de omtrek van de 
kavel op kaarten terug te vinden.

De naam Jeltinga leeft voort in 
benamingen in ons dorp. In het 
Jeltingahuis bijvoorbeeld, hoe-
wel dat niets te maken heeft met 
de familie van dezelfde naam. 
De naam Jeltingalaan is wat dat 
betreft terechter omdat die veel 
verder teruggaat. Misschien 
heeft de familie Jeltinga dat zelf 
nog meegemaakt.

Johan Kootstra

De stins Cammingaburen in Leeuwarden in de 18e eeuw.

Ligging van 

de Jeltingastins rond 1200 en 

de Jeltingastate rond 1650. 

De stins stond ongeveer op de 

plek van de huidige kinderopvang. 

(bron: Gemeentelijk archeologisch 

onderzoeksverslag, 1930)

Buitenpost in 1887 (Netteplan Friesland). De Jeltingastate is rond 1770 

afgebroken. 
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Opening Fries Doortrappen-seizoen op 5 april
Woensdagochtend 5 april is de 
opening van het Friese Doortrap-
pen-seizoen. Het programma 
Doortrappen heeft als ambitie 
om ouderen tot hun honderd-
ste veiliger te laten fietsen, zo-
dat zij langer zelfstandig mee 
kunnen doen in de maatschap-
pij. In alle Friese gemeenten 
trappen we het Friese Door-
trappen-seizoen feestelijk af. 
In de gemeente Achtkarspelen 
doen we dat met een fietstocht 
voor ouderen waarbij fietsfa-
naat en oud-wethouder Max 
de Haan samen met jullie gaat 
fietsen door de omgeving van 
Buitenpost, Gerkesklooster en 
Augustinusga. Tijdens de fiets-
tocht worden er ook tips gege-
ven over fietsveiligheid. De route 
is ongeveer 18 kilometer lang en 
gaat over veilige paden en we-
gen, en door de mooie natuur 
van de Mieden. Ook zal er een 
lekkere tussenstop plaatsvinden 
op de route. De start is om 10.00 
uur bij Wiersma Fietsen aan de 
Voorstraat en zal worden ver-
zorgd door wethouder van ver-
keer Sierd Vegelin.

Opgeven voor de fietstocht
Voor deze fietstocht is opgave 
verplicht. Dit kan bij Door-
trappen-coördinator Rianne 
Wiersma, via r.wiersma@acht-
karspelen.nl. Graag onder ver-
melding van je naam, leeftijd, 
e-mailadres en telefoonnummer. 
Als je iemand meeneemt, dan 
ontvangen we ook graag zijn of 
haar gegevens. Meld je snel aan, 
want er is maar een beperkt aan-
tal plekken beschikbaar! 

Start van een fietsgroep
Na deze feestelijke opening wil-
len we vanaf eind april of begin 
mei ook starten met een fiets-

groep voor ouderen in deze re-
gio. De basis van deze fietsgroep 
zal gezelligheid en verkeersvei-
ligheid zijn. De startdatum, dag 
en tijdstip zijn nog niet bekend 
en zijn in overleg met de deel-
nemers. We zijn op zoek naar 
enthousiaste deelnemers en ook 
naar een enthousiaste wegkapi-
tein die de groep wil begeleiden 
en de routes van tevoren wil ma-
ken. Dit is tegen een vrijwilligers-
vergoeding. 
Ben je geïnteresseerd of wil je 
meer informatie hierover? Neem 
dan ook contact op met Rian-
ne Wiersma via bovenstaand 
e-mailadres. 

Treinenlezing in It Koartling
Wie vaak op het station komt ziet 
daar regelmatig onze dorpsfo-
tograaf, druk bezig met fotogra-
feren. Hij is een liefhebber van 
treinen. Maar er zijn ongetwij-

feld meer treinenliefhebbers in 
ons dorp. Zij kunnen op 15 april 
terecht in It Koartling, waar de 
Nederlandse Vereniging van Be-
langstellenden in het Spoor- en 

tramwegwezen (NVBS) een le-
zing geeft voor leden en niet-le-
den. Peter Doove zal vertellen 
over de Parkeisenbahn. 

Deze spoorlijn vond zijn oor-
sprong in 1950 in Dresden. 
Daar was een tentoonstellings-
spoorbaan zo populair, dat die in 
het seizoen erna een permanent 
karakter kreeg. Een grote rol in 
de exploitatie was weggelegd 
voor enthousiaste kinderen, de 
Pioniere, die zo al jong kennis-
maakten met het spoor.
In de voormalige DDR waren 
er meerdere van deze Pionier-
eisenbahnen. Na ‘die Wende’ 
(1989/1990) verminderde de be-
langstelling en werd de naam 
veranderd in Parkeisenbahn.
Peter Doove vertelt over de ge-
schiedenis van deze spoorlijnen.

15 april, 13.30-16.00 uur in 
It Koartling. Toegang: € 2,50. (foto: Peter Doove)

Oudijzeractie dierenweide
Als team van vrijwilligers heb-
ben we een hart voor dieren om 
deze te houden en goede zorg 
te geven. Maar niet minder is 
het maatschappelijk hart dat we 
hebben. Mensen vanuit zorgcen-
trum Haersmahiem, maar ook 
vanuit het hele dorp maken er 
een uitje van om even bij de wei-
de langs te gaan.

We hebben ook financiële midde-
len nodig. Eén van onze vrijwilli-
gers heeft een instagrampagina 
gemaakt, er is een donatiebuis 

aanwezig om giften te geven. Elk 
jaar houden we een oudijzeractie 
om zo geld binnen te halen maar 
ook om het betrokken zijn bij de 
weide te stimuleren bij mensen. 
Hebt u oud ijzer of andere me-
talen, zink, rvs, aluminium of 
koper, en u wilt het doneren aan 
de weide dan kunt u contact op-
nemen met ons. Bel met Sipke 
de Boer: 06 1261 7158. Geen koel-
kasten en vriezers, want die kun-
nen we niet kwijt. We halen het 
in week 16 op, op de maandag of 
de donderdag. 

