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Verkoop ‘Nijenstein’ opnieuw gestrand - wat nu?
Het heeft wel iets van een gestrand 
en verlaten schip, het hol-ogende 
Nijenstein, en de golfslag van de 
tijd takelt het eens zo parman-
tige uiterlijk steeds verder af. Nu 
opnieuw een serieuze kandidaat 
voor de overname van het pand 
heeft afgehaakt, is de teleurstelling 
bij alle belanghebbenden groot. Wij 
gingen op zoek naar het antwoord 
op de vraag hoe deze gezichtsbe-
paler van Buitenpost weer vlot te 
trekken is.

De eigenaar van Nijenstein, de 
gemeente Achtkarspelen, is 
gelukkig nog zeker niet ten einde 
raad. Wethouder Klaas van der 
Ploeg zegt zelfs: “Als ik het zou 
willen, zou ik het zelfs morgen 
al kunnen verkopen. Wat ons nu 
telkens parten speelt, is dat we 
willen dat het gebouw op een 
goede manier voor Buitenpost 
bewaard blijft en dat we een goede 
toekomst gegarandeerd willen.” 
Daarbij valt te denken aan zaken 
als bescherming van het karakte-
ristieke uiterlijk maar net zo goed 
een verantwoord ondernemings-
plan en de nodige garanties over 
langdurige exploitatie. “Dat maakt 
het niet makkelijk voor een geïnte-
resseerde ondernemer en bemoei-
lijkt het voor ons om een snelle 
verkoop te realiseren. Toch blijf ik 

er van overtuigd dat het een plek 
met veel potentie is en heb ik geen 
twijfel dat er een goede oplossing 
komt”. De gemeente is ondertus-
sen al weer bezig met het peilen 
van de interesse van andere gega-
digden. Van der Ploeg: ”Er staan 
nog verschillende kandidaten op 
de lijst. Deze gaan we nu eerst 
doornemen. Daarnaast vragen we 
in september de gemeenteraad 
om haar mening over deze kwestie 
en gaan we opnieuw over de rand-
voorwaarden praten”. Het zou dan 
bijvoorbeeld ter discussie kunnen 
komen of er beslist vastgehouden 
moet worden aan de gewenste 
horeca-bestemming. 

CDA-voorman Filippus Roorda 
vertolkt zijn gevoelens aldus: “We 
gingen er vanuit dat nu alles rond 
was, en als het na half jaar praten 
toch weer mislukt, doet dat pijn”. 
Ook is hij toch wel verbaasd dat 
een restaurant zo moeilijk te rea-
liseren is. “Als ik bijvoorbeeld naar 
‘de Pater’ in Dokkumer Nieuwe 
Zijlen kijk, toch wel op een rare 
plek, dan vind ik het vreemd dat 
zoiets hier niet zou kunnen”. Toch 
is het nog geen tijd voor paniek-
voetbal. “We blijven inzetten op 
het bewaren van Nijenstein voor 
toekomstige generaties”. Andere 
politieke partijen zitten op dezelfde 

lijn. Klaas Antuma van de Christen-
Unie zegt erover: ”Het is zonder 
twijfel een zaak van lange adem, 
maar de waarde van het pand is te 
groot om er gemakkelijk mee om 
te gaan. Als we een grote zak met 
geld hadden was het probleem 
allang opgelost, maar in de huidige 
economische omstandigheden is 
daar binnen onze gemeente geen 
sprake van. Toch hopen we er nog 
steeds het beste van”. Ook Jolle 
Kronenburg van de PvdA vindt de 
grens nog niet bereikt, ”Het duurt 
inderdaad allemaal lang, en het is 
frustrerend, maar we blijven voor 
een bestemming die het hele dorp 
ten goede komt. Het verpatsen van 
het pand of het platgooien is wel 
één van de allerlaatste opties”. 
Als er verschillen van inzicht zijn, 
zullen die in het raadsoverleg te 
voorschijn komen in bijvoorbeeld 
hoe ver de verschillende partijen 
willen gaan in het doen van con-
cessies.  Want dat er toch echt iets 
moet gaan gebeuren is voor een 
ieder duidelijk. Het feit dat een kan-
didaat het gebouw dan maar voor 
een symbolisch bedrag kan over 
kan nemen lijkt daarbij niet eens 
punt van discussie meer. Wethou-
der van der Ploeg zegt in dat ver-
band: “We weten dat boekwaarde 
iets anders dan marktwaarde is, 
zeker als je kijkt naar wat er in 

