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(foto: CH-commissie Buitenpost)

Historie
De Paardensportcommissie Buitenpost ont-
sproot in 1954 uit de Middenstandsvereniging 
‘Buitenpost Vooruit’ en werd aangevuld met 
enkele agrariërs. Zo ontstond min of meer toe-
vallig ‘de Club van 13’. De opzet was de duizen-
den bezoekers die de reeds 300 jaar bestaande 
Buitenposter paarden(jaar)markt met kermis, 
enz. op de eerste woensdag van augustus 
bezochten, langer vast te houden. Er werd een 
charmante paardenmiddag georganiseerd met 
deelnemers uit eigen omgeving op boerenwa-
gens en een enkel concourspaard. Het publiek 
toonde zoveel interesse dat het niet moeilijk 
was te besluiten om verder te gaan. Het wei-
land achter de molen, thans Molenstraat, werd 
verwisseld voor een terrein ten noorden van 
het NS-station. Het werd een echt concours-
hippique, mede vanwege van het feit dat dit 
evenement al vrij snel ten uitvoer werd gebracht 
onder de ‘paraplu’ van de Nederlandse Hip-
pische Sportbond. Het bleek dat er niet alleen 
‘paardenmensen’ kwamen, maar óók andere 
geïnteresseerden, waaronder nogal wat jeugd. 
Speciale shownummers en bijzondere muziek-
korpsen, bijvoorbeeld van de Hoogovens uit 
IJmuiden, oogstten veel waardering.

Voortgang
Dit paardenfestijn maakte in korte tijd zodanige 
sprongen voorwaarts dat er andermaal naar 
een groter veld moest worden omgezien. Via 
medewerking van de Gemeente Achtkarspelen 
kon gebruik gemaakt worden van het fraai in het 
centrum gelegen Mejontsma-terrein. Zo vlak als 
een biljartlaken. Behalve alle bekende stallen 

en ruiters in Nederland, die graag naar Bui-
tenpost kwamen en komen om hun hippische 
krachten met elkaar te meten, waren er in de 
afgelopen jaren vele Nederlandse Wereld- en 
Europese kampioenen te gast, zoals Sjoukje 
Dijkstra, Ard Schenk, Atje Keulen-Deelstra, 
Gerda Kraan (atletiek), Janny Vierstra (turnen), 
Erica Terpstra. In 1963 verscheen de Neder-
landse kernschaatsploeg, die een demonstratie 
gaf op een door Wegenbouwbedrijf Oosterhof 
uit Grijpskerk aangelegde asfaltbaan. In 1976 
was de verschijning van de echte Pippi Lang-
kous (Inger Nilsson) uit Zweden, een hoogte-
punt. Stal van Dijk uit Emmeloord kreeg met 
een tienspan en een dertienspan paarden in de 
ring een langdurig applaus. Later reed Piet de 
Boer uit Giekerk zelfs met een 24-span. In 1978 
werd het 25-jarig CH op grootse wijze gevierd. 
Oók de 30-jarige en de 35-jarige CH-mijlpalen 
kregen bijzondere aandacht. In 1993 werd het 
40e Nationale Concours Hippique alhier op 
uitbundige wijze geprogrammeerd. Het 45-jarig 
bestaan in 1998 werd onder andere opgeluis-
terd door een fraaie dressuurdemonstratie van 
wereldkampioene Anky van Grunsven.

Beloning en tegenslag
In 2000 kwam het CH-Buitenpost door jurering 
van een commissie van de Koninklijke Neder-
landse Hippische Sportfederatie als beste in 
Nederland uit de bus van de wedstrijdkalender-
concoursen. Een hoogtepunt dus! Het jaar 2002 
werd een dieptepunt omdat extreme regenbuien 
zorgden voor een zodanige wateroverlast dat 
het CH van 7 augustus moest worden afgelast. 
Zoiets had zich in 49 jaar nog nooit voorgedaan. 

Dit was behalve een mentale tik voor de deelne-
mers en het publiek, voor de organisatie tevens 
een Euro-dreun.

Feestelijk programma 50e CH
De paardensportcommissie ging echter niet 
lang bij de natte pakken neerzitten en begon 
te werken aan een feestelijk programma om 
het 50-jarig te vieren op woensdag 6 augustus. 
De tuig- en springrubrieken worden afgewisseld 
met drie Nederlandse kampioenschappen, te 
weten eenspannen Fries ras, eenspannen 
tuigpaarden dames en eenspannen hackney’s 
dames. Verder vier bijzondere shows, waar-
onder een optreden van het wereldberoemde 
Rijwielorkest ‘Crescendo’ uit Opende. Bij de 
slotshow komen er 50 paarden in de ring. Direct 
na afl oop van het CH om 18.00 uur, begint op 
het terrein het spektakel van 35 opstijgende 
heteluchtballonnen van allerlei vorm en kleur. 
Belangstellenden kunnen een tocht boeken 
(160 euro p.p. of 175 euro incl. buffet) door te 
bellen naar The Flying Balloon Compagnie 
0513-417634 of 06-53769650. Bij eventuele 
afgelasting op 6 augustus kan de tocht op een 
andere dag en andere plaats gemaakt worden.

Concours Hippique Buitenpost is en blijft een 
evenement dat eruit springt!!

  het Centrum

  Feestweek 2003

 Tussenstand
 speelplaatsen
 
 Van trouwlustige 
 Buitenpostmers

  Actief: 
 Voetbalvereniging

Concours Hippique - 1 augustus 1962
Een luchtfoto van 41 jaar terug. Het Mejontsmaveld lag nog echt aan de rand van het dorp en het 

weidevee gaf een landelijk tintje. Wie de moeite neemt, kan op het veld ‘het shownummer’ - een 
demonstratie turnen op de lange mat - onderscheiden.

Van de redactie

50 jaar Nationaal Concours-Hippique Buitenpost

We groeien en groeien...

Nee, ik ga niet uitweiden over de 
eetgewoonten van de Buitenpos-
ters. Bij groeien denk ik aan de vol-
gende dingen: we hebben er een 
nieuw redactielid bij in de persoon 
van Iris Kloosterman, we zijn een 
correspondent rijker: Janne Oos-
terwoud, èn... de Binnenste Buiten 
is zelf ook gegroeid: voor het eerst 
verschijnen we met 20 pagina’s! 
Niet dat dit laatste blijvend zal 
zijn, maar we hopen wel zo vaak 
als mogelijk met in ieder geval 16 
pagina’s uit te komen. Namens 
de hele redactie, Iris en Janne, 
van harte welkom en ik hoop dat 
jullie heel wat pennen leeg zullen 
schrijven voor onze dorpskrant. 
Heeft u ook interesse om een 
bijdrage te leveren, aarzel dan 
niet. We kunnen nog steeds meer 
redactieleden en correspondenten 
gebruiken. Ook zonder de titel van 
redactielid of correspondent kunt u 
uw bijdrage leveren: de kopijbus 
hangt trouw in ‘de Boekelier’ op uw 
komst te wachten.

In verband met de zomervakantie 
verschijnt de dorpskrant niet in juli. 
Wij wensen u een prettige vakantie 
en tot het augustus-nummer!



Kom langs bij 
‘de Boekelier’ voor al 
uw vakantieliteratuur.

DIVERSE AANBIEDINGEN
-een fi jne vakantie gewenst -

Diverse reisspellen 
vanaf  2,99

Zomerspeelgoed
OP = OP

Rodi Twins
van  1,35

voor  0,99
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

Oplage: 2500 exemplaren

Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV  Buitenpost
     of kopijbus in ‘De Boekelier’
E-mail: bibupost@dolfi jn.nl

Kopij graag getypt of op diskette aan-
leveren, en niet langer dan 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of  niet  te plaatsen. Anonieme stuk-
ken worden niet geplaatst. 

Contactpersoon redactie:
J. Kootstra, tel. 0511 541322

Inlichtingen over advertenties:
R. v.d. Heide, Voorzoom 58,
9285 MR  Buitenpost, 
tel. 0511 - 543197

Vragen en klachten over de bezorging: 
J. Kronenburg, tel. 0511 - 542024

Exemplaren zijn ook af te halen 
in De Boekelier, It Koartling en 
de bibliotheek.
 
Druk: Drukkerij Banda, Kollum 
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 11 augustus 2003. De vol-
gende editie verschijnt in week 35.

    
 Al Gelezen
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 De Gemeente Achtkarspelen gaat door 
met het Steunpunt 0-25 in Buitenpost. 
De instelling is gericht op het welzijn van 
jongeren. Het experiment wordt nu eerst 
met een jaar verlengd.
 In het nieuwe bestemmingsplan 
Mûnewyk kwamen weer 17 bouwkavels 
vrij. Er bleken 66 geïnteresseerden voor 
een bouwstek te zijn. Na loting werden alle 
kavels verkocht.
 Met name 55-plussers en gehandicapten 
maken gebruik van de diensten van ‘t Stip 
in de Kerkstraat. Alle burgers kunnen er 
overigens terecht met hun vragen over 
zorg, wonen en welzijn.
 Montage- en renovatiebedrijf VTB vierde 
haar 25-jarige bestaan.
 Het AOC opent een eigen tuincentrum. 
De toekomstige klanten zullen de 
leerlingen, de ouders en het personeel 
van de onderwijsinstelling zijn. Het ligt niet 
in de bedoeling om te concurreren met de 
tuincentra in de omgeving.
 Wethouder Hieke Postma-Veenstra heeft 
na 21 jaar haar functie als raadslid en 
wethouder, namens de PvdA, neergelegd.
 Buitenpost heeft er weer twee nationale 
kampioenen bij. Tafeltennisser Sjoerd 
van der Steen en paardrijdster Hester 
Klompmaker wisten zich sportief te 
manifesteren.

Van de bestuurstafel

Op woensdag 4 juni waren we ‘s avonds om acht uur weer aanwezig, op 
een paar na die “wegens drukke werkzaamheden elders”, hadden afge-
zegd. Je kunt natuurlijk niet op twee plaatsen tegelijk zijn en dan moet je 
een keuze maken: doe ik dit of doe ik dat! Na de opening en een woord 
van welkom was dit feit voor de voorzitter waarschijnlijk de reden ons te 
verzoeken eens om ons heen te kijken naar versterking voor het bestuur. 
Dit te meer omdat de komende herfst/winter twee of drie bestuursleden 
zullen vertrekken. Na wat praten kwamen er al gauw een aantal namen 
boven tafel waar werk van gemaakt zal worden. Dat ieder het druk heeft 
(ouderen soms nog meer dan jongeren), is algemeen bekend, maar het 
zal toch niet zo zijn dat onder de 6000 inwoners van Buitenpost er niet 
een drietal is dat klaarstaat om onze club te versterken, vernieuwen en 
verjongen?! Belangrijke zaken voor PBB stonden er deze avond niet op 
de agenda, er was zelfs deze keer niet een aanvraag voor een bijdrage uit 
het Leefbaarheidsfonds! Sommige zaken vormen natuurlijk al heel lang 
een punt van bespreking (een enkele al jaren) en dan vraag je je wel eens 
af of het wel zin heeft deze oude koeien weer uit de sloot te halen. De 
(regionale) kranten en ook de tv brengen de laatste tijd veel, nogal pessi-
mistisch nieuws. Ik noem er zo maar een paar: groot tekort aan woningen 
en zorg over de verdeling daarvan, ontevredenheid over de aanpak van 
de criminaliteit, verzet van buurt tegen komst van jeugdhonk, in bijna alle 
dorpen van de gemeente is er gebrek aan parkeergelegenheid en dat leidt 
tot chaos en gevaarlijke situaties in sommige straten. En de commandant 
van de Friese brandweer zegt bij zijn afscheid dat we “knettergek worden 
van alle regels: een kerk waar al duizend jaar mensen in komen krijgt nu 
een verbod om een kerstboom op te zetten: ga toch weg”. Gelukkig ziet 
één van onze friese kamerleden, Joop Atsma, toch ook wel lichtpuntjes: 
er gaan enkele miljarden extra naar het onderwijs, zorg en de veiligheid. 
Dat is het afgelopen jaar al gebleken: in het bedrijfsleven gingen meer dan 
90.000 banen verloren, en bij de overheid kwamen er meer dan 100.000 
bij. Het antwoord op de vraag of dat een goede ontwikkeling is, is dacht 
ik, ook al gegeven. Ondertussen vraagt u zich waarschijnlijk af waar PBB 
zich al niet mee bezig houdt, ja, soms ook met dit soort zaken maar soms 
komen ze bij de opsteller dezes ook zomaar ‘bovendrijven’. En voor je 
het weet staat het op papier, soms vraag je je dan af: kan het zo wel? 
(mocht dat niet zo zijn dan hoor ik dat wel). Tenslotte: op het afscheid van 
wethouder Postma-Veenstra waren we vertegenwoordigd en bedankten 
haar voor alles wat zij, ook en vooral, voor Buitenpost gedaan heeft. We 
wensen haar en haar man nog veel goede jaren toe met eveneens veel en 
goede sociale contacten. De Binnenste Buiten komt ook nog ter sprake, 
daar de advertentie-inkomsten teruglopen besluiten we voorlopig haar op 
12 pagina’s te houden. Voor het zomerreces houden we nog éénmaal een 
bestuursvergadering en wel op 9 juli.

Namens het bestuur, Sytze Harders

Einde Oranjevereniging
In de vorige ‘Binnenste Buiten’ heeft het bestuur 
van  de Oranje Vereniging een oproep gedaan 
om te reageren: doorgaan of stoppen. Het bestuur heeft geen enkele re-
actie ontvangen. Voor het bestuur is het duidelijk: “Stoppen!”. Er is geen 
support vanuit de inwoners van Buitenpost. De Oranje Vereniging Willem 
Alexander, die reeds twee jaar geleden is omgezet in een Stichting, zal 
opgeheven worden. Het Bestuur bedankt Enitor, Siton, Van Den Brug en 
Plaatselijk Belang Buitenpost voor de extra  ondersteuning om Koningin-
nedag 2003 fi nancieel rond te krijgen. Het Bestuur bedankt alle medewer-
kers van de afgelopen jaren en zeker alle adverteerders in het jaarlijkse 
programmaboekje.

Buitenpost vooruit
Wordt het een blijspel, of wordt het een drama in vele delen?, 
lijkt de vraag. Het zwarte gat, Nijenstein, de rondweg: bekende 
en vooral veelbesproken onderwerpen onder Buitenposters. 
”Maar wanneer gebèurt er nu wat?”, verzucht menigeen. Op 
de avond van 10 juni werd in ieder geval een stap gezet op 
de lange weg naar een beter winkelcentrum. De BUVO (Bui-
tenpost Vooruit) had ondernemers en gemeenteraadsleden 
uitgenodigd om aan hen en andere belangstellenden de plan-
nen voor de Voorstraat (vanaf de Parklaan tot aan de Halberts-
mastraat) de Kerkstraat en de Christinastraat te presenteren. 
Een werkgroep, die bestaat uit afgevaardigden van de ge-
meente, van de BUVO, van het Plaatselijk Belang Buitenpost 
en uit een adviseur van het bureau Bugel en Hayema heeft in 
twee jaar deze plannen in elkaar gezet.