De Kruidhof opent een kleurrijk nieuw seizoen!
Op dinsdag 4 april gaan de
Botanische Tuin De Kruidhof en 
het IJstijdenmuseum weer open 
voor publiek.
Ook dit seizoen is er weer volop 
te genieten van de 17 prachtige 
thematuinen. Daarnaast is het 

assortiment van de winkel en 
verkooptuin flink vernieuwd en 
uitgebreid. Je vindt een over-
vloed aan bijzondere planten, 
fruitbomen en kruiden, maar 
ook prachtige streekproducten, 
tuinaccessoires en lokale lek-

kernijen. Het IJstijdenmuseum 
is evenals voorgaande jaren ge-
vuld met prachtige beelden en 
verhalen.
Kinderen kunnen zich op De 
Kruidhof weer heerlijk uitleven 
in de grote natuurlijke speeltuin. 
Er is een klimheuvel en een glij-
baan voor de kleintjes en voor de 
grotere kinderen is er een uitda-
gende klimtoren, een kabelbaan, 
water en zand, heel veel zand! 
TIP: neem droge kleren en laar-
zen mee.
Ook in 2023 kunnen de kinderen 
gratis speuren met de mascotte 
Hotse. Al zoekende naar de let-
ters komen de kinderen op een 
speelse en educatieve manier in 
aanraking met bloemen, planten 
en kruiden. Deze route maakt het 
bezoek voor kinderen en volwas-
senen extra leuk. Uiteraard is 
er een nieuw woord verzonnen, 
zodat het een uitdagende ‘speur-
tocht’ blijft.

Zien we je binnenkort?

 

2SPAN BUITENPOST

ORANJE DAGEN
2023

WOENSDAG 26 APRIL 

Oranje bingo Inloop 19:00-19:15 kosten €5
Aansluitend DJ Danny tot 01:00

DONDERDAG 27 APRIL

10:00 t/m 16:00 Vrijmarkt
12:30 t/m 14:00 Oud Hollandse spelen jeugd t/m

14 jaar
14:00 t/m 15:30 Oud Hollandse spelen

volwassenen vanaf 15 jaar en ouder (opgave bij
de tent | max 5 pers. per team)

Vanaf 15:00 Matinee in de tent met muziek van 
Kleine Waker 

VRIJDAG 28 APRIL 

10.00 t/m 12.00 Kinderochtend 
13:15 inloop + inschrijven | 13.30 T/M 17.00

Klaverjassen deelname kosten €5
18.30 inloop + inschrijven | 19.00 Darttoernooi

deelname kosten €5
 ZATERDAG 29 APRIL 

Pubquiz voor volwassenen inloop + inschrijven  
9.00-19.30

(opgave in de tent | max 5 pers. per team)
kosten per team €5 | onder leiding van Sybren

Ellens en Daan Zorgdrager.
22:30 T/M 01:30 Live muziek 

van Gaatze Bosma

LOCATIE

Feesttent 
Oude Havenstraat

Buitenpost

CONTACT

@2spanbuitenpost
info@2span.nl
0511-542564

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 1 april van 13.00-16.00 uur
Plaats: It Koartling, Schoolstraat 31

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!



100 gram 

 

Weekaanbiedingen 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 Maart t/m 01 April2023 

 

Vleeswarenvoordeel 
van Willeke

100 gram

 

 

Eelkjes Special

 

 

Trijntjes

Voordeelpakker

 

 

 

 

 

 

Geertjes Gemak! Lekker ite! van Jan Koopje van Marc

€1.95 

Gekruid gehakt opgerold 

in roomkaas en spek. 

Gehakt Rondo 

 

Met GRATIS
Boterhamworst

€1.90 

Per stuk

€5.50 

 

500 gram

€6.95 
Per portie

€3.95 
250 gram

 

Gegrilde 

Varkensrollade

+ Rosbief Iedere 4
e
Gratis! 

Pesto Vink 

Heerlijk mix van kip, 

groente & aardappeltjes. 

Circa 15 minuten wokken. 

Woktopper 

India 

Hollandse stamppot met 

spinazie en kaas. Lekker 

met een SLAVINK erbij. 

Spinazie-

Stamppot 

Huisgemaakt, zowel 

koud als warm te 

serveren. 

Gevulde Saté 

Grillworst 

 Looptijd: april 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

Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang

Gastouderopvang

Professionele 

kinderopvang
in Achtkarspelen en 

Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  

en leren in een 

vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl



Wist u dat... 

De Binnenste Buiten 

... ook opgehaald kan wor-

den bij Boekhandel Bui-

tenpost, de bibliotheek, de 

Dropshop en It Koartling?

... ook een abonnements-

vorm kent? Voor € 30,- per 

jaar kunt u zich aanmel-

den* als abonnee. U krijgt 

de krant dan elke maand 

thuisgestuurd.

... ook digitaal te lezen is? In 

de week van verschijnen 

verschijnt de krant ook op 

https://www.binnenbuiten-

post.nl/bibu/

 * bibupost@gmail.com
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De uitvaartvereniging, bescheiden maar belangrijk
“Wij zijn een bescheiden vereniging en doen ons werk het liefst 
onopvallend”, merkte voorzitter Willem van der Wal op. Toch is de 
Uitvaartvereniging Buitenpost voor veel dorpsgenoten van groot 
belang, maar dat wordt meestal pas zichtbaar in het sluitstuk van 
het leven. De vereniging hield op donderdag 9 maart haar jaarver-
gadering in It Koartling. Een mooi moment om de vereniging die 
meestal het liefst in de schaduw opereert eens te belichten.

Corona maakte dat de laatste 
ledenbijeenkomst lang geleden 
was. “Een kwestie van over-
macht”, gaf Van der Wal in zijn 
openingswoord aan, “maar niet-
temin was het sinds 2019 een 
ingrijpende en roerige periode 
voor de vereniging”. Ook in Bui-
tenpost betekende de pandemie 
dat een groter beroep op de ver-
eniging werd gedaan. Naast het 
bestuur waren bodes, afleggers, 
dragers en begraafplaatsmede-
werkers voor de vereniging in 
de weer. In feite dus een grote 
organisatie. De meesten van 
hen waren op de vergadering 
aanwezig, aangevuld met een 
handvol leden.

Een lange historie
De start van de vereniging was 
in mei 1911. De ijsclub uit 1896 
en de kaatsclub uit 1906 zijn ou-
der, maar de uitvaartvereniging 
is wel de grootste in ons dorp. 
Ruim 2300 leden staan op de 
ledenlijst. Het initiatief voor de 
oprichting kwam van onder an-
dere burgemeester Bekker, ge-
meentesecretaris Jonker en do-
minee Bosman. Het begin van 
de vorige eeuw was een tijd van 
toenemende burgerzin. Men 
wilde af van een begrafenis als 
een soms ‘schamele vertoning’ 
zoals het in een lokale krant 
werd omschreven. “Het doel der 
vereeniging is de overledenen 
van Buitenpost en Lutjepost op 
waardige wijze ter aarde te doen 
bestellen”, stond daarom in de 
uitnodiging voor de oprichtings-
vergadering.