geïnvesteerd moet worden.”
Ondernemer en BUVO-bestuurslid 
Jan Lammerts kan nog steeds 
begrip opbrengen voor het moei-
lijke parket waarin de gemeente 
zit. “Ondanks dat het ons weer 
tegenzit ben ik beslist nog niet 
negatief over de toekomst van ons 
centrum. We gaan ook gewoon 
door met het ontwikkelen van onze 
plannen voor de herinrichting van 
de Kerkstraat. Het is belangrijk 
dat Nijenstein een goede bestem-
ming krijgt als we voor Buitenpost 
een regio-overschrijdende functie 
beogen”. Martijn Verhaar van 
‘de Boekelier’ steekt zelfs niet 
onder stoelen of banken dat hij 
best een toekomst voor zichzelf 
in Nijenstein ziet. “We hebben er 
nooit een geheim van gemaakt 
dat we duidelijk geïnteresseerd 
zijn, het frustrerende is dat we zo 
weinig duidelijkheid terug hebben 
gekregen. Het is een heel mooi 
gebouw, en als we de kans krijgen 
gaan we er voor, maar het moet 
niet te lang meer duren”.

De beste stuurlui staan aan wal en 
het economisch tij is niet gunstig. 
Maar Nijenstein is voor de meeste 
Buitenposters meer dan alleen 
maar wrakhout. We blijven de ver-
dere ontwikkelingen daarom voor 
u in de peiling houden.  

Hoge Klasse
Een van de hoogtepunten van de feestweek, ook in letterlijke zin, was het opstijgen van 25 ballonnen op 
de avond van het Concours-Hippique vanaf het paardensportterrein. De omstandigheden waren perfect: 
een kalm windje, een sfeervol gekleurde avondlucht en een  enthousiast publiek dat grotendeels tot het 

einde bleef. Een bijzondere afsluiting van een geslaagde feestweek en jubileum-CH.

Van de redactie

Verlichting
verbroederd
Wie de lichtroute heeft gereden is 
vast opgevallen dat er toch weer 
meer mensen onderweg waren 
om alle buurtvlijt te bekijken. Voor 
sommigen van hen was het tege-
lijkertijd een leuk moment in een 
straat of buurt rond te kijken waar 
je normaal gesproken immers 
nooit komt. Wat dan ook opviel, 
was op hoeveel buurten de gele-
genheid aan was gegrepen om 
als buurtbewoners gezamenlijk 
het passerende publiek in ogen-
schouw te nemen. Vaak in combi-
natie met barbecue, kratje en veel 
gezelligheid. Het mooie weer hielp 
vast daarbij.

Maar toch, het kon ook gehoord 
worden, dat de feestweek een 
mooi moment was geweest om 
de aandacht eens wat meer op 
de buurt te richten. Het gezamen-
lijk willen bedenken, maken en 
inrichten van feestverlichting in de 
straat zorgde voor meer contact 
tussen buurtbewoners, dat nor-
maal gesproken vaak uit niet meer 
dan een alledaags “hallo” bestond. 
Soms zelfs was het een  moment 
om eindelijk eens kennis te maken, 
iets waar tot dan toe nog geen tijd 
voor was geweest. 

De verlichtingscommissie heeft 
laten weten zich als doel te stellen 
dat volgend jaar nog meer straten 
en buurten mee gaan doen. Mooi 
streven, dan kan Buitenpost zich-
zelf nog beter leren kennen.
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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@dolfijn.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 8 september 2003. De vol-
gende editie verschijnt in week 39.

    
 Al Gelezen
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Op ‘De Swadde Ikker’  staat nu 
alles in volle bloei. De prachtige 
zomer heeft er voor gezorgd dat 
kalebassen, pompoenen en-
zovoorts zich optimaal konden 
ontwikkelen. De volkstuinders 
hebben elke vrijdagavond van 
19.00 uur tot 20.00 uur verkoop 
van overtollige producten. Dit jaar 
heeft men deze verkoop voor het 
eerst op touw gezet en het lijkt een 
groot succes te worden. Om meer 

mensen in de gelegenheid te stel-
len groenten, bloemen en andere 
natuurproducten aan te schaffen 
is er op zaterdag 6 september 
een open dag. Iedereen is  dan 
de hele dag welkom en kan op het 
terrein rondkijken en eventueel wat  
onbespoten groente kopen. Mocht 
men zelf een tuintje willen huren, 
dan is deze dag uitermate geschikt 
om zich aan te melden. Er zijn nog 
enkele percelen beschikbaar!