De heer Uildriks, adviseur van de werkgroep, presenteerde deze aan het 
begin van de avond. Een paar punten daaruit: 
- op de plaats van het zwarte gat komt een gebouw dat ruimte biedt aan 
twee à drie winkels met een aantrekkelijk uiterlijk. Daarbovenop komen 
twee woonlagen. 
-de Christinastraat en het plein voor Nijenstein wordt zogenaamd verblijfs-
gebied. Dit betekent dat het aantrekkelijk moet worden voor voetgangers. 
De horecabestemming van Nijenstein werkt hieraan mee; een gezellig 
terras trekt aan.

- als de rondweg er eenmaal is, wordt de Voorstraat autoluw. Het weinige 
verkeer dat er dan komt, kan de Kerkstraat in, maar dan alleen via de 
Christinastraat er weer uit. Ook het verkeer dat van de Oude Havenstraat 
de Kerkstraat inkomt, moet er via de Christinastraat uit. 
- parkeren kan langs de Voorstraat en in de Kerkstraat. 
- ondernemers in de Kerkstraat krijgen de mogelijkheid naar voren uit te 
breiden met een aantrekkelijke ‘showroom’. 
Veel draait dus om het aantrekkelijk maken van de Kerkstraat, de Voor-
straat en de Christinastraat voor winkelende mensen. Daar vroeg de 
werkgroep en de gemeente echter ook de medewerking van de onder-
nemers voor. Want zij zijn het die zullen moeten investeren in nieuwe en, 
daar heb je het weer, aantrekkelijke gevels. 

Het geld
Om meerdere redenen zijn de voorstellen een belangrijke mijlpaal. Ten 
eerste om potentiële ondernemers niet te zien vertrekken. Vorig jaar 
vestigden 60 ondernemers zich uiteindelijk niet in Buitenpost, met name 
vanwege de drukke Voorstraat. Deze ondernemers durven het wellicht 
eerder aan, als er concrete plannen zijn ter verbetering. Ten tweede geven 
de plannen aan dat Buitenpost een regionaal centrum wil blijven. Daar-
mee maakt zij meer kans op medewerking van de provincie. Ten derde 
zijn de plannen van belang voor de burgers en de huidige ondernemers. 
Want zijn er nu geen initiatieven, dan komt het er nooit meer, is de waar-
schuwing van de heer Oosterhoff van het MKB Noord. Ook de aanwezige 
gemeenteraadsleden en de ondernemers zagen dit in. Zij gaven aan dat 
ze bereid waren hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Waar een wil is, is een weg. Op die weg bevinden zich echter een paar 
lastige hobbels. Eén daarvan is het geld. Volgens wethouder Willem 
van der Wal is het moeilijk om geld vrij te maken voor de plannen. De 
gemeente heeft 10 miljoen euro moeten bijdragen aan de komst van de 
zuidoostelijke rondweg. Voor de realisatie van het nieuwe centrum zal 
ongeveer 60% van de kosten op het bordje van de gemeente komen. Dat 
betekent een bedrag van ongeveer 1,9 miljoen euro. Van geld voor plat-
telandsprojecten zou nog ongeveer 30% van de kosten kunnen worden 
gedekt. Ondernemers zouden zo’n 10 tot 15% moeten bijdragen. Een 
andere optie voor de bijdrage van de ondernemers, is de baatbelasting. 
Dit houdt in dat ondernemers een aantal jaren belasting, met rente, beta-
len aan de gemeente.

Wie en wanneer
Maar zelfs als er nu geld beschikbaar zou zijn, dan duurt het nog een paar 
jaar voor alle procedures zijn doorlopen. Dat is de volgende hobbel. Ook 
moet de rondweg er zijn vóór men met de Voorstraat kan beginnen. De 
rondweg is eveneens vanwege de vele procedures pas in 2007 klaar, vol-
gens raadslid Anne Ytsma. Al met al moeten ondernemers en burgers dus 
geduld hebben. Voor sommige ondernemers is dat moeilijk op te brengen. 
Juwelier Frans Kok merkte al op dat als de Kerkstraat pas in 2007 of, 
zoals wethouder van de Wal eerst aangaf, in 2010 pas verbeterd wordt, 
zijn zaak tegen die tijd gesloten zou zijn. Een begrijpelijke reactie, maar 
het zou fataal zijn als de ondernemers op dit moment de moed lieten 
zakken. Zij kunnen hun steentje bijdragen door net als juwelier Kok al 
gedaan heeft, hun eigen gevel een nieuw aanzien te geven. De gemeente 
is bezig om voor de zomervakantie het zwarte gat in de Kerkstraat om te 
toveren in een parkeergelegenheid met vijfentwintig parkeerplaatsen. 

De eerstvolgende stap in het proces dat Buitenpost vooruit moet brengen, 
is de vergadering van de gemeenteraad met de wethouders. De cruciale 
vraag: is de gemeente bereid en in staat om 60% van de kosten bij te 
dragen? Dat Buitenpost ´aan de beurt is´, onderkenden de raadsleden. 

Nijenstein een koopje?
Op de bijeenkomst kwam het onderwerp Nijenstein nog even kort aan 
de orde. Verschillende mensen vragen zich af waarom het gebouw voor 
maar 1 euro verkocht is. Dat lijkt op concurrentievervalsing. Wethouder 
Willem van der Wal nuanceert dat: “We hebben vier jaar met het pand 
geleurd. Er kwamen genoeg reacties, kantoren, een boekhandel, het had 
allemaal gekund. Maar we hebben met zijn allen afgesproken dat het 
gebouw een horecabestemming zou krijgen.” En dat is niet het enige: “Ik 
geef het je te doen om voor 1 euro een oud gebouw te kopen, voor 9 ton 
te investeren en er vervolgens volgens onze voorwaarden een rendabele 
zaak van te maken.”

Op 24 meter hoogte kun je een beetje anders tegen de wereld aankijken. 
Die gelegenheid bood de brandweer van Buitenpost tijdens de Roefeldag 
voor de jeugd op woensdag 21 mei. Een geleende hoogwerker van de 
brandweer van Dongeradeel bracht de liefhebber in een klein metalen 
bakje naar dit ongewone en tegelijkertijd ietwat wiebelige vogelperspec-
tief. Hier een blik naar het westen. De linker pijl wijst naar de elektriciteits-
centrale van Bergum en de rechter zelfs naar de bekende Achmea-toren 
in Leeuwarden. (foto: redactie)



Verkrijgbaar bij:
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waar ik het toerfietsen in porte-
feuille had. Ook daar werd ik 
binnen korte tijd voorzitter van het 
district, toen nog van  de KNWU. 
Via het district kwam ik in het lan-
delijk hoofdbestuur van de KNWU 
terecht, stond daarmee aan de 
wieg van een nieuwe organisatie: 
de Nederlandse Toerfiets Unie, 
ontsproten uit de toerfietsorganisa-
tie van de KNWU en de NRTU en 
in het nieuwe hoofdbestuur van 
deze uit 35.000 leden bestaande 
organisatie heb ik twaalfeneenhalf 
jaar gefunctioneerd. Twee jaar ge-
leden ben ik weggegaan als lid van 
verdienste. Ik fiets nog steeds en 
ben ook nog lid van de FTC Buiten-
post. Over enkele weken ga ik een 
hele week fietsen in Duitsland. Ook 
werd ik in de tachtiger jaren voor-
zitter van de Vereniging voor Plaat-
selijk Belang te Buitenpost. Dat 
ben ik een groot aantal jaren ge-
weest. In 1995 bestond de veren-
ging plaatselijk belang 75 jaar. 
Daar hebben we toen een leuk 
feest rond gebouwd met een 
reünie voor oud-Buitenposters en 

een grote beurs voor ondernemers 
in Buitenpost. Uit de beurs is later 
een nieuwe organisatie gegroeid, 
namelijk die van de Lauwersbeurs 
in welke richting ik nog zit en nog 
steeds beurzen organiseer. Ik doe 
in die stichting een gedeelte plan-
ning en public relations. Tijdens het 
jubileum van Plaatselijk Belang 
had ik het idee dat de geschiedenis 
van Buitenpost eens aan het 
papier toevertrouwd moest worden. 
Dat idee werd door het bestuur 
overgenomen. Mijn schoonvader 
Arend Jan Wijnsma is schrijver en 
heeft daarbij geholpen. Over het 
aandragen van een groot aantal 
onderwerpen van de geschiedenis 
van Buitenpost heb ik veel mede-
werking gehad van Buitenposters 
die ieder een deel van het boek 
“Buitenpost - halfweg tussen ús 
mem en het peerd van ome Loeks” 
hebben ingevuld. Omdat je op een 
gegeven moment alles doet, werd 
ik ook gevraagd als voorzitter van 
de feestweekcommissie. Dat heb ik 
ook in een groot deel van de tachti-
ger en negentiger jaren op mijn 
schouders genomen. Er is heel 
veel georganiseerd maar geduren-
de de laatste jaren dat ik voorzitter 
was, werd de medewerking aan en 
de inzet voor dit feest steeds 
minder. Ik wilde een verjonging van 
het bestuur en gelukkig kwam die 
er op het laatste moment. Veel 
mensen in Buitenpost beseffen 
niet hoeveel tijd en inzet het orga-
niseren van een dergelijk feest 
kost. Jarenlang moest mijn gezin 
de vakanties uitstellen door de or-
ganisatie. Je schouders ergens 
onder zetten kost vooral in Buiten-
post veel tijd en niet alle bewoners 
van ons dorp beseffen dat. In de 
tachtiger jaren werd ik mij ook 
meer politiek bewust. Ik sloot mij 
aan bij het CDA en samen met 
Joop Atsma, Frans Kuipers en 
Douwe de Vries schreef ik het 
CDA-programma voor de gemeen-
te Achtkarspelen. Ik heb daar veel 
geleerd. In 1994 tijdens de verkie-
zingen was Jeroen Piksen voorzit-
ter van het CDA. Hij wilde alleen 
gestudeerde mensen in zijn CDA 
en gaf iedereen die niet in zijn 
straatje paste een schop na. Ik 
kreeg er ook een. Daarna heb ik 
samen met anderen Gemeentebe-
langen Achtkarspelen opgericht. In 

foto’s: Harrie Slagter

De wortels van Jan Kloosterman 
liggen wijdvertakt in Buitenpost 
…..’een groot deel van het dorp 
is familie van mij’, zegt hij. Een 
deel van zijn leven, 25 jaar, 
bracht hij door in Leeuwarden, 
waar hij bij de politie werkte. 
Nu is hij al weer jaren terug in 
Buitenpost; altijd aktief in het 
organiseren. “Ik rol van het 
ene boek in het ander, zegt hij, 
en: ’je moet nooit dingen doen 
die je niet echt leuk vindt.  Jan 
Kloosterman is statenlid bij de 
Provinciale Staten, een taak die 
veel inzet vereist. Op plaatselijk 
niveau wil hij het (voorlopig?) 
iets rustiger aan doen. Voor de 
Binnenste Buiten tekende hij 
zijn levensverhaal op. 

“In 1959 ben ik in dienst gegaan; ik 
volgde een opleiding tot chef kok. 
In dat vak ben ik in diensttijd werk-
zaam geweest. Na de diensttijd 
ging ik in 1960 naar de politie-
school in Lochem en werd in 1961 
politie-agent in Leeuwarden. Daar 
ben ik al snel in het recherchevak 

terechtgekomen. Mijn specialiteit 
lag op het drugsgebied in de Friese 
politie-organisatie en werd vervol-
gens chef van de criminele inlich-
tingendienst, waarbij het mijn taak 
was om observaties te begeleiden, 
telefoons af te luisteren en te 
werken met het arrestatieteam. 
Verder zat ik in de leiding van het 
Friese arrestatieteam en het 
drugsopsporingsteam dat de kust-
bewaking deed van Delfzijl tot 
IJmuiden. Bij de politie deed ik al-
lerlei dingen in de organisatie. Zo 
was ik lid van de ondernemings-
raad, voorzitter van de personeels-
vereniging, gedelegeerde van de 
sportvereniging en hoofdredacteur 
van het politiepersoneelsblad. In 
1980 verhuisde ik met mijn vier 
kinderen naar Buitenpost. Mijn 
eerste echtgenote is in 1969 over-
leden en ik voedde mijn vier kinde-
ren alleen op, met de hulp van mijn 
zus Baukje. Aan de Voorstraat 
kocht ik op een openbare verko-
ping de woning waar ik nu in woon. 
Mijn kinderen gingen naar de 
christelijke school aan de Kuipers-
weg. Meteen nadat ik hier was 
komen wonen, werd ik in de 
schoolraad gevraagd en even later 
daarin als voorzitter benoemd. Er 
was toen net de nieuwbouw van 
een derde christelijke school aan 
de Molenstraat gepland en tijdens 
mijn voorzitterschap is die school 
gebouwd. Inrichting van die school 
en verdeling van de Buitenposter 
leerlingen waren heikele punten. 
Dictus Benedictus was het eerste 

en meteen het laatste hoofd van 
deze school. De verwachtingen 
waren toen nog, dat het aantal 
leerlingen zou groeien, maar 
nadien bleek dit niet zo te zijn. Er 
kwamen te weinig leerlingen en de 
school werd nadien verkocht. 
Vanuit de muziekvereniging Con-
cordia werd ik gevraagd om te be-
kijken of er een mogelijkheid in 
Buitenpost was om de drumband 
die ter ziele was, opnieuw op te 
starten. Het is dan winter 1980-
1981. Er waren nog wat oude in-
strumenten. Met anderen hielden 
we een vergadering en besloten er 
de schouders onder te zetten. Er 
kwam een voorlopig bestuur dat 
later definitief werd. Er werd wat 
geld gebedeld en de kinderen van 
de initiatiefnemers vormden de 
eerste aanzet. Het begon meteen 
te groeien. Met wat opgescharreld 
geld werd het oude instrumentari-
um gekocht van een ter ziele 
gegane drumband in Veenwoud-
sterwal. Een gedeelte van mijn 
woning werd ingericht als atelier en 
de dames van de nieuwe vereni-

ging naaiden uniformen voor de 
nieuwe drumband BUMATA (Bui-
tenpost majorettes en tamboers). 
De band groeide in korte tijd uit 
naar meer dan 100 leden. Financi-
eel ging het ook goed. Het hele 
bestuur en een aantal ouders haal-
den door het verkopen van bloe-
men en het houden van verlotingen 
in een paar jaar tijd een bedrag van 
100.000 gulden bij elkaar. Dat was 
goed voor de aankoop van instru-
menten. Vooral de families Ale de 
Haan en Eelke van der Meer uit 
Buitenpost hebben daar veel in 
gedaan. Via Bumata werd ik voor-
zitter van de Federatie van Muziek- 
en Zangverenigingen in Achtkar-
spelen. Onder mijn leiding werden 
in die tijd een groot aantal festivals, 
drumbandconcoursen en solisten-
concoursen gehouden in alle 
dorpen in Achtkarspelen. De ge-
meente had toen in de subsidiever-
ordening nog de bepaling opgeno-
men dat alle zang- en muziekver-
enigingen daar aan mee moesten 
doen. In de tachtiger jaren richtten 
we in Buitenpost een fietstoerclub 
op. Daar werd ik de eerste voorzit-
ter van. Ook daarin waren we zeer 
actief bezig en de vereniging 
groeide in een paar jaar tijd uit naar 
350 leden, die globaal binnen het 
gebied van Delfzijl tot Harlingen 
woonden. Er werd veel georgani-
seerd, waarbij het rondje IJssel-
meer –een tocht van 325 km- een 
jaarlijks hoogtepunt was. Via deze 
vereniging kwam ik terecht in het 
districtsbestuur van de KNWU 

Jan Kloosterman

‘...ik ondernam in organiseren...’