Twee begraafplaatsen
Uit praktisch oogpunt zijn de bei-

de begraafplaatsen van de uit-
vaartvereniging ondergebracht 
in de Stichting Beheer Begraaf-
plaatsen Buitenpost. Beide val-
len in principe onder hetzelfde 
bestuur. De begraafplaats aan 
de Kuipersweg is van 1930. Die 
aan de Jeltingalaan werd in 1975 
geopend en is sinds kort met 
anderhalve hectare uitgebreid. 
Waar de levende Buitenposter 
momenteel te kampen heeft met 
woningnood, werd duidelijk dat 
de overledene zich de komende 
veertig jaar geen zorgen hoeft 
te maken. Beide dodenakkers 
behoeven wel voortdurende 
aandacht. Het bestuur kon mel-

den dat de begraafplaats Jeltin-
galaan nu nuttige, geasfalteer-
de paden heeft gekregen. “De 
liefhebber aldaar zou er zelfs 
kunnen skeeleren”, merkte de 
voorzitter schertsend op. De in-
richting van ‘de Kuipersweg’ is 
nodig toe aan meer onderhoud. 
Ook het fraaie en monumentale 

baarhuisje heeft een zorgzame 
hand nodig. Dat zal komend 
jaar gebeuren. Het bestuur van 
de derde begraafplaats van ons 
dorp, die rond de Mariakerk ligt, 
had deze graag bij de Stichting 
willen onderbrengen. Vanwege 
de achtergebleven staat van on-

derhoud ziet de uitvaartvereni-
ging daar voorlopig vanaf. Het 
inrichten van een colmbarium 
voor het plaatsen van urnen is 
nog steeds in overweging.

Heet hangijzer
In februari opende de PKN-kerk 
op het parkeerterrein aan de 
Berkenlaan een aula met twee 
plaatsen voor opbaring. Coro-
na had duidelijk gemaakt dat 
in tijden van nood de enige 
aula in Haersmahiem te wei-
nig kan zijn. Toch is er geen sa-
menwerking gekomen tussen 
de uitvaartvereniging en de 
kerk. Het besef van een gemis-
te kans was tijdens de verga-
dering merkbaar. Van der Wal 
was duidelijk over het gevoeli-
ge onderwerp; tijdens de voor-
bereidende gesprekken ging 
er teveel mis. Tegelijk stelde hij: 
“Mocht de behoefte er zijn aan 
een nieuw gesprek dan staat de 
deur natuurlijk open”. De hoop 

dat Buitenpost hierin uiteinde-
lijk toch eenheid weet te vinden 
hoeft dus nog niet te worden op-
gegeven.

Bestuur en geld
Bijzonder is dat de vereniging 
haar functies haast moeiteloos 
weet te vullen. Naast Froukje de 
Jong nam secretaris Alle Klaver 
na veertig jaar trouwe dienst 
afscheid van het bestuur. Zij 
werden opgevolgd door Sape 
Bloemhof en Alfred Stiksma. 
Een verjonging die nieuwe ener-
gie in het bestuur brengt, werd 
geconstateerd. Ook voor het 
afleggen van de overledenen, 
essentieel maar meestal niet 
het leukste onderdeel van het 
uitvaartwerk, werd onmiddellijk 
opvolging gevonden. Financieel 
is alles goed op orde. Niettemin 
zijn de recente prijsstijgingen 
ook hier een punt van zorg. Een 
verhoging van de contributie is 
nog niet nodig, maar kan straks 
wel onvermijdelijk blijken.

Wat voor de leden van veel 
verenigingen geldt, gaat ook 
voor de uitvaartvereniging op: 
zolang het allemaal maar goed 
gaat, betaal ik mijn contributie 
en hoef ik mij niet druk te ma-
ken. Een liefst geruisloos func-
tionerend verenigingsbestuur 
sterkt dit. Dat laat zich zien in de 
opkomst tijdens de ledenverga-
dering. Het zegt natuurlijk niets 
over de waarde van het werk. In 
de ruim honderd jaren van het 
bestaan van de vereniging zijn 
de omstandigheden veranderd. 
Het ‘ter aarde bestellen’ neemt 
af, crematie wordt populairder. 
Nog andere vormen van lijkbe-
stelling lijken in opkomst. Toch 
is het werk, in wezen een stuk 
dorpssolidariteit, nog steeds on-
misbaar. Zelfs als de betekenis 
pas echt waarneembaar wordt 
als het lid er zelf niet meer is.

Johan Kootstra

BUURPRAAT

Klaas van der Werf

Arriva-treinstaking

Het is maandagochtend en ik loop 
naar het station om met de trein van 
8.14 uur naar Groningen te gaan. Ik 
heb van tevoren op teletekst geke-
ken of er wel of geen treinen zou-
den rijden, maar daar werd ik niet 
veel wijzer van.
Ik besloot om toch maar naar het 
station te lopen, in de hoop dat er 
wel een trein zou rijden, want an-
ders dan zou ik geen les kunnen 
geven om half tien.
Bij aankomst zag ik dat de ver-
trektijd tóch op het informatiebord 
stond. En ik hoorde enkele jongens 
tegen elkaar zeggen: “nu komt die 
trein toch en moeten we wel naar 
school. Ik had liever gehad dat de 
trein niet kwam, dan waren we 
mooi vrij geweest”. Op het moment 
dat deze jongens dit tegen elkaar 
zeiden, kon ik een glimlach niet on-
derdrukken en betrapte mijzelf erop 
dat ik eigenlijk precies hetzelfde 
dacht als deze jongens.
“Het zou toch wel mooi zijn als ik 
vanochtend geen les hoefde te 
geven, want dan kon ik mooi nog 
een kozijn gaan verven.” Dacht 
ik. Maar ja, op het informatiebord 
stond dat de trein over 6 minuten 
zou vertrekken.

En terwijl het hele perron naar het 
informatiebord staat te kijken wordt 
er ineens omgeroepen dat de trei-
nen niet rijden vanwege een sta-
king en verdwijnt de vertrektijd van 
de trein van het bord.
En het groepje met jongens, die er 
al op hoopten dat ze vrij van school 
zouden zijn, riepen elkaar lachend 
toe “hjoed gjin skoalle, moai ef-
kes game” en vertrokken lachend 
van het perron. En ik???... Ik kon 
opnieuw een glimlach niet onder-
drukken toen ik naar huis wandelde 
en mijzelf erop betrapte, dat ik nog 
steeds precies dezelfde gedach-
te had als deze jongens. Komt het 
kozijn tóch nog in de verf! 

Het pas geasfalteerde pad hoeft alleen nog maar doorgetrokken naar het 

nieuwe deel van de begraafplaats aan de Jeltingalaan. (foto: Johan Kootstra)

De begraafplaats aan de Kuipersweg is toe aan onderhoud. 

(foto: Johan Kootstra)

De jaarvergadering was een ingetogen bijeenkomst in de grote zaal van 

It Koartling. Uiteraard werd koffie met cake aangeboden. (foto: Johan Kootstra)

SUPERHERO TWINS   Sanne Grijpstra
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/Advieskootstra

Verzekeringen

0511-544442 info@kootstraadvies.nl

www.kootstraadvies.nl

Hypotheken
Ried 9 // 9285KK // Buitenpost

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

              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
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MOAI SEIN!