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Concours-Hippique 
van Buitenpost werd er in de Hervormde Kerk een tentoonstelling 
ingericht, waarin het paard centraal stond. Kunstenaars schilderden en 
tekenden paarden, een ieder in zijn/haar stijl. Han Groot zag de edele 
dieren in felle kleuren, die hen tot een optreden in een circus bestemden. 
Rein Halbersma portretteerde hen met liefde in hun omgeving - de 
stal. In plaats van vijf schilderijen, die elke deelnemer kon inzenden, 
had hij als laatste er een houtskooltekening bijgedaan. Je kon zien 
hoe dat dier het op prijs stelde en vooral hoe dankbaar het was voor 
de aandacht, die het van Halbersma had gekregen. Nicole Adriaanse 
dwong door haar (sur)realistische wijze van schilderen de bezoeker tot 
een aandachtig aanschouwen. Soms, bijvoorbeeld bij ‘Tineke Bartels 
op Allegretto’, waande men zich in de vroege 19e eeuw op een deftig 
Engels landgoed. Nanouk Weijnen nodigde met ‘Pander’ uit tot een rit in 
een sjees. Jaap Veenstra toonde voorbeelden van zijn vakmanschap, dat 
voor het maken van zo’n voertuig wordt vereist. Hans Jouta wiens drie 
meter hoge viervoeter niet getoond kon worden, omdat het al onderweg 
was naar zijn plaats van bestemming: Kopenhagen, was er met enkele 
(kleine) sympathieke bronzen beelden. Antoinette Grijpstra gaf met  ‘De 
Eenhoorn’ en ‘Albert’ het bewijs van haar artistieke capaciteiten. Elisabeth 
Walstra verraste met ‘Hoofd’ en de wijze, waarop zij als een moderne 
Turner haar dieren in een (vaag) licht plaatst. En dan nog Ida Eijzenga, 
die met haar ‘Springpaard’ blijk gaf van een ludieke stijl met vele (nog 
niet benutte) mogelijkheden. In het ‘hounegat’ onder de toren toonde 
Yvonne Rehorst, hoe tegeltjes en tableaus, die vroeger in de keukens 
het boerenbedrijf veraanschouwelijkten, als uitingen van kunstnijverheid 
op de bezoeker nog altijd sympathiek overkomen. De tentoonstelling is 
inmiddels al weer afgebroken, maar blijft in de herinnering als voorbeeld 
van een goede, belangenloze samen- en medewerking van enthousiaste 
vrijwilligers: de initiatiefnemers, de inrichters, suppoosten en journalisten.

Terugblik Hippodroom

Werkzaamheden Stationsstraat
In de Stationsstraat vinden van 18 augustus tot en met 12 september 
wegwerkzaamheden plaats. De rijbaan wordt van 18 t/m 29 augustus voor 
de helft afgesloten en verandert daarmee tijdelijk in een eenrichtingsweg 
van de Jeltingalaan tot de Voorstraat. U kunt de Stationsstraat dus 
niet vanaf de Voorstraat inrijden. Van 1 tot en met 9 september is de 
Stationsstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Het gemeentehuis is 
in die periode via het Stationsplein bereikbaar. De wegwerkzaamheden 
duren zoveel langer of korter als voor het werk noodzakelijk is. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met J.A. Bakker (bureau Communicatie 
van de gemeente Achtkarspelen), telefoon 0511 - 548144.