In Buitenpost heb ik naast de ac-
tiviteiten die ik al genoemd heb, 
een aantal malen een grote taptoe 
opgezet waaraan grote gereno-
meerde muziekbands uit diverse 
delen van Nederland deelnamen. 
Ook was ik een aantal jaren be-
trokken bij de concerten die de 
heer Peperkamp
organiseerde door uitwisseling van 
jeugdbands uit Amerika en was ik 
de stimulator van het jubileumfeest 
van Concordia. Deze brassband 
moest een bedrag binnenhalen 
van 25000 gulden voor nieuwe 
instrumenten. Ik heb daarbij toen 
een grote verloting opgezet en het 
resultaat bleef steken op 24.699,- 
gulden. Toen ik enige jaren in 
Buitenpost had gewoond, ben ik in 
het midden van de tachtiger jaren 
weer getrouwd met Rita Wijnsma. 
Naast mijn vier kinderen uit mijn 
eerste huwelijk heb ik samen met 
Rita drie dochters van 18, 14 en 
11 jaar. Het leuke daarvan is, dat 
het me jong houdt. Ik heb ook altijd 
open gestaan voor anderen. Zo 
hebben Rita en ik als opvanggezin 
in de afgelopen jaren 14 kinderen 
voor langere of kortere tijd een 
opvangplaatsje binnen ons gezin 
gegeven. Daar zijn leuke contacten 
van overgebleven. Mirjam een van 
die kinderen is een aantal jaren bij 
ons gebleven en haar beschouwen 
we eigenlijk als een echte dochter.
In Buitenpost wil ik wat minder 
gaan doen. Een deel van mijn 
leven heb ik geïnvesteerd in dit 
dorp. Daar heb ik beslist geen spijt 
van. Ik zie toch dat er dingen gaan 
veranderen. Het gaat niet snel, 
maar er gebeurt genoeg. Buiten-
post heeft voor de toekomst grote 
potentie want het dorp heeft alles 
in huis van onderwijs tot verbin-
dingen en een goed woonklimaat. 
Jammer is daarbij dat Buitenpos-
ters zelf vaak niet weten wat voor 
potentie hun dorp heeft. Een dorp 
krijgt en wordt wat het zelf in huis 
heeft. Daar moeten onze mensen 
meer mee doen. Wensen. Wat ik 
nog graag zou willen realiseren is 
een betere funktie voor de Kruid-
hof. Met anderen ben ik in gesprek 
om te kijken naar een bredere mu-
seumfunktie voor de tuin die toch 
een toeristische attractie is, maar 
een te smalle basis heeft. Boven-
dien vind ik het jammer dat de tuin 
geen goede fietsverbinding heeft 
gekregen met bv een museum-
dorp als Veenklooster. Het nieuwe 
fietspad in Egypte ligt er, maar het 
moet worden doorgetrokken tot de 
Kruidhof zoals eerder in de plan-
ning stond.

1994 kwam ik met Rein van der 
Wal in de raad. In 1998 brak er na 
de verkiezingen onenigheid uit in 
mijn partij. Om verdere ruzie en 
splijting van de partij te voorkomen 
heb ik mij toen teruggetrokken. Dat 
heeft tot op vandaag niemand 
buiten de partij ooit geweten. Ik 
stond daarnaast ook op de kieslijst 
van de provincie Fryslan. Toen de 
lijsttrekker daar in zijn gemeente 
wethouder werd, heb ik zijn plaats 
ingenomen en kwam ik in de 
staten. Ik ben daar onlangs weer in 
gekozen. Politiek, ook de provinci-
ale, heeft mij echt in de greep ge-
kregen. Het kost veel tijd, maar is 
goed om ook een andere en bre-
dere kijk op het leven en de maat-
schappij te krijgen. Gemeentelijke 
politiek vind ik persoonlijk het 
mooist. Het staat dichter bij de 
mensen en als ik de kans krijg zou 
ik nog best eens in de gemeente-
raad van Achtkarspelen willen 
werken. In 1995 werd ik voorzitter 
van de vereniging voor handel en 
industrie de Buvo. Doel was om de 
onvrede die er onder de onderne-
mers heerste over het centrum van 
Buitenpost uit te diepen en het be-
stuur van de vereniging te verjon-
gen. Ik ben daar  tot voor kort 
voorzitter geweest en onlangs af-
getreden. Er is in de tijd dat ik voor-
zitter was vooral gewerkt aan een 
centrumplan waarmee Buitenpost 
in de toekomst verder kan. Dat 
moet in nauwe samenwerking met 
de gemeente Achtkarspelen en 
kan meteen beginnen als de rond-
weg ten oosten van Buitenpost 
2004-2005 wordt aangelegd, tege-
lijk met een oostelijke ontsluiting 
van het bedrijventerrein de 
Swadde. Het bestuur is verjongd 
en bestaat uit een groot aantal 
jonge ondernemers die er de 
schouders onder willen zetten om 
het centrum van Buitenpost in de 
nabije toekomst een gezellige ver-
blijfsfunktie te geven waarin een 
restaurant in Nijenstein een prima 
plaats kan krijgen. Ook de onder-
nemers van het bedrijventerrein 
zijn nu lid van de vereniging en de 
op handen zijnde revitalisering van 
het bedrijventerrein waar ik altijd 
op heb aangedrongen, staat in de 
steigers. Tijdens Simmer 2000 
hebben we ook in Buitenpost volop 
meegedaan en heb ik spontaan 
het voorzitterschap op mij geno-
men, want ik vond dat Buitenpost 
ook daarin mee moest doen. Dank-
zij openstelling toen van het ge-
meentehuis, het meedoen van 
winkels, de open dag op het bedrij-
venterrein en het concert in de 
Kruidhof, werd ook die dag voor 
Buitenpost een feest. 
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Op zaterdagavond 2 augustus is er het traditionele 
en sfeervolle ringrijden op de Halbertsmastraat en 
omgeving. Nieuw is dit jaar dat de bewoners van 
Haersmahiem hiervoor speciaal  worden uitgeno-
digd om aanwezig te zijn. Door de ringrijderij-com-
missie is het initiatief genomen om de bewoners 
met een bus op te halen en voor hen een stuk aan 

de kant te reserveren 
waar stoelen klaar-
staan. Zo kunnen ook 
deze mensen de gele-
genheid hebben om het 
Ringrijden bij te wonen.

Na afl oop van het ringrijden is er een feestelijke prijsuitreiking waar u door 
de sponsors DA-drogisterij Balsemien en ‘The Point’  een gezellige avond 
wordt aangeboden met optredens van Rommie & The Swinging Stars. Na-
drukkelijk wordt hierbij vermeld dat dit een gezellig festijn is waar iedereen 
van harte welkom is!

Buitenposter Trekzakkenband treedt 
op tijdens opening feestweek
De Trekzakkenband “De Waldteppers” treedt voor u op tijdens 
de Opening van de Feestweek op donderavond 31 in de Kerk-
straat te Buitenpost. Hier zullen vele meezingers en meedei-
ners ten gehore worden gebracht.  

Het ontstaan van “De Wâldteppers” 
In December 1999 kwam één van de leden toevallig in contact 
met de trekzak, het geluid van dit schitterende instrument sprak 
haar zo aan dat het idee ontstond om een trekzakkengroep te 
formeren. In Januari 2000 was de groep met 8 leden compleet 
en was er een leraar gevonden. Vanaf dat moment wordt er 
elke dinsdagavond bij één van de leden thuis getrekzakt, en is 
er inmiddels een naam gevonden.

Commissie klaar voor ‘jubileum feest’
De stichting Feestweekcommissie Buitenpost heeft de voor-
bereidingen getroffen om er in de eerste week van augustus 
een fantastisch feest van te maken. Daar het een jubileum is, 
50 jaar concours hippique, wordt er groots uitgepakt met acti-
viteiten en evenementen. 

Met name door de giften van u als inwoners van Buitenpost 
via onze collecte en de gulle sponsoring van bedrijven die wij 
hebben mogen ontvangen kan de feestweekcommissie een 
fantastische feestweek voor u allen presenteren.

Naast reeds alom bekende activiteiten als, ringrijderij, oriente-
ringsrit, fi etstocht, kaatsen, Fierljeppen, braderie en vuurwerk, 
wordt de feestweek op 31 juli geopend met een spetterend 
stratenartiesten festival in de kerkstraat waar verschillende 
straatartiesten hun kunsten presenteren en waar de muziek 
en de terrassen de gezelligheid gaan maken. Daarnaast wordt 
voor de derde keer weer de American Day gehouden die 
inmiddels uit de weide omtrek vele mensen trekt. Buikglijden, 
hooivorkgooien, kinderspelen en LAYS in de feesttent aan de 
Parklaan maken er een gevarieerde week van, met natuurlijk 
het slotstuk: het 50e Concours hippique dat wordt afgesloten 
met een grote ballonvaart met vele luchtballonnen.

Namens de feestweekcommissie Buitenpost wil ik sponsors, 
vrijwilligers en een ieder die bijdraagt aan de feestweek harte-
lijk danken, en wens ik u allen een fantastische feest toe.

Alexander de Vries 
Voorzitter Feestweekcommissie

Dit jaar is het de 
vijftigste keer dat 
het Concours Hip-
pique wordt geor-
ganiseerd, wij als 
Stichting Feest-
weekcommissie 
Buitenpost gaan 
er stiekem een 
beetje vanuit 
dat het ook 
voor de Feest-
week van Bui-
tenpost een 
jubileum jaar 

is. Daarom gaan wij 
de opening van de feestweek 

dit jaar anders en groots aanpakken. 

Stichting Feestweek Buitenpost haalt 
het Leidsche Plein naar Buitenpost! 

Op donderdag 31 juli komt er een scala aan 
straatartiesten naar het centrum van Buiten-
post. De openingshandeling van de Vijftigste 
Feestweek van Buitenpost zal worden verricht 
door de Burgemeester dhr. Lycklema en de 
nieuwe voorzitter van de Feestweekcommis-
sie Alexander de Vries om 19.00 uur. Hierna 
gaat het Straatartiestenfestival van start. In 
het centrum van Buitenpost treden o.a. voor u 
op de mimespeler Fransoutbiet, de straatgoo-
chelaar Robert Blake, Streetdance, komedie 
en Slapstick artiest Lance Spring, Samira met 
haar Fakir en Slangenact, Doublé Acroba-
tenshow en sneltekenaar. Voor 
de muzikale omlijsting treedt 

de Buitenposter 
Trekzakkenband 

de Wâldteppers 
voor u op. Voor 
een natje en een 

droogje kunt u 
terecht op 
het grote 
terras van ’t 
Twaspan.

Kunt u iets 
bijzonders?
Uiteraard kunt 
ook u zich aan-
melden voor dit 
straatartiesten 
festival, kunt u 
iets bijzonders 
dan daagt 
de Stichting 
Feestweek-
commissie 
u uit om 
dit te laten 
zien op 
donderdag 
31 juli om 19.00 uur in 
het centrum van Buitenpost. 

Voor meer informatie of 
opgave kunt u contact 
opnemen met Rommie 
Woudstra tel. 0511 449936 
of Sabina van Dijk tel. 
0511 543565.

De opening van 
de Feestweek van 
Buitenpost wordt 
mede mogelijk 
gemaakt door de 
volgende bedrij-
ven:
Ford de Zeeuw 
Buitenpost - 
Machiels Bartels & 
Detmar advocaten 
- Ondernemersver-
eniging Kerkstraat 
- Cafe ’T Twâspan 
- Bouw- en Klusbe-
drijf KEMA - Enitor 

Opbrengst collecte 
feestweek 2003
De collecte welke werd gehouden van 28 april 
t/m 3 mei t.b.v. de Feestweek 2003 heeft ruim 
€ 2.400 opgebracht.
Wij danken alle collectanten dat wij ook dit jaar 
weer een beroep op hun konden doen! En uiter-
aard danken wij u als inwoners van Buitenpost 
voor uw giften, u heeft ook dit jaar weer laten 
zien dat de Feestweek van Buitenpost toekomst 
heeft! Mede dankzij de collecte zijn wij er trots 
op dat wij u het programma van 2003 aan u 
kunnen presenteren.

Zaterdagavond 2 augustus Ringrijden
...met een feestje na!

de leden van links af, staand: Jeanet Douma, Tineke Uitterdijk, Reiny 
Kas, Sita Olijve, Rina Sterkenburg; zittend: Griet Piersma, Sjoukje 
Pilat en Carin Knoop (foto: eigen foto)

Start met groots Straatartiestenfestival 

woensdag 31 juli tot en met 6 augustus 2003
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Op zaterdag 2 augustus organiseert de Stichting 
Feestweekcommissie de 3e American Truck, Car 
en Bike Meeting op Industrieterrein ‘de Swadde’ 
te Buitenpost. Vele schitterende auto’s, motor-
fietsen, en Trucks zullen hier opgesteld worden 
en absoluut het bezichtigen waard zijn! Vorige 
jaar is heeft de commissie een aantal grote USA 
Trucks naar Buitenpost weten te halen, ook dit 
jaar zullen er nog veel meer van deze schitte-
rende trucks te bewonderen zijn, waaronder een 
aantal echte publiekstrekkers.

Oproep aan eigenaren van Oldtimers, bijzondere 
auto’s, tractoren of motoren. Bent u in het bezit 
van een bijzondere auto, oldtimer, motor, of een 
bijzondere Tractor, dan is er ook voor u gelegen-
heid om uw voertuig te laten bewonderen tijdens 
de 3e Amerikaanse Dag. Voor iedere categorie 
voertuigen zijn er schitterende prijzen te winnen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Edwin Hoving tel 0511 542566.

Diverse attracties tijdens 
de Amerikaanse dag
Uiteraard zullen er niet alleen voertuigen te 

bewonderen zijn, maar zijn er in tegenstelling 
tot voorgaande jaren een aantal kleinere eve-
nementen.
Zo komt er dit jaar de Gebroeders De Vries 
Kruipruimte Isolatie Klimwand van 10 meter 
hoog! Dus de waaghalzen onder ons kunnen 
een kijkje nemen over het terrein op 10 meter 
hoogte, je moet er alleen maar even naar toe 
klimmen. Voor de mensen die niet zo van hoog-
tes houden zijn er de Isoschelp bestuurbare mi-
niatuur auto’s, hiervoor heeft Kazimier auto’s zijn 
loods aan de Franklinstraat beschikbaar gesteld. 
Dit jaar is er de Max Autoservice Burn Out Show. 
Dit evenement is een waar spektakel van knal-
lende banden en heel veel rook. En dan ‘last but 
not least’ een heuse Flash Back Roadshow uit 
Surhuisterveen die met een scala aan artiesten 
live muziek ten gehore brengt.