FRYSKE SISWIZEN
Jantsje Oost

Skite
(Schijten)

It Frysk kin hiel moai en sprekkend wêze yn de wat rûgere 
wurden. 
En dochs klinkt it dan earder humoristysk as banaal. 

Dy man? Dy hat noch nea foar achten skiten
Die man? Die kan nooit tot een besluit komen

In oar de kont liene en sels troch de ribben skite
Iemand iets lenen en er zelf nadeel van ondervinden

Dat frommes wol heger skite as har kont heech sit
Die vrouw is ontzettend eigenwijs

Tink der om, dy twa skite yn ien pôt
Pas op, die twee spelen onder één hoedje

Dan skyt der wol wer in fûgeltsje dat no noch gjin kont hat
Komt tijd komt raad

It is hjir sa gesellich, de klok skyt oeren
Het is hier zo gezellig, de tijd vliegt voorbij

VRIJ LEVEN

Eindigde ik de vorige keer met 

de zin dat we ons eindelijk echt 

thuis begonnen te voelen, zo rij-

den we weer op de bochtige 

steile wegen van Zuid-Spanje. 

Eergisteren zagen we Marokko, toen 

we op het zuidelijkste uitkijkpunt 

van Spanje stonden. Wat een raar 

gevoel; kijken naar een heel ander 

werelddeel dan dat waar je op staat.

Reizen is een vreemd iets. Als je er-

gens aankomt voel je je blij en opge-

wonden: nieuwe plek, nieuwe kan-

sen. Maar als je dan weer wegrijdt 

voel je je ook blij en opgewonden: 

nieuwe wegen, nieuwe indrukken. 

Het reizen zijn we nog lang niet zat. 

Laatst vroeg een vriendin mij of we 

alweer bijna terugkwamen maar 

Noorwegen. Dat hopen we wel, 

daar proberen we zeker naartoe te 

werken. Maar nog niet om er weer 

te blijven wonen. Want we genieten 

nog teveel. Van de drie maanden dat 

we op twee plaatsen verbleven heb-

ben we driekwart van de tijd kunnen 

vullen met vrijwilligerswerk. We heb-

ben dus maar een kwart tijd hoeven 

werken voor geld. Niet omdat we 

zoveel donaties binnenhalen, maar 

omdat we ontzettend weinig uitge-

ven aan vaste lasten en omdat het 

eten hier goedkoop is. Deze invulling 

van ons leven voelt een stuk nuttiger 

dan het werken voor een rijke man 

die alles in zijn leven al heeft. En de 

lessen die onze kinderen meekrij-

gen zijn heel wat veelzijdiger dan de 

lessen die ze kregen vanachter een 

schoolbureau. ‘Hands on learning’ 

noemde een Franse man het. En zo is 

het. Veel verschillende situaties, om-

gevingen en sociale contacten geeft 

ze een ‘hands on’ opleiding. Wat ons 

opviel was dat er, als je de locals 

een beetje leert kennen, er hier heel 

veel locals uit het buitenland wonen. 

Nederlanders, Engelsen, Duitsers en 

meer. En na een paar weken kwa-

men we erachter waarom veel men-

sen ervoor kiezen om hier te wonen. 

Ze voelen zich hier vrij. Ze kiezen een 

alternatievere levensstijl. Waar wij 

waren woonde een Nederlander die 

met zijn bus elke dag mensen naar 

een vliegveld reed. Elke dag reed 

hij op en neer en de mensen uit de 

omgeving wisten dat. Zo kon hij ge-

woon zijn levensgeld verdienen. En 

zo hebben we meerdere mensen ge-

zien. Twee Franse vrouwen, wonend 

in een caravan met aanbouw op een 

stuk land dat ze gekocht hadden. 

Moestuin, fruitbomen en kachelhout 

genoeg. Niemand die ze wegstuurt. 

En dan de hippie communities. Ze 

zijn er in groten getale. Honderden 

hippies. Met en zonder kinderen. Het 

is een andere manier van leven dan 

wij doen. Zij vullen hun tijd niet met 

vrijwilligerswerk. Maar ik kan me zo 

voorstellen dat het vrijheidsgevoel 

ongeveer gelijk is. Het leuke is dat 

we hier in Spanje heel veel alterna-

tief levende mensen tegenkomen. Ie-

der met zijn eigen kijk op het leven en 

zijn eigen invulling. En ik weet dat we 

hier heel graag weer een keer terug 

komen. Maar voor nu: weer op weg. 

Waar precies naartoe? Dat weten 

we nog niet zeker. Maar ik houd u op 

de hoogte.

Gesien Leguijt schrijft elke maand
over haar reizen door Europa

Locals?

Vrijwilligerswerk bij Kringloopwinkel Raderwerk: hulp gezocht!
Sinds ik vorig jaar gestopt ben 
met betaald werk, ben ik redac-
tielid geworden van de Binnen-

ste Buitenpost. Als contactper-
soon voor ondernemers heb ik 
meerdere grote en kleine bedrij-
ven bezocht om daar een artikel 
voor te schrijven. Het is érg leuk 
om te doen en actief te blijven!
We vormen nu met zes personen 
de redactie, maar er is natuurlijk 

ook ziekte en verloop. Dus niet 
iedereen kan elke maand een 
bijdrage leveren. Dan vervangen 
we elkaar en zorgen er, samen 
met andere vaste of incidentele 
(column)schrijvers voor dat u 
toch een goed gevulde krant 
leest! 

Naast het redactiewerk, ben ik 
ook twee ochtenden per week in 

Kringloopwinkel Raderwerk te 
vinden bij de boekenhoek. 
Er worden wekelijks gemiddeld 
150 boeken verkocht bij de kring-
loopwinkel. Het is erg belangrijk 
om lezen te blijven stimuleren 
door de boekenhoek zo aantrek-
kelijk mogelijk te houden! Wat 
zijn de taken? Wekelijks uitzoe-
ken van alle boeken die binnen 
gebracht worden, sorteren, oude 
stickers verwijderen, prijs bepa-
len en letten op actualiteit. Ook 
is het goed om geregeld een 
nieuw genre in de schijnwer-
pers te plaatsen. Ik word soms 
geholpen door iemand bij de 
Kringloop, die wat aanwijzingen 
of begeleiding nodig heeft. Het is 
een erg prettige werkomgeving, 
met veel verschillende collega’s!