Open dag volkstuinen

(advertentie)

 Ondanks een geslaagd Concours-Hip-
pique ontkomt het paardensportevene-
ment in de toekomst niet aan bezuinigin-
gen. De voortdurende stijging van kosten, 
bijvoorbeeld van de tribunes, noodzaakt 
de organisatie hiertoe.
 Na 1 januari 2004 vertrekt het waterschap 
‘Lauwerswâlden’ uit Buitenpost. Door een 
fusie van waterschappen in Friesland is 
het kantoor aan de Jeltingalaan overbodig 
geworden.
 Mogelijk komt er een pannen-
koekrestaurant in een leegstaande 
boerderij aan ‘het Oost’. De gemeente 
overweegt vergunningverlening hiervoor. 
Daarnaast is Achtkarspelen bezig met 
nieuw beleid voor bedrijven die zich in 
voormalige ‘buorkerijen’ willen vestigen.
 Ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost heeft 
te maken met financiele problemen. 
Om de problemen op te lossen is bij de 
provincie Fryslân om aanvulling op het 
budget gevraagd.
 In het kort geleden gepresenteerde 
rapport ‘Sterk op eigen wijze’ wordt gepleit 
voor een inhaalslag voor de gemeentes 
in Noord-Oost Friesland. Het door 
Achtkarspelen, Kollumerland, Dongeradeel 
en Dantumadeel gemaakte stuk wijst voor 
Buitenpost op de mogelijkheden die de 
dienstverlenende sector heeft in ‘het 
Stationskwartier’.
 Door de voortdurende droogte is ook 
sportveld ‘de Swadde’ voor onbepaalde 
voor sportactiviteiten gesloten. Uitzonde-
ring hierop zijn alleen de trainingsvelden.

Van de bestuurstafel

Op de laatste bestuursvergadering voor het ‘zomer-reces’ waren we 
blijkbaar al een beetje in vakantiestemming want 3 van de 7 leden lieten 
verstek gaan. Hoewel, vakantie??, één van de drie had mij persoonlijk 
meegedeeld dat hij ‘s avonds tot een uur of half tien zou moeten werken, 
een goeie reden dus om er niet te zijn toen om goed acht uur de voorzitter 
ons welkom heette. Om te beginnen stelden we vast dat het vandaag 2 juli 
was en niet, zoals we de vorige keer hadden afgesproken om te vergade-
ren op 9 juli. Dit in verband met de verschijningsdatum van ‘de Binnenste 
Buiten’, ieder heeft dan de mogelijkheid copy op tijd aan te leveren. Dit 
lokte natuurlijk wel de opmerking uit dat het deze keer niet zoveel uit zou 
maken omdat ons dorpsblad niet in de maand juli verschijnt. Zelf voelde 
ik me ook een beetje betrapt want in juni had ik nog beweerd dat de krant 
het voorlopig bij 12 pagina’s zou houden en laten dat er nu 20 zijn! Maar 
dat zou dan wel hoofdzakelijk komen door het vele nieuws omtrent de 
komende feestweek, werd er tenminste beweerd, en daar houden we het 
dan maar op. We hebben al eerder vermeld dat we plan waren de dorps-
krant onder te brengen in een stichting. Vanavond bekijken we nogmaals 
de stichtings-akte zoals die door de notaris is opgemaakt en we zijn van 
mening dat wij daar akkoord mee kunnen gaan. Onze voorzitter zal de 
nodige stappen nemen teneinde de ‘Stichting De Binnenste Buiten’ te 
realiseren. 
De afgelopen tijd hebben we ook om ons heen gekeken om ter zijner tijd 
het bestuur met enkele leden uit te breden respectievelijk te vernieuwen. 
We hebben een paar kandidaten op het oog en ook hier zal de voorzitter 
de nodige stappen ondernemen.
Deze maand was er ook een aanvraag om een bijdrage uit het leefbaar-
heidsfonds, we waren van mening dat deze club hiervoor in aanmerking 
kwam.
Na alle negatieve berichten van de vorige maand waren er nu toch ook 
een paar lichtpuntjes: het lijkt er op dat de parkeerplaatsen in de Christi-
nastraat voor de bouwvakantie klaar zullen zijn (op de foto in de Kollumer 
Courant lijkt wethouder Pieter van der Veen onder getuigen vast te stellen 
dat de vorst nu wel uit de grond is!) En in diezelfde Courant lezen we dat 
er plannen zijn om in het pand Oost 30 een pannenkoeken-restaurant te 
vestigen, de gemeente kan hier alvast de daad bij het woord voegen door 
hier aan mee te werken. Alles wijst erop dat er in de (nabije) toekomst veel 
meer boerenbedrijven leeg komen te staan en om te voorkomen dat die 
straks staan te verpauperen zou het een goede zaak zijn daarin andere 
bedrijven/bedrijfjes te vestigen.
En ook nu zijn er weer (veel) berichten die ons niet vrolijk stemmen. Voor 
de zoveelste keer horen we dat de verkoop van ‘Nijenstein’ niet doorgaat. 
Er is enorme schrik in Achtkarspelen na geldverspilling 
- moet het Rijk zoveel terugbetalen, maar ook dat de 
gemeente zo’n 6 ton gaat investeren in Kootstertille. Dat 
is prachtig natuurlijk, voor Kootstertille, maar wanneer 
zou Buitenpost aan de beurt zijn? De boodschap is 
duidelijk, we lezen het in alle kranten: “Hogere prioriteit 
herinrichting Kerkstraat” en “Tijd dringt voor aanpak 
centrum Buitenpost”.