De organisatie dankt uiteraard al haar sponsors 
die bovenstaande programma mede mogelijk 
maken en hoop dat met dit ‘tipje van de sluier’ er 
weer vele mensen naar de 3e Amerikaanse Dag 
zullen komen. 

Kinderactiviteiten:
Faber & Velda Zwemfeest

Vrijdag 1 augustus kunnen alle kinderen 
die nog op de lagere school zitten gratis 
naar zwembad de Kûpe.  Hier wordt het 
Faber & Velda zwemfeest gehouden. Het 
zwemfeest start om twee uur en is om vier 
uur afgelopen. Mocht je nog geen zwem-
diploma hebben mag je natuurlijk iemand 
meenemen. Na afloop krijg je nog wat lek-
kers mee naar huis.

Kinderspelen
Stichting Feestweekcommissie Buitenpost is in samenwerking 
met Hieke Nauta en Joke de Vries van It Koartling en Miranda 
Wobbes van Gymnastiekvereniging Maas alweer druk bezig 
met de organisatie van de kinderspelen. Van de voetbalvereni-
ging Buitenpost hebben wij toestemming gekregen om dit jaar 
de voetbalvelden en de kantine hiervoor te gebruiken. Voor de 
oudste kinderen wordt er een heuse survival zeskamp georgani-
seerd met onder andere een heuse zeephelling. Met de kleinere 
kinderen worden er spelletjes gedaan en is er een schminkster 
en een springkussen. Supermarkt Super De Boer zorgt voor 
drinken en een verrassing. 
Tussen de middag krijgen 
de kinderen een patat en ijs 
aangeboden door Hoekstra 
Snackservice. Dit spektakel 
zal worden gehouden op 
dinsdag 5 augustus van 
10.00 tot 14.00 uur op sport-
park ‘de Swadde’ te Buiten-
post. We hopen weer op een 
grote opkomst, zodat we er 
weer een groot feest van 
kunnen maken. 

Allemaal tot ziens op dins-
dag 5 augustus en neem al 
je vrienden mee!

Outpost lanparty 2003
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar tijdens de feestweek in sport-
hal de Houtmoune een lanparty worden georganiseerd. Vorig 
jaar werd de party gekenmerkt door de ongedwongen sfeer en 
een prima technische uitvoering. Wederom zal de party worden 
ondersteunt door WybrAnd Computers uit Surhuisterveen. Op 
de lanparty zullen dit jaar ook enkele competities worden geor-
ganiseerd met leuke prijzen, deze worden ook door WybrAnd ter 
beschikking gesteld. De lan begint op donderdagmiddag 31 juli en 
gaat ononderbroken door tot zaterdagmiddag 2 augustus. Dit wil 
niet zeggen dat je constant achter de PC hoeft te zitten want in de 
sporthal zijn slaapplaatsen gemaakt,  je moet wel zelf een slaap-
zak meenemen. De kosten om mee te doen zijn  15,-. Opgeven 
gaat alleen maar via onze website: www.outpostlan.nl. Hier vind 
je ook alle andere interessante info over de lanparty en ook foto’s 
van de lanparty 2002.

Rommelmarkt op 
maandag 4 augustus
Evenals voorgaande jaren 
wordt er ook dit jaar weer een 
Rommelmarkt georganiseerd. 
Met uiteraard weer een grootse 
kinderbraderie waar uiteraard 
alleen kinderen hun spulletjes 
mogen verkopen. Helaas is 
het zo dat er in het verleden 
nog al eens meubels of andere 
grotere zaken op deze plaatsen 
die speciaal voor de kinderen 
gereserveerd worden werden 
verkocht.
Hier treedt de organisatie dit 
jaar streng tegen op. Alleen 
kinderen mogen gratis staan 
en hun eigen kleine spulletjes 
verkopen, mochten er grotere 
en duurdere spullen aangetrof-
fen worden zal er standgeld in 
rekening worden gebracht.

Het standgeld voor de rommel-
markt is € 2,50 per meter.

Ook rommelmarkt op Woens-
dag 6 augustus
Door het verplaatsen van de 
tent en jaarmarkt heeft de 
Stichting Feestweekcommissie 
Buitenpost toestemming van 
de gemeente gekregen om op 
Woensdag 6 augustus op de  
Vaart te Buitenpost (richting 
de Kermis)een Rommelmarkt/
kinderbraderie te houden.

Voor inlichtingen en opgave 
voor bovenstaande datums 
kunt u contact opnemen met
T. Hoekstra tel. 0511 543817.

De lichtroute 2003
VrieService BV uit Drachten
hoofdsponsor van de “VrieService Lichtroute in Buitenpost”

Ook in het jaar dat het concours hippique voor de vijftigste maal 
wordt georganiseerd is het de bedoeling dat tijdens de vooraf-
gaande feestweek Buitenpost wordt versierd. Omdat het dit jaar 
dus een jubileum is zou het natuurlijk zo moeten zijn dat er zoveel 
mogelijk straten en tuinen meedoen aan het opzetten van een 
prachtige lichtroute door het hele dorp. Om dit te stimuleren zijn er 
een aantal initiatieven genomen door de organisatie.

Het prijzengeld wordt fors verhoogd 
Door sponsoring is het mogelijk gemaakt dat de prijzen voor de 
winnaars fors verhoogd worden. Hoofdsponsor is VrieService BV 
uit Drachten, adviseurs in Telecommunicatie (de eigenaar woont 
in Buitenpost). VrieService maakt telecommunicatie voor bedrij-
ven goedkoper en eenvoudiger en is gespecialiseerd in Mobiele 
Telefonie en SMS services (www.vrieservice.nl). De straatprijzen 
worden ter beschikking gesteld door SBW Makelaardij & Verze-
keringen met vestigingen in Buitenpost, Kollum en Harkema. Bij 
SBW kunt u terecht voor al uw verzekeringen en aan- of verkoop 
van uw huis (www.s-b-w.nl).

Lijst waar feestverlichting te verkrijgen is.
Door een initiatief van buurtvereniging Haiwum, die een oproep 
heeft gedaan aan eigenaren van feestverlichting om zich bij hun 
te melden, is er een lijst gemaakt waaruit de straten in Buitenpost 
een keus kunnen maken. Je mag natuurlijk ook je eigen of een 
andere leverancier nemen. Deze lijst kunt u opvragen op telefoon-
nummer: 0511-543147 of via e-mail: lichtroute@chello.nl

Geef u snel op als straat of als tuin dan bent u zeker dat de 
lichtroute ook langs uw straat of tuin gaat. 

   Lichtroute Buitenpost

Straten en tuinen meldt u nu aan !
- Zodat de lichtroute ook langs uw straat of tuin 
wordt uitgezet
- Zodat u meedingt naar de prijzen

Tel: 0511-543147 , E-mail: lichtroute@chello.nl

Derde Amerikaanse Dag 2003



de paardesportcommissie

Feestweek  Buitenpost 2003 - 31 juli t/m 6 augustus 

Woensdag 30 juli  Start kermis

Donderdag 31 juli  10.00 uur start LAN party 
   19.00 uur Opening voor publiek in de Kerkstraat 
   aansluitend een groot straatartiestenfestival

hier treden o.a op: mimespeler Fransoutbiet, Robert Blake Straatgoochelaar, Lance Spring Streetdance, 
komedie en Slapstick, Samira Fakiract, Slangenact, Auke Jager Sneltekenaar, 

Doublé Acrobatenshow, Trekzakkenband de Wâldteppers, groot terras in de kerkstraat.
    21.30 uur Rondrit met Veenstra reizen langs de lichtroute    

      

Vrijdag 1 augustus  14.00 uur -16.00 uur Faber & Velda zwemfeest in De Kûpe 
    19.00 uur Buikglijden in de kerkstraat     
   terras en muziek kerkstraat  
    16.30 start rondrit motoren in de Kerkstraat 
    19.00 uur Fierljeppen 
     

Zaterdag 2 augustus 16.00 uur einde LAN party 
    10.00 – 17.00 uur American day 3 (Industrieterrein de Swadde)

met o.a. ballonnenclown, schminken, een 10 meter hoge klimwand, stands, auto’s, motoren, 
tractoren, bestuurbare miniatuurauto’s, groot terras, Country Line Dance, 

Burn Out Shows, springkussen, Flash Back Roadshow.
    8.00 uur fi etstoertocht
    10.00 uur tennistoernooi en kaatsen
    19.00 uur Ringrijden en aansluitend prijsuitreiking met optredens van Rommy in The Point 
   Feest in ’t Twaspan met Kees ‘t Feestbeest 

 

Zondag 3 augustus 11.00 uur Kaatsen
  

Maandag 4 augustus 10.00 uur Braderie/Rommelmarkt
 19.00 uur Oriënteringsritten
 20.00 uur Programma in de tent
 

Dinsdag 5 augustus 10.00 uur tot 14.00 uur Kinderspelen op de voetbalvelden
 19.00 uur Hooivorkgooien bij het kermisterrein 

rondrit met Veenstra Reizen langs de lichtroute / LAYS in de feesttent aan de Parklaan 
  

Woensdag 6 augustus 8.00 uur Grote Jaarmarkt
overdag Live muziek in de Feesttent aan de Parklaan met groot terras en springkussen

 9.00 uur 50e Concours Hippique
 19.00 uur Luchtballonnen op Concours terrein

Yorin in de feesttent aan de Parklaan
 22.30 uur Vuurwerk op het ijsbaanterrein   

Hele week: VrieService Lichtroute / Kermis naast sporthal de Houtmoune  / Hippodroom in de Hervormde Kerk

Dit programma wordt u aangeboden door: 

nodigt u van harte uit 
op haar 50 jarig-jubileumfeestje

- woensdag 6 augustus - 

drie Nederlandse 
kampioenschappen

- eenspannen Fries ras

- eenspannen tuigpaarden 
dames

- eenspannen hackney’s 
dames

- vier bijzondere shows
waaronder een optreden 
van het wereldberoemde 
rijwielorkest ‘Crescendo’ 
uit Opende
- slotshow met 50 paarden 
in de ring
- direct na afl oop van 
het CH om 18.00 uur, 
begint op het terrein het 
spektakel van 35 opstijgende 
heteluchtballonnen van 
allerlei vorm en kleur
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Een indruk van een 
week Londen
Om half acht ‘s ochtends vertrok 
de bus, onze reis naar Londen kon 
beginnen. Het was een hele lange 
reis met boot en bus. Engeland 
kwam langzaam in zicht. Hoge 
rotsen staken boven de kust uit, 
een prachtig gezicht. Het land-
schap in Engeland was heuvel-
achtig, heel anders dan ons eigen 
platte landje. We gingen eerst nog 
even winkelen in een voorstadje 
van Londen en ‘s avonds, toen 
iedereen moe was kwamen we 
aan bij de gastgezinnen. Leerlin-
gen begonnen zich druk te maken, 
wie kwam nou in welk gastgezin? 
Jantine en ik kwamen bij een don-
kere vrouw met twee kinderen. Ze 
woonden in een huis met 3 kamers 
en een klein badkamertje. Ze 
hadden geen douche en de kranen 
konden niet dicht, dus stroomden 
dag en nacht door. We kregen de 
enige slaapkamer van het huis. 
Ze waren echt heel arm, ik had er 
nooit echt bij stil gestaan dat niet 
iedereen het even goed had als 
ons. Maar als je dan in zo’n gast-
gezin komt, sta je er ineens bij stil. 
We kregen het beste van alles. Ze 
wilde dat we ons er thuis voelden 
en dat deden we ook zeker. Echt 
een hele lieve vrouw. We sliepen 
op bedden waar de veren letterlijk 
uitstaken. De volgende dag zijn we 
door Londen gereden met een gids 
en zijn we naar het griezelmuseum 
geweest. Echt heel erg gezellig 
allemaal. Die avond moesten we 
bij ons gastgezin eten, we kregen 
een vaag papje van pasta, maïs en 
vis. Het was heerlijk. Met een volle 
maag vielen we in slaap. Voordat 
we elke dag weer bij het ‘meeting-
point’ waren, moesten we een heel 
eind lopen door Londen, ongeveer 
drie kwartier. Aparte mensen daar 
in Londen, niemand zegt zomaar 
hoi tegen een vreemde en het ver-
keer is er niet bij te houden. Om de 
zoveel minuten rijdt er een ambu-
lance langs met de sirene aan. 
Praat dus nooit met vreemden in 
Londen. We gingen naar science-
museum en winkelen in Londen. 
Hele gezellige knusse winkeltjes. 
‘s Avonds zijn we naar de 3D-
film geweest, laat weer thuis. De 
laatste nacht bij ons gastgezin. 
We gaven drop als echt Hollands 
cadeau. Ze was er zo blij mee, dat 
ze zelfs een traantje wegpinkte. Ze 
bracht ons de volgende ochtend 
naar het meetingpoint en zwaaide 
ons uit. De laatste dag gingen we 
naar het History-museum. Heel 
mooi, allemaal opgezette dieren. 
Daarna gingen we naar Harrods, 
een gigantisch winkelcentrum in 
Londen. Dat was het laatste wat 
we in Londen hebben gedaan. 
Met de bus en de boot moesten 
we dat lange eind weer terug. 
Thuis aangekomen zei ik dan ook 
meteen: “ik ga naar bed”. En zo 
eindigde een geweldige excursie 
naar Londen.

Iris Kloosterman

In het kader van het 50-jarig jubileum van het Buitenposter Concours Hippique 
zullen tijdens de feestweek 9 kunstenaars werk exposeren in de Hervormde Kerk 
van Buitenpost. Dit werk heeft, telkens op verschillende manieren, te maken met 
paarden. In de maanden april, mei en  juni publiceert Binnenste Buiten korte inter-
views met de kunstenaars. 

Han Groot - van reclametekenaar tot all-round schilder
Han Groot, oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam, woont al weer zo’n 
twintig jaar tussen Kollum en Buitenpost op een van de meest schilder-
achtige plekjes in de omgeving. Op z’n vijftiende kwam hij al in dienst bij de 
beroemde drukkerij Enschede in Haarlem. Daar leerde hij zijn vak: recla-
metekenen. Een heel leven lang bekwaamde hij zich hierin door studie en 
praktijk. Toen hij met zijn familie, vrouw en vier dochters, het plekje onder 
Augsbuurt vond, reisden zij er in de weekends heen; nu woont Han Groot 
er al weer jaren alleen; sinds zijn vrouw overleed is schilderen er zijn 
dagelijks bezigheid. Han Groot schildert, veel en met een enorm enthou-
siasme.  Nadat hij opgehouden was als grafisch ontwerper nam hij les in 
de werkplaats van het Van Goghmuseum. De groep schilders daar ging 
ook wel naar Zuid Frankrijk of naar Rome, waar ze dan wekenlang werk-
ten. Han Groot heeft veel gereisd en altijd nam hij zijn schetsboek mee. 
Hij was in Mexico, Vietnam, Guatamala, Afrika (Mali) en op veel andere 
plaatsen. Eenmaal begonnen aan een schilderij, kan hij er niet meer mee 
ophouden. Telkens begint hij opnieuw, doorgaand bij waar hij gebleven 
was. Zo ontstaan er series schilderijen, vaak landschappen, maar ook 
naaktmodellen die hij, apart geschetst, daarna bijeenplaatst op een schil-
derij. Bij het schilderen van hetzelfde onderwerp, abstraheert Groot zijn 
vorige schilderij, zodat hij in één serie steeds abstracter gaat werken. Bij 
een abstract schilderij kan de kijker zijn eigen fantasie beter gebruiken, 
vindt Groot; de interpretatie van een werk kan dan heel verschillend zijn.  
Hij maakte een serie van bootjes, een serie van de kathedraal in Reims, 
series landschappen. Groot: ‘Ik heb steeds het idee: het moet nog beter. 
Ineens denk ik: het deugt niet. Daar zit een kleurtje dat niet klopt. En dan 
heb ik er geen vrede mee. Als ik in bed lig, denk ik nog aan mijn werk 
zodra ik even wakker ben. Als ik dan ’s morgens opsta, weet ik meteen 
hoe het verder moet en dan ben ik al weer in mijn atelier en weet ik wat 
me te doen sta. Ik kan iedereen die gepensioneerd is aanraden te gaan 
schilderen. Je bent nooit klaar. Het maakt je ook nieuwsgierig naar hoe 
anderen werken en dat is goed.’ Han Groot exposeerde o.a. in de Lawei, 

in Goutum (galerie Klugkist) en in Amsterdam. Nu komt er werk van hem 
te hangen in de Hervormde Kerk.