Ook hier geldt dat er soms ie-
mand uitvalt door ziekte of ande-
re redenen. Daarom dit verzoek 
via de Binnenste Buitenpost. 
Vanaf april zoeken we een nieu-
we boekenvrijwilliger voor de 
Kringloopwinkel Raderwerk, om 
de taken gezamenlijk op te pak-
ken. Is het iets voor u? Bel mij 
gerust voor meer informatie!
Telefoon: 06-82931965

Houdrie Slofstra

Collecte Hartstichting
‘Iedereen een gezond hart’. Dat 
is de missie van de Hartstichting. 
Want met een gezond hart haal 
je meer uit het leven. De Hart-
stichting wil hart- en vaatziekten 
eerder opsporen en behandelen. 

Van 9 tot en met 15 april is er 
weer de jaarlijkse collecte voor 
de Hartstichting. Dan zullen onze 
collectanten met een collectebus 
langs de deuren gaan. Tevens is er 
gelegenheid om via de QR-code 
te doneren.

Oproep
Voor volgend jaar zijn wij op 
zoek naar een coördinator en 
collectanten. Momenteel heb-

ben wij een mooie, betrokken en 
enthousiaste groep van vijf coör-
dinatoren voor de Hartstichting.

Wat houdt het coördinator zijn 
precies in? Eenmaal per jaar 
plannen we een vergadering bij 
iemand thuis en bespreken we 
kort maar krachtig de belangrijk-
ste punten. Elke coördinator re-
gelt een aantal collectanten voor 
zijn of haar wijk. Tegen de tijd dat 
de collecteweek aanbreekt, le-
vert u de collectebussen af bij de 
collectanten. Na de collecteweek 
leveren de collectanten de collec-
tebussen weer bij u in en wordt 
de opbrengst geteld. Nadien 
wordt al het collectegeld gestort 
door één of twee personen. Dit 
alles gaat in goed overleg.
Al met al bent u er in de maan-
den maart en april zes tot twaalf 
uren in totaal mee bezig. Voor 

meer informatie zie onderstaand 
e-mailadres.

Heeft u één tot twee uurtjes over 
in de collecteweek en wilt u col-
lectant worden? 
Mail dan naar:
wzijlstra7@gmail.com

Wilma Zijlstra-Lenting

Wil jij iets doen 
voor een ander?
• Heb jij in de maand april/mei 

10 à 15 uur tijd?
• Houd je ervan om dingen uit te 

zoeken?
• Wij hebben een overzicht 

waaruit blijkt welke activitei-
ten aangeboden worden voor 
ouderen. Deze lijst is geda-
teerd en moet kloppend wor-
den gemaakt.

• Ben jij iemand die thuis een 
lijst met telefoonnummers 
en namen wil controleren? Er 
staat een financiële vergoe-
ding tegenover voor de ge-
maakte kosten.

• Stuur dan een mailtje naar 
mrigter@outlook.com en je 
hoort van ons.

Marianne Rigter en 

Loes van Denderen



Camperonderhoud

Het is bijna weer tijd om uw 

camper uit de stalling te halen 

en erop uit te gaan!

De lente is begonnen en dat 

betekent dat de kampeerkriebels 

weer toeslaan. Wat uw 

kampeerplannen dit jaar ook zijn: 

laat uw camper vooraf goed 

controleren, dat voorkomt 

verrassingen onderweg. Onze 

monteurs zijn gespecialiseerd in 

camperonderhoud en helpen u ook 

dit jaar weer vertrouwd op weg met 

complete inspecties en controles. 

Vertrouwd en onbezorgd op 

weg met uw camper bij 

Autobedrijf Thies Wiersma.

Specialist
in

camper-

onderhoud

Inspecties en onderhoud

Reparatie

APK

Tip: plan de onderhoudsbeurt aan uw 

camper ruim voor vertrek.

Autobedrijf Thies Wiersma

Newtonstraat 2

9285 XX Buitenpost

0511 - 233 033

06 - 423 487 58

info@thieswiersma.nl

www.thieswiersma.nl

Volg ons ook op: 

Maandag t/m vrijdag 

Zaterdag

Zondag

8.00 - 17.30 uur

9.00 - 15.30 uur

Gesloten

Een vertrouwd gevoel

Openingstijden

Contact

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.

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 

voorjaarsbeurt! Tijdens deze beurt wordt uw fiets

geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!

Marconistraat 3

9285 WG  

Buitenpost

0511-541440 
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DE SCHOOLFOTO

Openbare school aan de Schoolstraat, klas 6?, 1966-1967

Alle rijen van links naar rechts:

Eerste rij: Harry Wichers, Goos van der Heide, Piet de Boer, Anne de Jong

Tweede rij: Kees Jansen, Eddie Kloetstra.

Derde rij: Clarie Douma, Mirja Haytink, Inez Timmer, Els Smit

Achterste rij: Teake Draayer, Meester Klompmaker

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 (welke school, welke klas en welk jaar) naar
bibupost@gmail.com. U kunt hem ook deponeren in de kopijbus van 
De Binnenste Buitenpost bij Boekhandel Buitenpost. Deze wordt dan 
door ons gescand en later bij u terugbezorgd.

BRIMZENPRAAT

Wim Ausma

Wereldrecord

Mijn grootouders Ausma begonnen 

in 1885 een bedrijfje in kleding en 

snoepgoed op ’t Oude Schip. Dat 

was een nederzetting vlak onder 

Delfzijl. Later werd daar de Eems-

haven aangelegd. Het leek er even 

op dat ’t Oude Schip net zo bekend 

zou worden als New York en Rot-

terdam. Het bleef helaas een kleine 

woongemeenschap die zich echter 

niet op de kop liet zitten en pro-

beerde van de gelegenheid gebruik 

te maken om wat meer leven in de 

brouwerij te krijgen. Mijn groot-

ouders wisten hun redelijk opge-

bouwde zaak knap te verkopen. De 

nieuwe eigenaar maakte er een 

doolhof van met loopgangetjes en 

je kon het zo vreemd niet bedenken 

of hij had het te koop. Werkelijk on-

voorstelbaar. Hij kreeg klandizie uit 

heel Nederland. Toen deze bijzon-

dere zakenman wat ouder werd, 

vroeg men hem nog wel eens naar 

zijn leeftijd. Dan luidde zijn reac-

tie dat hij met 65 was gestopt met 

tellen. Mijn grootouders hadden 

‘promotie’ gemaakt naar het nabij-

gelegen Spijk. Pake Ausma was ook 

aldaar actief voor de samenleving. 

Hij was onder andere algemeen ad-

junct van de Spijkster Feestcommis-

sie. Ieder jaar werden er aantrek-

kelijke activiteiten georganiseerd. 