Namens het bestuur, Sytze Harders

Plaatselijk Belang Buitenpost is een vereniging die zich inzet voor  alle 
zaken van belang voor ons dorp. Dit blad is een voorbeeld daarvan. 
Maar zonder de steun van haar eigen inwoners kan ook onze vereni-
ging haar werk niet doen. Neem daarom de kleine moeite lid te worden 
van PBB. Met onze gezamenlijke inspanning kunnen wij proberen zorg 
te dragen voor een stukje leefbaarheid van Buitenpost.

Ook wij maken graag een sprongetje voorwaarts...



Demonstratie van het 
Yu-Gi-Oh kaartspel

elke woensdag van 13.30 - 16.30 uur

ook bij ons verkrijgbaar:
het kaartspel van de meest gezochte Irakis
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Foppe de Vries, in 1937 aan de 
Parallelweg geboren, is zijn leven 
lang - in Buitenpost gebleven - hij 
heeft de ontwikkeling van Buiten-
post meegemaakt vanaf zijn jeugd 
tot aan nu. Zijn leven lang is hij 
actief in het verenigingsleven, maar 
zijn twee sterkste hobbies zijn toch 
toneel en kaatsen.

Nadat de Vries de ULO in Kollum 
afgemaakt had en de Middelbare 
Landbouwschool in Leeuwarden 
doorlopen, kwam hij bij zijn vader 
in het bedrijf. De Vries: “Mijn vader 
hoopte dat ik hem zou helpen op 
de boerderij. Maar dat ging niet 
één, twee, drie. Op 3 april was ik 
klaar op de Landbouwschool en op 
6 april moest ik in militaire dienst. 
Toen dat  afgelopen was, kwam ik 
op de boerderij - van 1960 tot 1980.  
Na deze periode heb ik nog drie jaar 
meegewerkt in een maatschap in 
Augustinusga.” Maar De Vries was 
niet alleen boer, hij was ook kaatser 
en hij wilde toneelspelen. “Ik wilde 
liever iets anders”, zegt hij, “en 
daarom solliciteerde ik bij het Be-

drijfslaboratorium in Leeuwarden, 
waar ze ruwvoer: hooi, kuil en mais  
onderzoeken op voedingswaarde. Ik 
werd veevoeder-adviseur. Ik nam 
monsters van het voer en advi-
seerde de boeren over het bijvoeren. 
Mijn rayon strekte zich uit tot aan 
Wartena. Toen het laboratorium in 
1983 fuseerde met het landelijke la-
boratorium, trad ik daar in volledige 
en vaste dienst. Ik deed daar ook 
grond-, stikstof- en aardappelmoe-
heidsonderzoek. Toen begon mijn 
verenigingsleven pas goed.”

Kaatser
Allereerst was Foppe kaatser. Vanaf 
zijn vroege jeugd was hij lid van 
de kaatsvereniging. “Doordat mijn 
vader en oom de kaatssport beoe-
fenden, is bij mij de liefde voor het 
kaatsen ontstaan. Ik zat toen op de 
lagere school. Na schooltijd gingen 
wij dan vaak naar het sportveld aan 
de Parklaan, waar ik dan met onder 
andere Henk Pol het spelletje speel-
de. Wij maakten van takken een 
perk en de bal was gemaakt van een 
binnenband van een fiets. Heel pro-
visorisch dus. Na veel ups en downs 
is de kaatsclub in Buitenpost  mo-
menteel een bloeiende vereniging, 
waarvan ik al jarenlang bestuurslid 
ben. Over twee jaar bestaat de club 
100 jaar! De jubileumcommissie is 

tekst: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: eigen foto’sFoppe de Vries - kaatser en toneelspeler 