Hans Jouta - Fulltime kunstenaar te Ferwerd
Als ik het atelier van Hans Jouta binnentreed, deins ik even terug: daar 
staat een paard van 3 meter hoog!  Een schitterend Fries paard is het , ‘in 
aanbouw’. De kunstenaar is er al twee maanden dag en nacht mee bezig 
en hij heeft nog een aantal weken nodig voordat hij het uit handen kan 
geven. Het gaat naar Kopenhagen. ‘U hebt de primeur’, zegt Jouta, ‘ik heb 
het paard nog niet laten zien’. De manier waarop hij het paard maakt, is 
ongebruikelijk. Ander driedimensionaal werk dat hij maakt, boetseert hij 
eerst, maakt er daarna een mal van om het vervolgens in brons te gieten. 

Bij dit paard gaat hij anders te werk. Hij heeft een metalen frame gemaakt 
en daarom heen brengt hij direct het bronsmateriaal  aan. De vorm ont-
staat dus meteen: hij knipt het brons in dunne stukjes, zet ze op het frame, 
last ze, klopt ze, net zo lang tot ze de juiste vorm aannemen. ‘Ik moet er 
voortdurend omheen lopen om te zien of het klopt’, zegt Jouta, ‘dat is 
intensief werken, want het mag niet fout gaan; een fout kan niet hersteld 
worden. Pas wanneer de vorm gegroeid is, kan ik zien of het goed komt. 

Zolang ik dat vertrouwen niet heb, zit ik in spanning.’ Nadat al het brons-
materiaal aangebracht is, last Jouta de reepjes aan elkaar tot een glad 
oppervlak. Hans Jouta studeerde 5 jaar aan de kunstacademie in Gronin-
gen. Daar schilderde hij. Toen hij na zijn studie trouwde en drie dochters 
kreeg, moest hij zorgen dat er geld op tafel kwam. Hij maakte hekwerken, 
schoorsteenkappen, steeds met in het achterhoofd het aan te sturen op 
waar hij sinds 6 jaar mee bezig is: beelden maken. Hij heeft veel succes. 
Zijn werk wordt in galeries verkocht, ook gemeentes en architecten zijn 
geïnteresseerd. In Metslawier staat het deze herfst geplaatste beeld van 
Balthasar Bekker en in Nes staat een prachtig beeld van Nynke van 
Hichtum, dat hij gemaakt heeft als winnaar van een inschrijving. Jouta: 
‘Ik maak combinaties van mensen en dieren en dan kijk ik naar de relatie 
tussen beide. Ik zie paarden niet anders dan mensen als ik er een beeld 
van maak. Paarden vind ik prachtige dieren – het zijn al sculpturen zoals 
ze eruit zien. Het steekt heel nauw om een paard te maken, de marges 
zijn niet groot, het moet kloppen, heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld 
een haan maakt met losse veren. Het is een uitdaging om een beeld van 
een paard te maken. Mijn vader had paarden, ik ben ermee opgegroeid. 
Hier achter ons huis lopen ze in het land – als ik daar ben, kijk ik alleen 
naar de paarden, hun proporties, verhoudingen. Op een keuring geniet ik. 
Zoals een beest je benadert, dat is geweldig.

Rein Halbersma – kunstschilder te Kollum
Rein Halbersma is geboren in Birdaard. Zijn eerste schilderlessen kreeg 
hij in Drachten – daar  werd hij herkend als talentvol en aangemoedigd 
te gaan schilderen. Halbersma: ‘Ik zat altijd buiten te aquarelleren. Dat 
waren oefeningen in het waarnemen’. Later werd Peter van Houten in 
Foudgum zijn leraar; in 1990 verwierf hij de status van professioneel schil-
der. ‘Peter van Houten leerde mij met olie te schilderen en portretten te 
maken. In portretten zit alles wat je als schilder moet kunnen: rondingen, 
nuances, schaduw, licht. In de jaren ’90 kwam het landschapschilderen 
wat op de achtergrond. Dat deed ik toen alleen nog om te ‘oersimmerjen’. 
In de winter, als ik niet buiten kon werken, begon ik met het schilderen 
van dieren: koeien, paarden, schapen.’ Vanaf het begin was Halbersma 
geïnspireerd door het werk van Ids Wiersma en Bouke van der Sloot.  
‘Daar had ik als jongetje al iets mee. Zoals zij het zagen, zo beleefde ik het 
ook. Ik heb in het begin wel eens  een tekening aan Bouke van der Sloot 
laten zien; het was een bruggetje’. “Heb je dat naar de natuur getekend?”, 
vroeg hij, “dat heb je knap gedaan en met veel concentratie.” En Rudie 
Hodel, recensent van de Leeuwarder Courant schreef in 1980:…”virtuoze 
tekeningetjes, er zit iets in van Ids Wiersma en Johan Hemkes.” Ondertus-
sen heeft Rein Halbersma veel dieren geschilderd. Onlangs exposeerde 
hij nog in de Lawei met: ‘hynders en kei’. Halbersma over zijn schilderen 
van paarden: ‘Bij een mens is het niet zo heel erg als de neus iets te lang 
is of het op een andere manier niet helemaal klopt, dat doet niet zoveel 
afbreuk aan de gelijkenis. Bij een paard is dat anders: als de verhouding 
even niet klopt is het opeens geen Fries meer of een Belg. Dat steekt heel 
nauw. Ik train mijn visuele geheugen – als ik een paard gezien heb, kan 
ik het thuis vanuit mijn geheugen schilderen. Maar dan moet ik er eerst 
wel omheen gelopen hebben, het van alle kanten bekeken hebben. Ik kijk 
en ik kijk, ik draai erom heen, zie hoe het zich beweegt, kijk hoe het eruit 
komt te zien vanuit een andere hoek. Op het laatst kan ik het dromen. 
Thuis maak ik er dan een compositieschets van in acrylverf. Voor details 
gebruik ik ook wel foto’s. En dan ga ik eraan werken: ik probeer de trekken 
te schilderen, het licht en donker, ik zoek accenten, ik schilder de ruimte 
die er om het paard heen is; en de specifieke dingen van dát paard: de 
stand, de stand van de oren, de blik in de ogen, de oogopslag is de uit-
drukking van het dier. Ik ga ook wel naar een paard toe als het in het hok 
staat. Als ik binnenkom, is dat eerst een schok: zo’n groot massief zoog-
dier, indrukwekkend. En dan denk ik: Wat zou er in dit dier omgaan? Denkt 
het aan nú, aan morgen, gisteren? Het paard neemt mij op. Maar het 
contact is maar even, dan ziet het mij niet meer, het stoort zich niet meer 
aan mij. Dat maakt het schilderen prettig. Bij het schilderen van mensen 
zit je er veel meer over in of het niet te koud is, niet te lang duurt… bij een 
paard is dat niet zo’.  Voor Rein Halbersma is schilderen een verlengstuk 
van: altijd om zich heen zien. Al 25 jaar werkt hij in de regio rond Kollum 
en Buitenpost. Hij zit veel in de auto. Nog altijd vindt hij het hier even mooi. 
Nooit denkt hij: ‘dit heb ik al zo vaak gezien’, integendeel – hij verheugt 

zich erop langs dat zelfde plekje te rijden en dan te zien dat die boom er 
nog staat, dat ze hem niet gesnoeid hebben, want die takken maken nou 
net het specifieke van die boom uit…

De kunstenaars in de Hervormde Kerk (III)

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 11 augustus 
De krant verschijnt in 

week 35.
Houdt u daar ook 

rekening mee?
(foto’s: redactie/Harrie Slagter)
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Waar tot voor kort nog het uitzendbureau Tempo Team 
zat, zit nu een schoonheidssalon met een verrassen-
de naam: Tripartite. Dit betekent in zowel Engels als 
Frans ´drieledig´of ´driedelig´. Eigenaresse is Jacoba 
Meerveld. Zij werkte bij schoonheidssalon Balsemien, 
maar toen deze ophield, had ze de keuze: op straat 
staan of de zaak overnemen. Ze koos voor het laatste. 
De naam voor de nieuwe salon kwam niet zomaar uit 
de lucht vallen. “Ik heb heel internet afgezocht, boeken 
uit de bieb gehaald over kamerplanten, tuinplanten, 
over orchideeën. Het viel niet mee om een goede 
naam te vinden die nog niet bestond. Ik heb Engelse 
en Franse woordenboeken gelezen, en toen viel mijn 
oog opeens op het woord ´tripartite´. Dat betekende 
drieledig of driedelig. Wat ik doe, zijn eigenlijk ook drie 
dingen: schoonheidsverzorging, pedicure en mani-
cure, dus dat past mooi.” 

Je kan dus bij Tripartite terecht voor bijvoorbeeld ge-
zichtsverzorging, een massage, een masker, om je 
wenkbrauwen te laten epileren of verven. Maar ook 
om van een ingegroeide teennagel af te komen, om 
eelt weg te werken, om je voeten te laten verzorgen. 
En tenslotte om je vingernagels te laten vijlen, voor de 
verzorging van je nagelriemen, voor een pakking van 
paraffi ne. Jacoba hoeft haast nooit ´nee´ te verkopen. 
Er is één ding dat ze niet doet, dat is refl exologie. “ Dat 
is heel precies werk. Als je het verkeerd doet, kun je bij 
wijze van spreken een hartaanval bij iemand opwek-
ken,” verklaart ze.

Tripartite behandelt veel klanten uit het dorp en uit de 
omstreken. Vijf dagen in de week kunnen de mensen 
bij de schoonheidssalon terecht. “Maar alleen op af-
spraak”, benadrukt Jacoba. Onder haar klanten bevin-
den zich veel diabetici. Jacoba mag hen behandelen 
omdat ze de diabetische aantekening heeft. “Ik vind 
het heel belangrijk dat je die aantekening hebt als 
schoonheidsspecialiste. Er zijn steeds meer mensen 
met diabetes. De behandeling is hetzelfde, maar je 
moet erg voorzichtig te werk gaan en wondjes voorko-
men. En als je toch een wondje maakt, moet je weten 
hoe je die behandelen moet.” Wat de kersverse onder-
nemer ook belangrijk vindt, is de band met de klant. 
“Een klant is een hele tijd bij je. Er wordt je veel verteld, 
leuke, maar ook trieste dingen. Je bouwt een band 
met de klanten op en dat vind ik geweldig.”  
(foto: redactie)

Drieledig verzorging bij ‘Tripartite’

Binne Lutje en Boaite Post

“’t Is míjn schuld!” 
Het komt er zo onverwacht uit dat Boaite zijn vriend verschrikt aankijkt. 
“Wát is jou schuld?” vraagt hij.
“Dat de Oranjevereniging er mee stopt.”
“Waarom zou dat jou schuld zijn?”
“Ik heb niet op hun oproepje gereageerd, dáárom.”
Boaite knikt triest. 
“Ik heb ook niet gereageerd. Maar dat wil niet zeggen dat ik wil dat ze 
stoppen. Veel mensen zullen het jammer vinden.”
Binne slaakt een diepe zucht. 
“Zullen ze het nog terug kunnen draaien?”
Hij kijkt Boaite hoopvol aan.
“Wie weet,” antwoordt Boaite, “wie weet.”

Periode 20 mei tot en met 28 juni

Activiteiten
2 augustus: The Point, RABO-Paardensporttocht, start 8.00-9.00 uur: 100 km, start 
9.00-12.00 uur: 30 en 60 km
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 en 27 juli en 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 en 31 augustus: 
tijdens openingsuren, De Kruidhof, Rondleidingen door de thematuinen o.l.v. een 
gids (zo nu en dan met muziek omlijst)
7, 14, 21 en 28 juli en 4, 11, 18 en 25 augustus: ’s avonds tijdens openingsuren, 
De Kruidhof, Kruidenavondwandelingen
6 augustus: tijdens openingsuren, De kruidhof, Natuurmarkt in het kader van de 
feestweek in Buitenpost (toegang gratis!)

Exposities
t/m 11 juli: tijdens kantooruren, hal en leeszaal van het gemeentehuis, Jantsje 
Kinderman met schilderijen in acrylverf

In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van acti-
viteiten in Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken 
maakt het mogelijk in één oogopslag te zien wat er te doen is in 
ons dorp. Vanzelfsprekend willen wij graag ook uw melding van een 
activiteit hierin opnemen. Neem bij de organisatie van een evene-
ment het liefst zo vroeg mogelijk contact met ons op. De kopij moet 
in ieder geval de volgende informatie bevatten: datum, activiteit en 
eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

 Uit in Buitenpost

          Kadootsjes. door Janne Oosterwoud  

”Bist dyn ferlanglistke oan ’t meitsjen?”, pleaget myn man as ik yn 
’e memmedeireklame omsneup. “Dat ha’k al klear”, sis ik, “in dikke 
tút en in earm om my hinne”. Sûnt de bern te grut binne foar nifel-
wurkjes, dogge wy neat mear oan heite- en memmedei. 

Kadootsjes dy’t neat kostje, binne faak fan de grutste wearde. 
Guon bliuwe altyd, sa as it pûdsje mei lavindel út de tún fan in 
freondin, en it memmedeikadootsje fan myn dochter. Acht jier wie 
se doe’t se it spjeldekessen makke. In kikkert, naaid fan oerbleaune 
stikjes fi lt. Troch syn hege leeftyd pûlje de yngewanten al ta syn liif 
út. Ik sil yn it kader fan  memmedei in nij  lapke oer it gat sette, dan 
liket er wer jong.

“Wat hiesto ha wollen foar heitedei?”, freegje ik achter myn kran-
tsjes wei. “Selsmakke bitterkoekjespudding”, seit er sûnder neitin-
ken. “Komt klear”, beloof ik en smyt alle reklame by it âld papier. 

!