De commissie bedacht ook nieuwe 

evenementen. De opzet lukte steeds 

weer uitstekend en jong en oud 

genoten in de zomervakantie van 

de gevarieerde attracties. Ook de 

inwoners van omliggende dorpen 

als Godlinze, Losdorp, ’t Zandt en 

Zeerijp kwamen altijd opgetogen 

meedoen. Stelen en vernielen deed 

men in die tijd niet. Relschoppers en 

ander gespuis waren er niet en als 

er eens enkele dronkaards wat al 

te baldadig tekeer gingen, dan zette 

de veldwachter deze lieden zonder 

pardon in hechtenis onder de toren.

In Spijk stond de kerk midden in het 

dorp en dat wou men ook in andere 

opzichten graag zo houden Deze be-

nadering leidde al die jaren tot een 

zekere vorm van tevredenheid. De 

kerk was geheel omgeven door een 

straat. Je kon er mooi omheen lo-

pen en fietsen. Auto’s waren er nog 

niet. Dit rondje om de kerk bracht de 

feestcommissie op het idee er ter af-

sluiting van de feestweek ’s avonds 

een fietswedstrijd te houden met de 

lamp aan. Dat zou een toverachtig 

effect geven. Dit onderdeel kwam in 

duidelijke letters als slotnummer op 

het programma te staan. Het ging er 

dus om wie het snelst met het licht 

aan in twee rondjes om de kerk 

heen kon rijden. De notaris brulde: 

‘Klaar, af ‘ en nam de tijd op met 

zijn kettingklokje. De toeschouwers 

hadden zich in groten getale ach-

ter pakken stro opgesteld. Er werd 

steeds harder gereden en de mu-

ren van de kerk lichtten iedere keer 

feller op. Het publiek werd ook en-

thousiaster als er weer een snellere 

rondetijd werd gescoord. De laatste 

wielrenner trapte er zo hard op los 

dat het publiek in de gaten kreeg dat 

er iets bijzonders stond te gebeuren. 

Hij reed zo snel om de kerk heen en 

kneep de bochten zo scherp af dat 

hij zijn eigen achterlicht zag bran-

den…! Ongelooflijk.

WOORDZOEKER
Annemieke Altena

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inle-
veren in de kopijbus bij Boekhandel Buitenpost 
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 15 april. De prijs van 
10 euro wordt ter beschikking gesteld door De 

Binnenste Buitenpost. Oplossing en prijswinnaar 
worden bekend gemaakt in het volgende nummer. 

De oplossing van de puzzel in het februarinum-
mer was: op de Bernhardlaan, achter Haersma-
hiem bij de afvalcontainers. 
Er waren 4 goede inzendingen. 
Daaruit is Hans van der Beek 
als prijswinnaar getrokken. De 
prijs is een bon van 10 euro, te 
besteden bij de Binnen Markt. 

AMPÈRE
BEATRIX
BERNHARD
CHRISTINA
DE SCHEPPER
DR WUMKES
EDISON
FRANKLIN
GYSBERT JAPIKS
HAERSMA DE WITH
HALBERTSMA
HARMEN SYTSTRA
HERBRANDA
IRENE
JELGERSMA
JOHAN FRISO
KERK

MARCONI
MARGRIET
MEJONTSMA
MOLEN
NEWTON
NYCKLE HAISMA
OUDE HAVEN
PROF WASSENBERGH
RUITER
SCHELTINGA
SCHOOL
SIMKE KLOOSTERMAN
STATIONS
VOLTA
VOOR
WALING DYKSTRA



Jouw 
droomauto

Ruimte en tijd voor jouw ideeën
bij Van den Brug!

Kom langs in onze showroom!
Van den Brug Drachten Van den Brug Heerenveen Van den Brug SneekVan den Brug Buitenpost

De Lange West 98 
9201 CH Drachten
0512203587

Zilverweg 5 
8445 PE Heerenveen
0513202802

Kleermakersstraat 6
8601 WG Sneek
0515425252

Ried 16
9285 KK Buitenpost
0511201645

Scan de QR-code en bekijk de 
mogelijkheden op vandenbrug.nl!

Einsteinstraat 10 A 
9285 WP Buitenpost
Tel: 0620505842

in/verkoop-onderhoud-reparatie-autopoets service
www.autoservice-johanvanderploeg.nl
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It Koartling is open
Wist u dat:

• It Koartling al 50 jaar bestaat?
• Steeds bij de tijd is gebleven?
• Een gebouw is waar vele dorpen jaloers op zijn?
• Er deze week 20 verschillende activiteiten heb-

ben plaatsgevonden?
• De jongste bezoeker 8 jaar was en de oudste 88?
• Er toch nog plek voor meer is?
• Suska elke eerste en derde maandag van de 

maand aanwezig is? Zie www.suska.frl

We beschikken over enorm veel faciliteiten. 
Hieronder een selectie uit de vele mogelijkheden. 
En er is nog veel meer, u zult verbaasd zijn...

We zijn bereikbaar op telefoonnummer: 
0511 541 214 en 
e-mail info@itkoartling.nl
reserveringen@itkoartling.nl

WiFi

3 beamers

piano

entree

pinnen

2 muziekinstallaties

oefenruimte voor bands met 
zanginstallatie, 

gitaarversterkers, 
keyboard, drumkit 

enzovoort

  keramiek-
oven

magnetron

pannen, servies en bestek 
voor groot gezelschap

professioneel fornuis 
met oven

invalidentoilet

keuken
  5 koelkasten
    1 diepvriezer
       2 afwasmachines

2 bars

koffie- en thee-automaat
horeca koffiemachine

whiteboard

Wat 

hebben 

we wel niet 

in huis?

Jammer genoeg kennen veel mensen ons It 
Koartling (nog) niet. In ons gebouw is veel meer 

mogelijk dan vaak wordt gedacht. Het is in de afge-
lopen tien jaar behoorlijk bij de tijd gebracht en opgefrist. 

Naast een zestal grotere en kleinere ruimtes (6 tot 60 personen) 
biedt het veel meer. Tal van voorzieningen kunnen ervoor zorgen dat 

elk doel gediend kan worden. Wij doen een greep uit de mogelijkheden. In 
het hele gebouw is WiFi aanwezig. Twee vaste (in onze vergaderzalen) en 
een portable beamer maken het mogelijk in elke ruimte op een scherm te 

presenteren. Een whiteboard en flipover completeren dit. De huiskamer biedt 
gezelligheid en comfort voor ontspannen ontmoetingen. Muzikale momenten 

kunnen worden ondersteund met een piano of de moderne muziekinstalla-
tie. Een moderne keuken met oven, magnetron en vaatwasser zijn er voor de 
inwendige mens. Voor de creatievelingen staan een keramiekoven, schilder-
sezels en divers gereedschap ter beschikking. De bar biedt ruim voldoende 
koeling en warme gezelligheid. Uiteraard is er een modern gehandicapten-

toilet. En afrekenen kan met pinnen.