‘...als ik iets toezeg dan sta 
ik er voor honderd procent 
achter...’

al druk bezig met plannen voor een 
groot feest. Het feest gaat drie dagen 
duren. Op de eerste dag hebben we 
een grote receptie, op de tweede 
dag een toernooi voor leden en 
oud-leden (die komen uit heel Ne-
derland) en op de derde dag  een bij-
zondere kaatswedstrijd. Wij zijn de 
oudste sportvereniging in Achtkar-
spelen. Ik kan nu alvast verklappen 
dat we een eregast zullen hebben: 
Joop Fokkinga uit Amerika, hij is 
dan tegen de tachtig.” Als het feest 
achter de rug is, geeft de Vries zijn 
secretariaat terug. “Het is jammer 
dat we geen vaandel meer hebben”, 
zegt De Vries, “toen café  Klamer 
afbrandde is het in de vlammen mee 
opgegaan (evenals veel spullen van 
de Fryske Krite). We kunnen dus 
ook niet mee doen aan de parade op 
het Tsjukelân, de ‘heilige’ kaatsgrond 
in Franeker, waar vóór de wedstrijd 
de vaandels worden getoond.”  Het 
kaatsveld in Buitenpost was en is 
aan de Parklaan. De Vries kan wel 
een voorval uit het verleden vertel-
len. “Oosterhof van de gemeente 
was dol op sport, voetbal en ook 

op kaatsen. Maar hij was kerkelijk 
en als wij op zondag voetbalden of 
kaatsten, mocht hij niet kijken. Wij 
wisten wel dat hij zich verborgen 
hield achter de struiken in het park. 
Als er dan een bal ‘uit’ vloog, riepen 
wij: “Oosterhof, skoppe jo de bal 
even terug?”

Toneelspeler
Toneelspelen is de tweede grote 
hobby van De Vries. “In 1960 
kwam Sikke Oostenbrug op een 
avond bij mij om te vragen of ik ge-
negen was om op de planken te gaan 
staan. Zo kwam ik bij de Fryske 

Krite.” Tot op de dag van vandaag 
speelt De Vries elk jaar een rol. De 
Vries: “Het repeteren is teamwork. 
Je moet het samen doen en meestal 
is dat heel intensief. Het is geweldig 
om na al de voorbereidingen aan het 
eind van de voorstelling een applaus 
te krijgen; dat is dan een enorme 
beloning. Nu De Vries in de VUT 
is gegaan is hij toegetreden tot de 
dekorploeg van de Krîte  en zit hij 
de laatste jaren in het bestuur. Vroe-
ger speelden we twee keer per jaar 
in café ‘Marktzicht’ van Jan Klamer. 
De zaal was altijd vol met vooral 
Buitenposters. Nu spelen we twee 
keer in november - een klucht, een 
blijspel, ook wel eens een thriller en 
twee keer in februari - een wat seri-
euzer stuk. Onze Krite  speelt in de 

ere-afdeling, dat is de hoogste klasse 
in Friesland, dat betekent toneel op 
niveau.”