Een drukkende dag. Een diepe depressie en een raakvlak boven land 
op het heetste van de dag. Prachtige ingrediënten voor een inktzwarte 
kleur op de computerwaarnemingen van het KNMI in de Bildt. 
Erg plaatselijk, wel te verstaan. Een van onze collega’s kon met man 
en kind net op tijd aanleggen in de veilige haven van Grou; ernstig nat 
geregend, dat wel. 
In Twijzel hebben mensen leed ondervonden van omgewaaide bomen, 
prachtige oude reuzen wel te verstaan.
Nee, dan Stichting “JOB”. Onze praktijk werd op 1e Pinksterdag 
midscheeps getroffen door een 27 jaar oude en minstens zo hoge 
populier van de buurman. Een plotselinge wervelstorm, niet vreemd 
bij diepe depressies, was daar verantwoordelijk voor. Onze zijmuur 
ontzet, het dak kapot, lekkage overal en nergens én een buitenkansje 
om de top van een populier eens van dichtbij te bekijken.

Schitterende oogstmogelijkheden voor onze huisapotheek. Zeer verse 
en jonge populier kun je eigenlijk alleen te pakken krijgen met groot 
gevaar voor eigen leven. Je moet de boom dan in. Gekleed met spikes 
en bergbeklimmeruitrusting maak je kans op een kleine oogst. Nu 
werden we zomaar in staat gesteld. 
De kern van de boomstam, normaal op hoogte, te isoleren en veilig te 
stellen voor bereiding en maceratie. Wat is de natuur toch mooi; wat 
is ze sterk, onvoorstelbaar. Wat jammer dat deze mooie boom is ver-
dwenen en wat fi jn dat we nu zoveel medicinale preparatuur kunnen 
maken voor zovele mensen met nare longaandoeningen. Best een 
zegen, zo’n uitstorting van positieve punten op een Pinksterdag.

door Hans Hamers

In april heb ik mijn nieuwe 
jas op het voetbalveld aan de 
Parklaan bij de gymzaal laten 
liggen. Ik had hem nog maar 
een week. Het is een zwarte 
jas van C&A. Achterop staat 
met grote letters ‘Download’, 
maat 152. Wie heeft hem 
gevonden? Ruben van Dijke, 
Poelruit 31, telefoon 542007

Ik vind het absurd dat de gemeente zich door enkele 
buurtbewoners heeft laten dwingen om de plek van 
de feesttent van de Haersma de Withstraat naar de 
Parklaan te verplaatsen. Naar mijn mening hoort de 
tent tijdens de feestweek in het midden van het dorp 
te staan: in het centrum van alle feestelijke activiteiten. 
Er zullen vast bepaalde problemen met de hinderwet 
en dergelijke zijn. Toch heb ik persoonlijk nooit enige 

last gehad. De uitbater Mient sloot altijd op tijd de tent 
en deed er juist alles aan om overlast voor de directe 
omgeving te voorkomen. Zelf vond ik het juist altijd 
heel gezellig, en daarom vind ik het jammer dat dit 
besluit genomen is. Ik durf overigens te zeggen dat 
ik ook namens meerdere buurtbewoners spreek. Vol-
gend jaar beter!

G. Leistra, buurtbewoner

Geen feest zonder de feesttent





Natuurmarkt, 6 augustus

In de Buitenposter feestweek vindt ieder jaar op woensdag de Natuur-
markt plaats. Deze markt is hét trefpunt voor natuurliefhebbers. Op deze 
grote natuurmarkt (zo’n 50 standhouders) is het aanbod van natuurlijke 
producten zeer divers. Biologisch verantwoorde productie staat daarbij 
in een hoog vaandel. Bezoekers krijgen volop informatie over natuurlijk 
tuinieren. Ambachtelijke natuur- en streekproducten zoals Friese geiten-
kaas, vruchtenwijnen, compotes, maar ook creaties van zijde, papier en 
ceramiek worden door de standhouders aangeboden. Op deze dag is de 
toegang tot de Botanische Tuin De Kruidhof gratis. Wilt u meer weten over 
onze Natuurmarkt dan kunt u contact opnemen met De Kruidhof in Bui-
tenpost, telefoonnummer: 0511-541253 of e-mail: info@dekruidhof.nl.

Tuin(be)leven
Sint Jan ‘weckt’ nieuwsgierigheid

Bezoekers die in de zomermaanden door de tuinen van De Kruidhof 
lopen kunnen grote weckpotten met St. Janskruid in zonnebloemolie 
tussen de planten tegenkomen. Vaak we(c)kt dit de nieuwsgierigheid van 
de bezoekers. Voor de medewerkers, vrijwilligers en gidsen een mooie 
gelegenheid om meer te vertellen over het enige kruid waar De Kruidhof 
zelf een middel van maakt.

St. Janskruid,  is een echt zonnekruid, het bloeit wanneer de zon op z’n 
hoogst aan de hemel staat.Het oude volksgebruik vertelt dat het kruid ge-
oogst moet worden op 24 juni, St. Jansdag, de naamdag van Johannes de 
Dooper. Alleen dan zou het kruid een geneeskrachtige werking hebben. In 
onze streek zou dat dan alleen mogelijk zijn bij een vroege zomer. Vroeger 
zag men de duivel ook als veroorzaker van ziekten. Aangezien St. Jans-
kruid goed is tegen vele aandoeningen en dus de duivel als het ware ver-
dreef, werd het ook wel ‘Jaagt de 
duivel’ genoemd. Samen met een 
aantal andere kruiden die men op 
24 juni plukte, maakte men vroe-
ger zogenaamde kruidenwissen 
die men boven de deur hing om 
boze geesten te weren. De duivel 
zou hebben geprobeerd de plant 
te vernietigen, maar kwam niet 
verder dan het doorboren van 
de blaadjes. Wie goed kijkt ziet 
de gaten in de blaadjes van St. 
Janskruid (Latijnse naam: Hyperi-
cum perforatum), in werkelijkheid 
kleine klieren die olie bevatten. 

In de loop van de zomer kleurt 
de zonnebloemolie met het kruid 
rood. De olie is dan goed te ge-
bruiken tegen stijve spieren en 
gespannen nek en schouders. In 
’t Winkeltsje van De Kruidhof is dit, het enige product wat op De Kruidhof 
van kruiden gemaakt wordt, te verkrijgen.
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Zomerse Kruidenwandelingen 
Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost houdt ook deze zomer weer 
iedere maandagavond in juli en augustus Kruidenavondwandelingen. 
Onder begeleiding van een gids krijgt de bezoeker een rondleiding door 
de grootste kruidentuin van Nederland met meer dan 2000 plantensoor-
ten op 3,5 hectare grond. Elke wandeling start om 19.00 uur en duurt 
anderhalf uur.  In deze zomermaanden kunt u ook op zaterdagmiddag en 
zondagmiddag rondgeleid worden. 

De rondleiding voert langs bekende en onbekende planten in de zeven-
tien verschillende tuinen van De Kruidhof. De tuinen zijn ingericht naar 
thema, zoals onder andere de geneeskruidentuin met kruiden die allerlei 
aandoeningen kunnen verhelpen of verzachten; de tuin met de bijbelse 
plantencollectie; de meditatietuin; de bostuin met onder meer stinzenplan-
ten; de middeleeuwse kloostertuin; de oude cultuurgewassen; de verf-
plantencollectie; de culinaire kruidentuin; de fruithof met oude fruitrassen; 
de vlindertuin; de heemtuin en de Varenhof. 

Bijzondere sfeer
De kruidenavondwandelingen in de zomer zijn inmiddels een jaarlijks 
terugkerende activiteit. Uit voorgaande jaren blijkt dat bezoekers enthou-
siast zijn over de bijzondere sfeer in de tuinen tijdens de lange zomer-
avonden. Ook zijn veel mensen bij eerste kennismaking  verrast door de 
hoeveelheid planten en de fraaie aanleg van de thematuinen. 

Middagwandelingen
Voor geïnteresseerden die niet op de maandagavonden kunnen zijn er 
dit jaar voor het eerst ieder weekend in de maanden juli en augustus om 
13.30 en om 15.00 uur zomerse kruidenwandelingen. Deze wandelingen 
duren net als de avondwandelingen anderhalf uur.

Museumstatus
De Kruidhof is opgericht in jaren ‘30 als kweektuin voor landbouwgewas-
sen. Na de oorlog werd de tuin centrum voor wetenschappelijk onderzoek 
naar geneeskruiden. Grondlegger van de geneeskundige tuin is prof. Dr. 
Van Os, destijds hoogleraar in de Farmaceutische biologie aan de Rijks-
universiteit in Groningen. In 2000 vierde de Kruidhof het 70-jarig bestaan. 
Om de bijzondere waarde van de botanische tuin te onderstrepen kreeg 
De Kruidhof ook officieel de museumstatus.
De Kruidhof is gevestigd aan de Schoolstraat 29b in Buitenpost en vanuit 
Leeuwarden en Groningen binnen 25 minuten met de trein bereikbaar. 
Bezoekers betalen voor de kruidenavondwandelingen en de weekend-
wandelingen de normale entree. De gids is gratis.

Kosten speeltoestellen 
overzicht per 
11 februari 2002

Dr. Postmastraat 
Pierewaai € 1.475,-
Bokspringpalen (5 st.) € 2.900,-
Scooter € 1.145,-
Boerderij € 3.785,-
Hoge evenwichtsbalk € 535,-

Totaal € 4.465,-

Wollegras – Wederik
Speelhuisje  € 4.120,-
Speelbuis € 1.800,-
Rekstokken € 320,-

Totaal € 2.832,-

Molenerf
Duikelrek € 865,-
Klimtoestel € 7800,-
Zitplankjes 2 schommels € 840,-
Uivernest (kuipschommel) en 
twee schommels € 8.380,-

Totaal  € 8.116,-

Nog gewenst
Voetbaldoel €1.620,-
Ruimtenet € 11.183,-
Glijbaan  € 1.901,-
Trampoline  € 2.342,-
Speelbuis € 817,-

Totaal € 17.863,-

Pijlkruid
Jungle play € 1960,-

Totaal € 1.960,-

Waterlelie
Duikelrek € 865,-

Bokspringpalen (4 st.) € 2.320,-
Klein voetbaldoel (2 st.) € 2.030,-
Hinkeltegels (11 st.) € 385,-
Knikkertegels (3 st.) € 60,-

Totaal € 2.568,-

Nog gewenst
Klimtoestel € 5.650,-

Totaal € 5.650,-

De Barrage
Speelhuisje ‘stal’ € 4.315,-
Jeugddoel € 1.095,-
Rekstok € 320,-
Knikkertegels (3 st.) € 60,-
Schommel € 3.180,-
Totaal  € 4.070,-
Nog gewenst
Jungle play  € 6.457,-

Totaal  € 6.457,-

Binnenterrein Parcours  - gewenst
Bokspringbal (3 st.) € 830,-
Boerderij € 1.745,-
Hooiberg !!! € 2.609
Eendenkuipje € 395,-
Wip, yellow  € 728,-
Rekstokcombi, yellow € 2.010,-

Totaal € 8.318,- 

Ruiterstraat
Vlinder € 980,-
Schommel € 2.080,-
Eendenkuipje € 815,-
Hondenwip € 2.235,-

Totaal  € 2.773,-

Nog gewenst
Hooizolder € 5.375,-

Totaal € 5.375 ,-

Kruirad 
Goaltje “Woudengroep” € 4.310,-

Totaal € 1.956
Nog gewenst
Miniplay combinatie € 8.740

Totaal € 8.740

Voorzoom 
nog gewenst
Basketbalpaal € 1.888,-
Kooidoelen € 3.294,-

Totaal € 5.182,-

N. Haismastraat / 
Dr. Wumkesstraat *
Evenwichtsbalken € 1.315,-
Knikkertegels (2 st.) € 40,-
Hinkelbaan € 2.560,-
Hooizolder€ 11.845,-

Totaal € 7.152,-

Stationsstraat
Geld voor reserveren

----------------------------------------

Uitgaven tot nu toe  
€ 35.892

Uitgaven – gewenst 
(inclusief ruimtenet voor 
Molenerf € 11.183)

€ 57.603 

Inkomsten werkgroep
€ 8.277,27 (= gestort)

Inkomsten fondswerving
€ 0,-

Het tweede culturele seizoen van stichting Maskelyn 
is alweer enige maanden voorbij maar ondertussen is 
het bestuur druk bezig geweest om een programma 
voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Dit is we-
derom gelukt. Hieronder volgt  het overzicht van het 
culturele programma seizoen 2003/2004 van stichting 
Maskelyn waarbij geprobeerd is om voor elke leeftijds-
categorie iets te organiseren.

15 oktober:  Poppentheater Ronzebons met een 
spannend poppenverhaal voor kinderen in de leeftijd 
van 3 – 8 jaar

17 oktober zal er in samenwerking met It Koartling 
een ‘Open Podium’ georganiseerd worden. Dus alle 
kinderen in de leeftijd van 8 – 14 jaar die graag iets 
willen laten zien op het gebied van cultuur krijgen hier-
voor de gelegenheid

29 oktober: Theatergroep Tryater komt na het over-
weldigende succes van het vorig seizoen het aanko-
mende seizoen met het stuk ‘Blessuretiid’ naar ons 
dorp

8 november: Optreden van ‘Duo Ferbean’ en het 
Shantykoor ‘de Wâldsilers’ uit Achtkarspelen

14 december: Optreden van het Lemster 
mannenkoor

31 januari: Fryske Jún 
met o.a: Griet Wiersma, Gurbe Douwstra en Turns 43

3 maart: kinderprogramma ‘Ithaka’

13 maart: Cabaretgroep ‘Ratatette’

In de komende nummers van de Binnenste Buiten 
zullen we u uitvoerig  berichten over de inhoud van de 
activiteiten. Tevens zult u medio augustus weer een 
flyer tegemoet kunnen zien.

Dit programma kon vooral tot stand komen door de 
financiële bijdrage van vele sponsors waarvoor onze 
hartelijke dank.

Vooruitblik op het nieuwe seizoen

BUVO-vaderdagactie
In de komende weken rijden er alleen 
maar schone auto’s in Buitenpost. 
Want maar liefst 30 vaders hebben 
een waardebon voor de autowasstraat 
gewonnen. Deze bonnen werden aan-
geboden door Tankstation Veenstra, 
Autoland van den Brug en Ford de 
Zeeuw. Deze aktie werd georgani-
seerd door de aktiviteitencommissie 
van de BUVO.

Tussenstand Speelplaatsenproject
Het speelplaatsenproject in onze gemeente loopt nu bijna drie jaar, 
en zoals we al eerder hebben gemeldt zijn de resultaten op verschil-
lende plekken in ons dorp zichtbaar. Maar het project is nog niet af! 
Om alle wensen te kunnen realiseren is inbreng van de buurtver-
enigingen / inwoners van Buitenpost nodig. Dit overzicht van wat er 
aangeschaft is en wat nog gewenst is, met de daaraan verbonden 
kosten zal dit verduidelijken. Blijf daarom meedoen aan dit project!



kom vrijblijvend een kijkje nemen 

naar onze collectie fietsen en

 kleding van alle grote merken

Let op donderdag, vrijdag, 
en zaterdag 26 t/m 28-juni

Op onze gehele zomercol-
lectie 10% korting en op 

alle zomerjassen 25%

Afdeling Tweewielers : 

Rocca 
de actie fiets van Gazelle 

Nu 499,= euro  
OP=OP

Afdeling Sport:
Nieuw in ons assortiment:

Falke sokken
(de beste running of 

wandelsokken)
Spijkerbroeken Twin-Life 

Nu ter introductie 10% korting
Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

Doe uw voordeel bij V&B 
Tweewielers en Sport



De Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost 
(PBB) is van mening dat de bewegwijzering van 
instellingen, instanties en diverse lokaties in 
Buitenpost te wensen over laat. PBB heeft het 
initiatief genomen om de ‘zoekende bezoekers’ 
in Buitenpost, zowel automobilisten, fietsers als 
voetgangers, een duidelijk en goed doordacht 
handwijzerssysteem te bieden. 