Ontdek ook onze mogelijkheden... 

It Koartling is er voor iedere Buitenposter!



We starten met een uitgebreide intake waarbij wij verschillende metingen doen en bespreken of er blessures
of ziektes zijn waar wij rekening mee moeten houden en hoeveel tijd je wilt investeren. 
We bespreken wat jouw doel is en maken daar een persoonlijk trainingsschema voor. Na een gedegen uitleg
van één van onze deskundige en enthousiaste instructeurs kun jij dan lekker aan de slag! 
We evalueren regelmatig en zorgen voor aanpassingen in je trainingsschema.

Waarom kiezen voor Switte? 

  Gemoedelijke sfeer waarbij iedereen welkom is die op een gezonde en veilige wijze aan zijn/haar 
     gezondheid wil werken

  Uitgebreide intake bij de start                                                                                    
  Persoonlijk trainingsschema wat regelmatig wordt aangepast/vernieuwd
  Diverse trainingsmogelijkheden: fitness, EGYM-cirkel en groot aanbod van groepslessen
  Optimale begeleiding door professionele en enthousiaste instructeurs
  Optie voor voedingsbegeleiding van BGN-geregistreerd voedingsconsulent Marianne Dijkstra
  Samenwerking met fysiotherapie 

Start voor 1 mei en ontvang een gratis startpakket van € 30,00!

Een gezonde leefstijl? Wij helpen je!

Locatie Fysio

Groenkamp 1 | 9285 SZ Buitenpost

T +31 (0)511 542 000

Locatie Leefstijl

Einsteinstraat 1A-a | 9285 WN Buitenpost

T +31 (0)511 540 038 

 
 info@fysiotherapiebuitenpost.nl               info@switte.nl WWW.SWITTE.NL

Een gezonde leefstijl

begint bij ons!

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

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

De kinderfysiotherapeut

Heeft je kind een motorische achterstand of

heb je twijfels over de ontwikkeling van je

kind? Aarzel niet, bel gerust! Je kind heeft er

baat bij als je op tijd aan de bel trekt.
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De laatste tijd is er veel aandacht voor de veronderstelde tegen-
stelling tussen stad en platteland. Ik zal die tegenstelling niet ont-
kennen, maar ze ligt wel een stuk genuanceerder dan veelal wordt 
aangenomen. Zo is er veel meer narigheid in menig stedelijke 
‘achterstandswijk’ dan in menig plattelandsdorp. Dat geldt voor al-
lerlei sociale omstandigheden, maar zeker voor de groene ruimte. 
Deze derde aflevering in de serie over de groengordel kijk ik naar 
dit aspect.

Misschien heb je nog nooit van 
de getallenreeks 3–30–300 ge-
hoord, maar gemeentelijke be-
sturen hanteren deze formule te-
genwoordig als richtsnoer voor 
de inrichting van onze woon-
omgeving. Die trend wordt sterk 
aangejaagd door de klimaat-
verandering en de daarmee ge-
paard gaande weersextremen. 
Eerst maar even de betekenis 
van de reeks: voor elke bewoner 
moeten vanuit huis ten minste 3 
bomen zichtbaar zijn, 30 procent 
van onze woonomgeving zou 
gedekt moeten zijn door boom-
kronen, en ieder moet binnen 
maximaal 300 meter gebruik 
kunnen maken van een groene 
ruimte om te recreëren. Onze 
groenvoorzieningen, waarvan 
de gordel een heel belangrijke 

is, komen behoorlijk in de buurt 
van deze opgave, zeker in de 
nieuwbouwwijken vanaf de ja-
ren zeventig. Daarbij is ook goed 
nagedacht over bijvoorbeeld 
wateropvang en waterreserves. 
Jarenlang ondervond De Hoef-
slag en omgeving veel overlast 
door overtollig regenwater van 
de platte daken en pleinen van 
het Lauwers College. Tot er op 
een elegante wijze een oplossing 
werd gerealiseerd door de aan-
leg van het waterbekken naast 
de begraafplaats aan de Kuipers-
weg. Dat is door een eenvoudige 
greppel verbonden met de pro-
bleembron. En in de nieuwere 
woonwijken voeren de huizen 
hun regenwater zo veel moge-

lijk niet meer af op het riool. Al 
die ‘groen-blauwe’ ruimte heeft 
een positieve uitwerking op onze 
fysieke en mentale gezondheid, 
blijkt uit onderzoeken.

Maar niet alleen de mens, ook 
de natuur profiteert. Neem bij-
voorbeeld de vogels. We leven in 
een vogelrijk dorp. De gemeen-
te houdt aparte lijsten bij welke 
vogels er in de binnenste en bui-
tenste groenzone bekend zijn. 
Even de dubbelingen wegge-
werkt, gaat het gezamenlijk om 
72 soorten. Voor zover ik weet, is 
Buitenpost niet systematisch op 
vogels geïnventariseerd. Maar er 
zijn vast inwoners die een aardig 
zicht hebben op het vóórkomen 
van vogelsoorten in het dorp, ze-
ker in hun directe omgeving. 

Ik doe hier dan ook een oproep. 
Als je wilt weten welke vogels op 
de gemeentelijst staan (ik heb 
die lijst zelf nog met een aantal 
soorten kunnen aanvullen), stuur 
me dan een mail. En ik zou het 
zeer op prijs stellen als je zelf nog 
aanvullingen kunt bijdragen, 
liefst met het jaar van waarne-
ming en een zo precies moge-
lijke locatie. Ik kom dan later in 
deze reeks terug op mogelijke 
bijzonderheden.

De lijst van de gemeente geeft 
niet aan of het om broedende vo-
gels gaat of om overwinterende, 
of om voedsel zoekende dan wel 
rustende of passerende vogels. 
Anders dan bij planten is het ook 

moeilijk om grenzen te bepalen: 
tuinen en groenzone grenzen op 
veel plaatsen aan elkaar. Boven-
dien kan ik niet goed achterhalen 
hoeveel vogelsoorten Nederland 
precies rijk is. Rond 2015 telde 
Sovon, de soortenorganisatie 
voor vogels, 257 soorten broed-
vogels en 341 soorten ‘winter-
vogels’. Maar onder die winter-