Lid van Maskelyn
Foppe de Vries is medewerker van 
de De Stichting Maskelyn, de groep, 
die culturele activiteiten organiseert 
in Buitenpost, dit jaar al weer voor 
de derde keer. De Vries: “In februari 
beginnen we met onze planning. We 
weten dan hoe we er financieel voor-
staan en wat we wat dat betreft aan 
kunnen.  We maken programma’s 
met cabaret, toneel, muziek. Twee 
middagen per jaar doen we iets voor 
de kinderen. De vorige keer namen 
ruim100 kinderen deel. Daar zijn 
we dan blij mee. We doen veel werk. 
We gaan naar voorstellingen om te 
kijken of die eventueel geschikt zijn 
voor ons doel, we proberen sponsors 
te aktiveren. Ik wil hier wel even 
zeggen dat de ondernemers en het 
bedrijfsleven ons enorm ondersteu-
nen. Dat is mooi! Toch begrijpen we 
niet altijd waarom zo weinig Bui-
tenposters naar onze programma’s 
komen. Ze gaan wel naar De Lawei 
en De Harmonie, maar niet naar 
De Point, waar het toch ook gezellig 
is. We hebben prachtige avonden 
gehad… met weinig mensen. In het 
afgelopen seizoen hadden we Rients 
Gratema gecontracteerd, ‘een dure 
jongen’. In de zaal  zaten ongeveer 
120 mensen. Véél te weinig voor 
zo’n unieke avond. Dat is dan te-
leurstellend voor ons. Reboelje was 
hier. Er waren over de 200 mensen, 
waarvan velen van elders kwamen. 
Maar we gaan door. Eén keer per 
maand komen we bij elkaar, ver-
derop in het seizoen soms één keer 
in de twee weken. Er moet veel 
geregeld worden. Voor dit seizoen 
hebben we het programma al weer 
samengesteld. Zo hebben we enkele 
Fryske toppers van Fryske groun 
waaraan de Buitenposter trekzak-
groep medewerking zal verlenen. 
Verder kunnen we nog verklappen, 
dat Tryater in oktober komt met 
‘Blessureleed’. Meer zeg ik nog niet, 
want in augustus komt de flyer met 
ons programma van de drukker. 
7500 exemplaren worden huis aan 
huis bezorgd in een  brede regio. We 
hebben samen een leuke ploeg, je 
kunt wel zeggen een vriendenploeg 
met een goede samenwerking. We 
hopen dat er meer mensen zullen 
komen – want wie zich inspant, 
wil goede resultaten zien. Dat geldt 
ook voor Het Behouden Huis. 
Dat organiseert culturele avonden 
met iets serieuzer programma’s dan 
Maskelyn. Dat is juist goed, want zo 
vullen we elkaar aan.”  

Het culturele leven vroeger
Foppe de Vries weet nog te vertellen 
over het culturele leven in Buiten-
post van vroeger. In ‘zijn’ tijd waren 
er vier feestavonden bij Klamer: 
twee avonden van de Krite, beide 
keren vol, één van het kaatsen en 
één van volksonderwijs. ’s Zomers 
waren er altijd festiviteiten tijdens 
de paardenmarkt. Tetman de Vries 
trad hier wel op - de feesttent zat he-
lemaal vol. Maar ja, vroeger was alles 
anders… Wij stonden op zaterdag 
om 7 uur ’s avonds op de Bakkers-
hoek, klaar om ‘achter de meisjes 
aan te gaan’. Om half acht ‘maakten 
we sokken’ en fietsten dan in groep-
jes naar Leek, Tolbert, Roden. Om 
twaalf uur waren we weer thuis. Een 
keer ontmoette ik op een sportdag 
in Burgum een meisje. Ik kwam  ’s 
nachts om vier uur thuis… Nooit 
van mijn leven ben ik zo snel de trap 
op gekomen. Wat was het geval? 

Heit lag nog wakker (ongerust over 
waar die kwajongen bleef ), maar hij 
had Foppe snel boven en een uur 
later moest deze er alweer uit om te 
melken... In het vervolg was hij wel 
wat eerder thuis.” 

Feestweek
De feestweek is toch wel een hoog-
tepunt in het culturele leven van 
Buitenpost. De Vries: “Ik heb 15 
jaar in de feestcommissie gezeten; 
we probeerden van alles te organi-
seren. Het is me vaak opgevallen 
dat de dorpen in de omgeving: 
Kootstertille, Oudwoude, Kollu-
merzwaag meer versierd waren dan 
Buitenpost, d.w.z. daar waren altijd 
álle straten versierd, en daar deed 
iedereen mee aan de aktiviteiten. 
Dat is in Buitenpost anders. Hier is 
minder homogeniteit. De commis-
sie, bezig met het toekennen van de 
prijzen, moest telkens weer ervaren 
dat veel straten niet meededen: 
slechts hier en daar waren de straten 
verlicht. Waar dit aan ligt, is voor 
velen een vraagteken. Misschien 
omdat de feestweek in de vakan-
tietijd valt.  Hoe kan het toch dat 
men de echte levendigheid binnen 
de gemeente in de andere dorpen  
moet zoeken, terwijl Buitenpost 