In Buitenpost is het elke dag weer een komen en 
gaan van mensen. Bij het sportfondsenbad ‘De Kûpe’ 
komen ouders en kinderen uit de wijde omgeving. Het 
Centrum voor Werk en Inkomen heeft een regiofunctie 
voor de uitkeringsgerechtigden en de werkzoekenden. 
Sporthal ‘De Houtmoune’ is de plek waar vele Buiten-
poster verenigingen wedstrijden spelen tegen vereni-
gingen vanuit heel noord Nederland. Hetzelfde kan 
gezegd worden voor het sportpark ‘De Swadde’. Het 
komt meerdere malen voor dat bezoekers die Buiten-
post voor de eerste keer aan doen, niet weten waar ze 
zijn moeten. Gelukkig is er altijd wel een Buitenposter 
die de weg wil wijzen. PBB is echter van mening dat 
we de bezoekers beter van dienst kunnen zijn.

PBB heeft een inventarisatie gemaakt van instel-
lingen, instanties en diverse locaties in het dorp 
waarvoor een verwijzing middels een bord niet over-
bodig zou zijn. De volgende vraag werd gesteld: welke 
instellingen, instanties of locaties worden regelmatig 
tot vaak bezocht door mensen van buiten het dorp? 
Het is een behoorlijk lange lijst geworden, maar toch 
met de nodige kritische kijk samengesteld. Vervolgens 
is nagedacht over waar de bewegwijzeringsborden 
zouden moeten komen te staan en aan welke paal 
naar welke instellingen zou moeten worden verwezen. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het hele dorp 
vol komt te staan met palen. Er is gekozen voor uitein-
delijk negen palen. Hierbij is rekening gehouden met 
de vier invalswegen van het dorp: het West, het Oost, 
de Kuipersweg en de Jeltingalaan. Je zou het de Bui-
tenposter verkeersaders kunnen noemen. Uiteraard is 
ook de bezoeker die met de trein komt niet vergeten. 
Door middel van de bewegwijzeringsborden wordt 
geprobeerd de bezoeker via een zo kort mogelijke 
route op de plaats van bestemming te laten komen. 
Op het kaartje ziet u de lokaties van de palen. In 
totaal zouden er 49 verwijzingen aan de palen moeten 
komen te hangen.

PBB is geen deskundige op het gebied van beweg-
wijzering. In de uiteindelijke uitvoeringsfase zullen die 
deskundigen zeker worden uitgenodigd. We willen 
echter ook de Buitenposter zelf zijn of haar mening 
laten geven. Laat het weten aan PBB.

Gemeente Achtkarspelen, middenstandsvereniging 
BUVO en PBB nemen op dit moment gezamenlijk 
deel aan de werkgroep Centrum Buitenpost. Dit be-
wegwijzeringsprogramma zou kunnen aansluiten bij 
de herinrichting van het centrum van Buitenpost. 

Inventarisatie instellingen, instanties, 
lokaties en dergelijke:

‘Gemeentelijke’ instellingen:
- Gemeentehuis/Jeltingahuis; Stationsstraat 18
- botanische tuin ‘De Kruidhof’; Schoolstraat 29B
- woningstichting SWA; Zwanebloem 5

- CWI; Bernhardlaan 106
- Politiebureau; Kerkstraat 41
- Wetterskip Lauwerswâlden; Keurloane 2
Openbare instellingen:
- Openbare Bibliotheek; Kerkstraat 51
- streekmuziekschool ‘De Wâldsang’; De Ring 1a
Onderwijsinstellingen:
- AOC Friesland; Prof. Wassenberghstraat 3
- CSG Lauwers College; De Hoefslag 40
Gezondheidsinstellingen/zorginstellingen:
- Medisch Centrum; Groenkamp 1
- Zorgcentrum Haersmahiem; Eringalaan 8
- ‘Nieuw Herbranda’; Herbrandastraat
‘Kerkelijke’ instellingen
- Nederlandse Hervormde Kerk; Oude Havenstraat 1
- Geref. Kerk/ver. gebouw De Schakel; Voorstraat 15
- Geref. Kerk vrijgemaakt De Fontein; De Achtkant 48
- Doopsgezinde Kerk; Julianalaan 12a
- begraafplaats Kuipersweg; Kuipersweg
- begraafplaats Jeltingalaan; Jeltingalaan
Sportinstellingen
- sportveldencomplex De Swadde; Jeltingalaan
- sporthal De Houtmoune; De Vaart 12
- sportfondsenbad De Kûpe; Kuipersweg 74b
- gymnastieklokaal/kaatsveld Parklaan; Eringalaan 2
- tennispark; West/Freulepad
- ijsbaan; West
Sociaal-culturele instellingen:
- ’t Koartling; Schoolstraat 29
Overige:
- centrum Voorstraat/Kerkstraat
- station; Stationsplein
- industrieterrein De Swadde; Jeltingalaan
- Mejontsmaveld; Mejontsmastraat/Troelstralaan
Inventarisatie lokatie palen/borden:
Lokaties palen met bordjes (zie onderstaand kaartje):
1. Voorstraat/Parklaan 
(1. ijsbaan / 2. tennispark / 3. gymnastieklokaal/kaatsveld 
Parklaan / 4. Geref. Kerk vrijgemaakt De Fontein / 5. Zorgcen-
trum Haersmahiem / 6. Medisch Centrum)
2. Voorstraat/Julianalaan 
(1. Geref. Kerk/ver. gebouw De Schakel / 2. Doopsgezinde Kerk / 
3. botanische tuin De Kruidhof / 4. It Koartling)
3.Voorstraat/Stationsstraat/Kuipersweg (‘Bakkershoek’)
(1. station / 2. gemeentehuis/Jeltingahuis / 3. industrieterrein 
De Swadde / 4. sportveldencomplex De Swadde / 5. Wetterskip 
Lauwerswâlden / 6. begraafplaats Jeltingalaan / 7. Politiebureau 
/ 8. sporthal De Houtmoune / 9. sportfondsenbad De Kûpe / 10. 
begraafplaats Kuipersweg)
4. Voorstraat/Herbrandastraat/Halbertsmastraat 
(1. ‘Nieuw Herbranda’ / 2. station / 3. AOC / 4. Mejontsmaveld / 
5. CSG Lauwers College / 6. streekmuziekschool ‘De Wâldsang’)
5. Stationsplein - (1. centrum / 2. gemeentehuis/Jeltingahuis/ 
3. politiebureau / 4. botanische tuin ‘De Kruidhof’ / 5. sociaal-cul-
tureel centrum It Koartling)
6. Stationsstraat (hoek ingang gemeentehuis) -
(1. centrum / 2. station / 3. gemeentehuis/Jeltingahuis / 4. poli-
tiebureau / 5. Botanische tuin ‘De Kruidhof’ / 6. sociaal cultureel 
centrum ’t Koartling)
7. Kuipersweg/Molenstraat/Oudehavenstraat -
(1. Nederlandse Hervormde Kerk / 2. Openbare Bibliotheek / 
3. politiebureau)
8. Kuipersweg/Beatrixstraat -
(1. Medisch Centrum / 2. Zorgcentrum Haersmahiem)
9. Kuipersweg/Hoefslag/Bernhardlaan -
(1. Mejontsmaveld / 2. CSG Lauwers College / 3. streekmu-
ziekschool ‘De Wâldsang’ / 4. CWI / 5. woningstichting SWA / 
6. sporthal De Houtmoune / 7. sportfondsenbad De Kûpe)

wegwijs in Buitenpost

Een bewegwijzeringsprogramma
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• Installatie van de heer H. van Ek, thans 
burgemeester van Schoonebeek, als 
burgemeester van de gemeente Acht-
karspelen in de bovenzaal van Hotel 
Bolling te Buitenpost op 1 maart a.s. Na 
afloop receptie. Naar wij vernemen zal 
de officiële raadszitting per microfoon 
en luidspreker worden uitgezonden, zodat belangstellenden 
dit buiten kunnen volgen. Naar het comité verwacht, zal iedere 
burger vlaggen, teneinde aan deze dag een feestelijk karakter 
te verlenen.
• Tijdens het spelen van enige kinderen kreeg donderdag het 
vierjarige jongetje van bakker Vonk een duwtje en viel in de 
vijver voor het slot van oud-burgemeester Eringa. De kapper 
D. Elsinga, die juist passeerde, sprong pardoes in het diepe 
water en wist het kind van een anders wisse dood te redden.
• Na een verblijf van bijna drie jaren in Indonesië, keerde kor-
poraal Y. van Lune te Buitenpost, behouden in het vaderland 
terug. Groot was de belangstelling van de bewoners van de 
Bouwwijk en andere dorpsgenoten.
• Propaganda-avond van de vrijzinnige christelijke jeugdge-
meenschap en vrije vogels op donderdag 23 februari a.s., ’s 
avonds half acht in Hotel Bolling te Buitenpost. Vlot non-stop 
programma met spel, muziek, volksdans enz. Entrée f. 0,40.
• Maandagmiddag 30 januari j.l. werd voor het personeel van de 
Fa. C. van de Witte en Zn., houtwaren- en timmerfabriek alhier, 
een schaatswedstrijd gehouden op de Buitenpostervaart achter 
de fabriek. De prijzen werden gewonnen door M. Bruinsma te 
Zandbulten, G. Lourens, B.D. Ploeg en J. Elzinga te Buitenpost, 
G. van der Heide te Twijzel en S. Elzinga te Murmerwoude. Het 
was een goed geslaagde middag, waarbij de traditionele choco-
lademelk niet ontbrak.
• Zo men weet hebben wijlen de dames Wiersma bij testamen-
taire beschikking in der tijd hun vermogen vermaakt aan een 
stichting van een tehuis voor ouden van dagen. Het huis waar 
deze dames woonden, moest als zodanig ingericht worden. De 
burgemeester bewoonde tot dusver dit huis. Nu deze vertrok-
ken is en er wel weer bouwmaterialen zijn, kan men met de uit-
voering van genoemde laatste wilsbeschikking beginnen.
• Notaris Peereboom zal op 31 januari a.s. ten verzoeke van de 
heer H.U. Bottema in het openbaar verkopen, een royale burger-
huizinge aan de rijksstraatweg te Buitenpost. Het pand is door 
de gunstige ligging voor vele doeleinden geschikt, bijvoorbeeld 
als zakenpand.

Plaatselijk Belang Buitenpost is een vereniging die zich interes-
seert en inspant voor de zaak van Buitenpost. Dit doet ze op 
verschillende manieren. De bekendste is wellicht onderhand deze 
dorpskrant. Deze wordt kosteloos (met de welwillende medewer-
king van een behoorlijk deel van de middenstand) op alle adressen 
in ons dorp verspreidt. PBB denkt dat dit medium een belangrijk 
middel kan zijn bij het bevorderen van allerhande activiteiten en 
een steentje bij kan dragen aan de leefbaarheid van ons dorp. 
Daarnaast laat ze haar stem horen bij diverse soorten van overleg 
en heeft contact met de gemeente en andere partijen die wat in de 
dorpse melk te brokkelen hebben. Ook andere zaken die op haar 
pad komen worden ter hand genomen, een sprekend voorbeeld 
vindt u hiernaast op de pagina. Maar zonder een representatieve 
aanhang onder de eigen plaatsgenoten kan PBB niet bestaan. Bent 
u nog geen lid, neem dan nu de moeite ons te steunen. Om het 
contributiebedrag hoeft u het niet te laten! 



Ook ander cultureel aanbod!
Naast het cursusprogramma en het kin-
derwerk van It Koartling zullen ook anderen 
het een en ander laten zien. Verschillende 
culturele organisaties uit Buitenpost hebben 
toegezegd deel te nemen aan het gewoon-
tegetrouwe ‘open huis’, waarmee een kleine 
start-markt van in het nieuwe vrije-tijds-sei-
zoen 2003/2004 in Buitenpost vorm heeft 
gekregen. Des te meer reden om 6 september 
niet voorbij te laten gaan zonder een bezoekje 
te brengen aan It Koartling. Ideaal overigens 
in combinatie met ‘de knollen- en bollendag’ 
van onze buren ‘de Kruidhof’. In het volgende 
nummer van de Binnenste Buiten krijgt u een 
uitgebreid programma van ons.

Aan vrijwilligers en belangstellenden
van It Koartling

Net als vorig jaar zal na afloop van de startmarkt er een gezellige 
avond zijn voor vrijwilligers en belangstellenden van It Koartling. Voor 
hapjes en drankjes wordt natuurlijk door ons gezorgd!

Opruiming
met kortingen

tot 50%
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 Stichting Sociaal Cultureel Werk
 ‘It Koartling’
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 tel. 0511 541214

OPRUIMING
Koop nu uw schoenen

voor de vakantie
met flinke kortingen !

Op 6 september wordt in It Koartling weer de traditionele cursusmani-
festatie gehouden van 13.30 uur tot 16.30 uur. Bij een tiental stands 
worden de cursussen uitgebreid gepresenteerd. Uiteraard is er een 
groot en divers cursusaanbod zoals: tekenen en schilderen,aquarelleren, 
quilten, luisteren naar muziek, edelsmeden enz. Daarnaast worden er 
nog een tiental workshops gehouden. U ziet ruim voldoende keus om 
in het winterseizoen leuke dingen te doen en te leren. Dus breng deze 
middag een bezoekje aan Het Koartling!

6 september - Start-markt

Cursussen:
Quilten
Tekenen en Schilderen (Schildersclub)
Aquarelleren
Luisteren naar muziek
Edelsmeden
Tekenen en Schilderen (allerlei technie-
ken)
Fotografie (Praktisch en Creatief)
Basiscursus Computergebruik

Workshops:
Decoraties van beton
Cadeaudoosje in piramidevorm
Kaarten met rand van embossing

Koffer met kalebassen - Herfststuk
Winterstuk
Paasstuk
Guirlande met keukenkruiden
Tuinbeeldjes van pretex
Kersthanger
Lijst met mand van wilgetenen
Zonnewijzer
Paasstuk met windlicht
Diverse computerworkshops
(waaronder digitale fotobewerking, wens-
kaarten maken, hoe vind ik wat op inter-
net, onderhoud van mijn PC)
Antroposofische Knuffels
Herfsttafel met popjes van stof

Ons cursusaanbod voor het nieuwe seizoen



Vakantieverhaaltje

Wij zijn vrijdag 6 juni op vakantie geweest. 
En kwamen 10 juni weer thuis. We hebben 
vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ge-
fietst. We hebben gezwommen in het zwem-
bad. We zijn met het hele gezin er heen 
geweest.