vogels zitten ook de broedvogels 
die hier ’s winters blijven. Een 
gokje dan maar: Nederland telt 
jaarrond een kleine driehonderd 
vogelsoorten. Dat zou dan be-
tekenen dat in Buitenpost, even 
in z’n geheel genomen, pakweg 
een kwart van al onze Neder-
landse vogelsoorten voorkomt. 
En dan laat ik bijvoorbeeld de 
wilde zwanen van de Twijzeler-
mieden, die al trompetterend 
over ons dorp vliegen, even bui-
ten beschouwing. Net als de bui-
zerds die ‘miauwend’ boven ons 
dorp cirkelen, én de roerdompen 
in de Twijzelermieden, die ik op 
stille voorjaarsochtenden zelfs in 
mijn bed hoor ‘hoempen’.
Interessant is natuurlijk ook of 
er soorten zijn die onder druk 
staan en hier dan een wijkplaats 
vinden. Zoiets geldt voor groen-
lingen en ringmussen. Die verto-
nen hier een minder duidelijke 
achteruitgang dan landelijk het 
geval is. Een soort die het zeker 
niet goed doet, is de scholek-
ster, op z’n Fries strânljip. Toen 
ik in 1982 in Buitenpost kwam 
wonen was er elk jaar een grote 
scholekster-‘soos’ (afkorting van 
sociëteit = gezelligheidsclub) van 
jonge scholeksters die nog niet 
paarden. Destijds waren het er 
zo’n 180 die aan de Bûtenpost-
mer Feart achter timmerfabriek 
De Witte samenschoolden. Ze 
verbleven ’s winters aan de kust 
en kwamen half maart terug. 
Ze vlogen dan luid pietepietend 

over het dorp, ook midden in de 
nacht. Geleidelijk aan liep het 
aantal terug. In 2022 was er nog 
maar een dozijn. Dit jaar hoor ik 
wel kleine groepjes overvliegen, 
maar ik kan geen samenscholing 
meer waarnemen op de oude 
plek. Scholeksters broeden ook 
op platte daken, onder andere 
van het Lauwers College. Maar 
daar voelen ze zich niet meer zo 
thuis tussen de zonnepanelen.

Gertie Papenburg

gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Watervogels zijn flink vertegenwoordigd in onze groengordel. Kuifeenden: 

vrouwtje links, mannetje rechts. Alle fotos’s bij deze aflevering zijn gemaakt in 

Buitenpost. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema, december 2022)

Groenlingen gaan hier minder ach-

teruit dan landelijk het geval is, blijkt 

uit de laatste tuinvogeltelling. (foto: 

Sylvia Jacobi-Riepema, januari 2023)

De grasmus is een broedvogel die ’s winters in de Sahelregio verblijft. Daar 

heeft hij regelmatig te lijden onder grote droogte. De laastste jaren gaat de 

soort weer vooruit. 

(foto: Sylvia Jacobi-Riepema, juni 2020)

Holtes in knotwilgen bieden vogels 

nestelgelegenheid, al staan ze 

vaak wel dicht bij de paden. Het 

grijsgroene ‘spul’ is het korstmos 

gewone poederkorst.

(foto: Gertie Papenburg, maart 2023)

Het waterbekken naast de begraafplaats aan de Kuipersweg dat het overtollige regenwater van het Lauwers College 

opvangt. (foto: Gertie Papenburg, maart 2023)

Wandelen met Willem

Mijn wandeling begint bijna iedere 

dag in het park van Buitenpost. Dat 

doe ik samen met mijn viervoeter 

die graag snuffelt aan het bankje 

waar jongeren meestal gezellig sa-

menkomen. Soms laten zij namelijk 

iets lekkers achter zoals chips of 

koekjes. Het voorjaar is in aantocht 

en ondanks de sneeuw, de storm en 

de regen van de laatste tijd, laat het 

verse groen zich zien. Overal staan 

verschillende krokussoorten, vele 

keurig in een rijtje aangeplant, ter-

wijl anderen een veldje vol vormen. 

Ik weet dat deze bloemen van oor-

sprong niet uit Nederland komen, 

maar uit Zuidoost-Europa. In een ver 

verleden hier ingevoerd. 

Het is mooi om te zien dat mijn hond 

heel sierlijk om de bloemen heen 

weet te stappen. Zelfs wanneer het 

regent en de kelken gesloten zijn. 

Voorbij het park komen we in een 

groengordel aan de rand van Bui-

tenpost. Daar valt me de Japanse 

sierkers op. Aan enkele takken 

hebben de zachtroze bloesems 

zich al geopend. Deze prunussoort 

is er vroeg bij. Binnen het park en 

eromheen staan meerdere soorten, 

mooi verspreid over het hele gebied. 

Er zijn zoveel soorten dat het lastig 

is te herkennen om welke het hier 

gaat. Misschien dat een kenner me 

dit ooit kan vertellen. De hond maakt 

het niets uit. Die is alleen maar geïn-

teresseerd in losliggende takken of 

grote stronken en sleept die soms 

meters met zich mee. 

Als nieuwkomer in Buitenpost heb 

ik natuurlijk opgezocht hoe het park 

tot stand is gekomen. Het is dus te 

danken aan jonkvrouw J.C.C. de 

Blocq van Haersma de With. Over 

het terrein dat zij begin 1900 aan de 

gemeente heeft geschonken lopen 

mijn viervoeter en ik via het schel-

penpad op weg naar huis. Morgen 

weer. 

Ellen Kootstra-Kramer schrijft 
over de natuur. Haar wande-
lingen door Buitenpost en 
omgeving zijn daarvoor haar 
inspiratiebron.

Over 3–30–300 en over vogels
Een lokale Gordel van Smaragd (3)

PARK(BE)LEVENPUUR NATUUR
Gertie Papenburg



Dekbedovertrek van Gogh Museum: 

Blossoming Green vanaf € 99,95

Ledikant Breda vanaf € 529,-

Model- en prĳ swĳ zigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden.

Voorjaar is het seizoen van vernieuwing en frisheid. Geef je slaapkamer een make-over en kom volledig tot rust op een boxspring 
of ledikant die past bij jouw wensen! Ontdek een grote collectie aan bedden bij Kapenga Wonen. Wij blijven je graag inspireren 

met de nieuwste collecties en woontrends. 
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Original Boxspring met Hoofdbord Mute 
in Peach Eucalyptus vanaf € 1.845,- 

Horizont 100/110 Linnenkast vanaf € 710,- Select 383 Cord-Rose vanaf € 1.590

Als het gaat om slapen, zijn er ook veel manieren om het voorjaarsgevoel in jouw slaapkamer te brengen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 

beddengoed in lichte en luchtige materialen, bloemenprints en kleuren die passen bij het voorjaar.  Bij Kapenga Wonen hebben we alles voor een 

sfeervolle slaapkamer. Van de mooiste boxsprings tot nachtkastjes in verschillende soorten en maten. Vraag een van onze verkoopadviseurs naar alle 

mogelijkheden en wij adviseren je graag bij het samenstellen van jouw gewenste slaapcombinatie.

Boxspring Desire vanaf € 1.799,- 

Deze merken kan je bij ons in de winkel vinden:

¹ 3

54 6

²

www.kapenga.nl

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44

LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00