Hylke de Vries

Moppentrommel

o Wat is zwart en wit en 
is levensgevaarlijk en 
zit in de dakgoot??

o Als je zou kunnen vliegen hoe hoog 
zou je dan kunnen vliegen ??

o Ligt of legt een haan een ei ??

Antwoorden :
o Een ekster met een mitrieur
o Niet hoger dan de dakgoot want 

daar zit de ekster met de mitrieur
o Een haan legt geen eieren
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Wat is de BSO ?
De buitenschoolse opvang (BSO)  is bedoeld voor school-
gaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De kin-
deren worden na schooltijd en in schoolvakanties en op 
schoolvrije dagen de hele dag, opgevangen in een gezel-
lige, huiselijke omgeving.
De groep van maximaal 20 kinderen wordt begeleid door 
minstens twee professionele groepsleidsters. De leid-
sters halen de kinderen op uit school en zorgen ervoor 
dat ze zich na een lange schooldag even kunnen ontspan-
nen. Dat kan door het aanbieden van activiteiten, door 
lekker buiten of binnen spelen of rustig even voor de tv 
bijkomen. In overleg kunnen kinderen ook naar club of 
zwemles of mag er eens een vriendje mee komen spelen. 
Net als thuis, eigenlijk !

Leuke spelletjes voor in de auto…

Als je op vakantie gaat moet je vaak heel lang in 
de auto zitten, en dat kan heel saai zijn. Maar 
de kinderen van de bso hebben een aantal 
spelletjes voor jullie bedacht.

- Ik ga op vakantie en neem mee…
- Rode auto‛s tellen
- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de 

kleur is…
- Of koop gewoon een reisspelletje, bijvoorbeeld : 

wie is het ?

Een verhaaltje over de BSO

Op de bso is het leuk. We gaan eerst eten en dan gaan 
we spelen. Er is een nintendo en er zijn ook blokken en 
heel veel spelletjes. En er is ook knex en lego en auto‛s 
en na het spelen gaan we drinken. En na het drinken gaan 
we weer spelen en soms gaan we knutselen. Dus je weet 
dat de bso heel leuk is !

Arnold vld Meulen
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V.V. Buitenpost: 
meer spelplezier met gelijkgestemde zielen

Voetbal is altijd al een volkssport geweest. Zo ook 
in Buitenpost. Met 6 seniorenteams (waarvan 1 zon-
dagsteam) en 14 jeugdteams vertegenwoordigt V.V. 
Buitenpost een groot deel van de inwoners van ons 
dorp. Hoe groter de club, hoe groter vaak ook de mo-
gelijkheden om op een hoger niveau te spelen. Voor 
het eerste elftal van V.V. Buitenpost is de doelstelling 
om in de tweede klasse te spelen, een klasse hoger 
dus dan nu. Er wordt in de jeugd dan ook al gese-
lecteerd op kwaliteit. Gerrit Routiné, secretaris: “Wij 
hebben er een coördinator op gezet, dat is Kees Hen-
stra. Die kijkt wie goede spelers zijn en overlegt met 
de trainers over de indeling van de teams. Wij willen 
het prestatieniveau wat opschroeven.” Ook denkt de 
voetbalvereniging dat de spelers er dan zelf ´meer 
aardigheid´ aan hebben. “Als er twee of drie zijn die er 
bovenuit steken, dan maken die het spel. Als je gelijk-
gestemde zielen in één team hebt, hebben de spelers 
meer spelplezier”, legt Gerrit uit. 

Behalve spelplezier, wordt er ook gezorgd voor plezier 
buiten het veld. In overleg met de supportersvereniging 
organiseerde de club een uitstapje voor de jeugd naar 
de wedstrijd Cambuur - FC Den Bosch. Ook zijn er ac-
tiviteiten die door de supportersvereniging zelf worden 
georganiseerd. Verder vindt het bekende PGH-toer-
nooi (Popke Gerrit Hoekstra - toernooi, sinds kort het 
V&B-toernooi genaamd) elk jaar plaats: de ene keer 
voor de jeugd, de andere keer voor de 
oudere spelers en weer een ander jaar 
voor de pupillen. Ook het Stapperstoer-
nooi is bekend. “Dat organiseren wij niet 
zelf. De vereniging stelt alleen de velden 
en de kantine beschikbaar. Het is ont-
staan uit de kroeg, een groep jongens 
uit het dorp hebben dat opgezet. Maar 
er zijn ook nog andere toernooitjes waar 
we aan meedoen.” 

Tussen de wedstrijden en toernooien 
door trainen de teams, het ene team 
wat fanatieker dan het andere. “De A 
en B selectie trainen twee keer in de 
week, de A-selectie onder leiding van 
Jan Douma, de B onder leiding van Jan 
Oppedijk. Dat zijn 41 man. De rest doet 
vaak partijtje”, lacht Gerrit. “ Zij hebben 
geen trainer. Ze zijn minder prestatie-

gericht en vaak puur recreatief bezig.” Deze teams 
trainen dan ook één keer in de week, hoewel ze wel 
de mogelijkheid hebben om in dezelfde week een keer 
extra te trainen. Ook de jongste jeugd traint eens in de 
week, de oudere tweemaal. 

De sfeer om het veld is goed. Vele ouders en andere 
aanhang staan in het weekend langs de lijn om de 
spelers in het veld ´wijze´ raad te geven. Zo nu en 
dan staat er ook een scout toe te kijken. “De meest 
talentvolle spelers, raak je kwijt”, zegt Routiné spijtig, 
“Stefan Hoving, Menno Reinder, Jan Oppedijk bijvoor-
beeld zijn allemaal naar andere clubs gegaan. Oppe-
dijk traint nu onze B-selectie en we hopen dat hij weer 
bij ons komt als hij wat minder wordt.” 

Tot voor kort konden Buitenposter voetballiefhebbers 
jaarlijks genieten van de oefenwedstrijden tegen echte 
profclubs. Dit jaar had V.V. Buitenpost Ajax willen strik-
ken. “Dat is niet gelukt. Ajax draaide nog heel lang 
mee om de tweede plaats en wilde zich daarom niet 
vastleggen. Maar volgend jaar komt er zeker weer een 
oefenwedstrijd tegen een profclub. Deze hebben ook 
meegewerkt aan de goede naam van onze vereni-
ging”.
 
Voetbal is bij V.V. Buitenpost dus niet slechts een 
volkssport, maar vertoont ook trekjes van topsport.

Van trouwlustige Buitenpostmers in 1927
Vorig jaar stierf op 100-jarige leeftijd in “Haersmahiem”, alhier, 
mevrouw Egberdina Bulthuis-Nienhuis, weduwe van Jurjen 
Bulthuis. De heer en mevrouw Bulthuis waren tot 1 juni 1964 
het conciërge-echtpaar in het gemeentehuis van Achtkarspelen, 
destijds nog gehuisvest in het gebouw “Nijenstein” aan de Voor-
straat, waar zij ook met hun gezin woonden. Jurjen en Egberdi-
na trouwden in 1927 te Buitenpost en met hen in hetzelfde jaar 
nog dertien paren, waarvan één of beide partners in dit dorp 
woonden. Voor de oudere lezers is het misschien interessant 
om te weten wie met wie trouwde, nu ruim 75 jaar geleden. 

Hier komt dan de rij: 
1. Leendert Wiersma, 22 jaar, smid te Middelstum trouwde met 
Elisabeth IJlstra, 25 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, 
dochter van Walke IJlstra, drukker en Geeske Bulthuis, alhier. 
2. Michiel Bilstra, 26 jaar, marechaussee te Hoogeveen, trouwde 
met Antje IJlstra, 24 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, zij 
was een zuster van bovengenoemde Elisabeth. 
3. Tjeerd Zijlstra, 26 jaar, geboren te Kollumerzwaag, timmer-
man te Buitenpost, zoon van Geert Zijlstra, bode ener assuran-
tiemaatschappij en Antje Kooistra, alhier, trouwde met Jacoba 
Veenstra, 24 jaar, wonende te Harkema. 
4. Melle Iedema, 27 jaar, geboren te Suameer, arbeider te Bui-
tenpost, zoon van Wieger Johannes Iedema, arbeider en Geertje 
Melles van der Wal te Suameer, trouwde met Sjoukje Wiersma, 
24 jaar, geboren te Kollum, wonende te Buitenpost, dochter van 
Dedde Wiersma, arbeider en Fokje Zuidersma, alhier. 
5. Klaas Noordhuis, 23 jaar, landbouwer te Engwierum trouwde 
met Ruurdje Adema, 22 jaar, geboren te Augsbuurt, wonende 
te Buitenpost, dochter van Klaas Adema, veehouder en Sytske 
Douma, alhier. 
6. Minne Auke Binsma, 22 jaar, koopman te Leeuwarden, trouw-
de met Jitske Fennema, 22 jaar, geboren en wonende te Buiten-
post, dochter van Douwe Fennema, schilder en Atje Tuinstra, 
alhier. 
7. Jurjen Bulthuis, 28 jaar, geboren en wonende te Buitenpost, 
timmerman, zoon van Nanning Bulthuis, timmerman en Wijpkje 
Algra, alhier, trouwde met Egberdina Nienhuis, 25 jaar, wonen-
de te Middelstum. 
8. Albertus Zomer, 24 jaar, rijwielhandelaar te Kollum, trouwde 
met Wietske Dijkstra, 23 jaar, geboren en wonende te Buiten-
post, dochter van Liekele Dijkstra, beurtschipper en Seeske 
Siegersma, alhier. 
9. Rintje Henstra, 23 jaar, slager te Kooten, trouwde met Minke 
Gansevoort, 23 jaar, geboren te Kollum, wonende te Buitenpost, 
dochter van Reinder Gansevoort, arbeider en Baukje Reids van 
der Lei, wonende alhier. 
10. Kornelis Harders, 23 jaar, geboren en wonende te Buiten-
post, vrachtrijder, zoon van Sijtze Harders, overleden en Freer-
kje Bijker, alhier, trouwde met Geeske van der Veer, 23 jaar, 
wonende te Augustinusga. 
11. Jan Metzlar, 29 jaar, schipper, geboren en wonende te Bui-
tenpost, zoon van Johannes Metzlar, schipper en Jeltje van der 
Wal, alhier, trouwde met Martje Bruining, 25 jaar, geboren te 
Kooten, wonende te Buitenpost, dochter van Rinze Bruining, 
arbeider en Antje Bijlsma, alhier. 
12. Gerben Huizinga, 22 jaar, kleermaker te Bedum, trouwde 
met Lieuwkje van Beets, 20 jaar, geboren en wonende te Bui-
tenpost, dochter van Douwe van Beets, veehouder en Hielkje 
Zijlstra, alhier. 
13. Eize van Beets, 25 jaar, arbeider, geboren en wonende te 
Buitenpost, broer van bovengenoemde Lieuwkje, trouwde 
met Geeske van Schepen, 22 jaar, dienstbode, geboren te 
Augustinusga, wonende te Buitenpost, dochter van Meint van 
Schepen, veehouder en Jantje Tjoelker, te Augustinusga. 
14. Ernst Hendrik Grevink, 28 jaar, rijwielhersteller te Leeu-
warden, trouwde met Dieuwke Bakkers, 23 jaar, geboren en 
wonende te Buitenpost, dochter van Luitzen Bakkers, overleden 
en Geeske van der Meer te Buitenpost. 
(tekst: Dirk R. Wildeboer)

Bloemwerk van 
Josien Stellingwerf

Josien Stellingwerf (22) is leerling van AOC-Terra 
in Groningen. Bij deze M.B.O.-school heeft ze net 
de opleiding voor bloemist afgerond. Josien heeft er 
een paar jaar hard voor geleerd, want bloemist word 
je niet zomaar: ook o.a. het middenstandsdiploma 
en kunstgeschiedenis staan op het programma. Een 
aantal werkstukken die ze voor de studie heeft 
moeten maken lijken op het eerste gezicht dan ook 
niets met bloemen te maken te hebben, maar zien er 
wel heel kleurig en kunstig uit. Zo staat er een dikke 
ronde vrouwfiguur van piepschuim op tafel die in haar 

beschilderde buik een boekwerk over kleur en vorm 
verborgen blijkt te hebben!
Josien houdt van experimenteren. Als kind al was ze 
altijd aan het ‘prutsen’ met verschillende materialen. 
Ze kon alles gebruiken (tot aan blaadjes van buiten 
toe) en een hoek van haar kamer lag dan ook he-
lemaal vol met van alles en nog wat. Nu kan ze die 
creativiteit  kwijt in haar studie. Dit jaar bijvoorbeeld 
moest ze, samen met haar medeleerlingen, voor 
een tentamen een grote tentoonstelling inrichten in 
‘de Oosterpoort’ in Groningen. Er was een bruids-
show met hoeden en boeketten en een bloemengala. 
Josien had gekozen voor een werkstuk in de stijl van 
de pop-art. De opdracht was: ‘een gedekte tafel’. Die 
tafel had bij haar een kleed van echte colablikjes (die 
eerst allemaal leeggedronken moesten worden) , er 
lag een stuk bont in het midden en erboven hing een 
‘transparant bloemstuk’ . Transparant om voor de hand 
liggende redenen, want anders konden de mensen 
aan weerszijden van de tafel elkaar niet meer zien. 
In dat bloemstuk had ze onderdelen  van barbiepop-
pen verwerkt. “Vrouwenvormen komen veel  voor in 
de pop-art” aldus Josien. “Ik ging gewoon wat prutsen 
en toen kwam ik vanzelf op het idee van die barbies.” 
Voor dat ’prutsen’ werd ze door de tentamencommis-
sie overigens wel beloond met een heel goed cijfer! 
Voorlopig wil ze nog niet echt aan het werk als bloe-
mist. Ze krijgt al wel opdrachten: reeds enkele bruiden 
hadden op hun trouwdag een door Josien gemaakt 
boeket in handen. De voorbeelden die ze laat zien uit 
haar foto-album zijn heel apart, “maar als de mensen 
iets gewoons willen, dan doe ik dat ook wel.” De ko-
mende anderhalf jaar wil Josien zich graag speciali-
seren in grote bloemwerken (voor in bedrijven). Haar 
grote droom is om daarna nog naar Houten te kunnen 
gaan, naar de opleiding voor meester-binder. Dat is 
de hoogste opleiding in Nederland op het gebied van 
bloemschikken. Ze blijft op zoek naar uitdagingen: 
“Lekker bezig zijn met materiaal, dat vind ik leuk!”

(tekst: Ineke Mooiweer; foto: Harrie Slagter/redactie)

Een column voor creatieve Buitenposters. Een ruimte 
gevuld met korte verhalen, gedichten, tekeningen 
e.d. Bent u geïnspireerd, stuur dan uw werk op naar 
de redactie.

             Examen

Wie stelt wie op de proef ?!
Antwoorden opgesloten in de tekst
Kennis of een in getrainde foef
Spanning , veelal heel relaxt

Kansrijk, misschien een “her “
De uitslag, in feite bekend
Afwachten; hoop; laisser-fair
Studiekoppen in hun element

Tas en vlaggenmast
Alsof ’t iedereen verrast
Studiedruk : het is voorbij
Met diploma  vele weken vrij

Het telefoontje: niet gehaald
Gezakt; verdiend?; gefaald!
Een verkeerde uitgespeelde troef
Wie stelt wie op de proef ?!

PEVADKO