Ter nagedachtenis aan Douwe van der Wijk

Het is al weer enkele maanden geleden dat Douwe van der Wijk is 
overleden, maar het gemis is daarom niet minder geworden. Integen-
deel, steeds meer kom je tot besef welke plaats hij zoveel jaren in zijn 
groentenwinkel in Buitenpost heeft ingenomen. Voor een bezoek aan 
zijn winkel moest je wel even de tijd nemen, maar dan kreeg je ook 
uitgebreide informatie over de eigenschappen van de verschillende soor-
ten aardappelen. Ook over vroegere toestanden, toen er nog veilingen 
waren, kon hij smeuïg vertellen, en hoe zijn vader het op de Boelenslo-
ane had gedaan. De laatste jaren zijn voor Douwe van der Wijk niet 
gemakkelijk geweest; hij miste zijn vrouw en zijn gezondheid liet te 
wensen over. Gelukkig heeft hij lange jaren in Siep Mulder een toege-
wijde steun gevonden, waardoor het hem mogelijk is gemaakt tot op het 
laatste op zijn vertrouwde post te blijven. (foto: Harrie Slagter/redactie)

toch ogenschijnlijk de beste kansen 
heeft. Het is niet gemakkelijk het 
dorp achter je te krijgen als je iets 
van de grond wilt tillen.”  Toch is 
er een hecht verenigingsleven in 
Buitenpost. De Vries: “Als je opge-
nomen wilt worden in de gemeen-
schap, moet je toetreden tot een 
vereniging. Dat is een eenvoudige 
weg en het lukt altijd. Het moet wél 
van de persoon uitgaan en hij moet 
zelf het initiatief nemen.”

Eieren als hobby
Foppe de Vries vindt het een voor-
recht dat hij zich zo goed opgeno-
men weet in het dorp en zich  be-
trokken voelt bij de ontwikkelingen. 
“We wonen maar zo even op deze 
aardbol”, zegt hij, “en ik wil ervan 
genieten”. Dat doet hij ook als hij in 
zijn ‘volkstuin’ bezig is, een vrucht-
baar lapje grond langs de spoorbaan, 
waar hij goed van weet te oogsten. 
Begin juli haalt hij de doré’s  al uit 
de grond en kan hij nog weer bonen 
poten… Hij heeft nog een hobby: 
hij is eierboer. Op donderdag en 
vrijdag bezorgt hij eieren bij de 
mensen aan huis. Dat doet hij al 40 
jaar en daarom noemen de mensen 
hem ‘Foppe-aei’. 

Foppe in toneelkostuum, voor een optreden in ‘de 
Lawei’ in Drachten
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Ondernemen in Buitenpost:   ’It Twaspan’
“Wij verkopen vermaak en gezelligheid”

“Wij hebben niet te klagen”, 
zegt Rommy mede-uitbaatster 
van ‘It Twaspan’, “vooral ook als 
we kijken naar onze collega’s in 
de horeca-branche dan mogen 
we heel tevreden zijn. Vanaf het 
moment dat ze de onderneming 
in handen kregen zijn er talloze 
uren in het runnen en opknap-
pen van  de zaak gegaan. “Het is 
echt een manier van leven, maar 
we zijn heel happy met hoe het 
uitgepakt is”.

Als geboren Damwoudster is 
Rommy, met haar man Mient die 
zijn wortels in Kollumerzwaag 
heeft, min of meer bij toeval in 
Buitenpost terecht gekomen. Mient 
had al veel ervaring in het vak, 
Rommy nog niet, maar beiden 
wilden ‘eigen baas’ worden. It 
Twaspan was een mooie kans, 
maar beslist geen gespreid bedje. 
“Het was van het begin af aan 
duidelijk dat er veel gedaan moest 
worden en we stelden ons als 
doel om er een toegankelijker uit-
gaansplek voor een breder publiek 
van te maken.” Ze omschrijft dat 
als een overgang van een ‘voet-
balcafé’ naar een ‘feestcafé’. Het 
publiek is daarmee ook deels 
veranderd, maar ook gevarieer-
der geworden. “Mient, onze vaste 
kracht Johnny en ikzelf hebben elk 
onze vaste avond achter de bar en 
hebben dan elk een eigen sfeer 
waar mensen zich thuis bij voelen.” 
“Ik ben zelf een gezellige tante”, 
zegt ze over haar eigen aandeel, 
“Mient heeft iets relaxts en Johnny 
is een feestnummer”. Maar het 
werk is wel afzien want in prin-
cipe is het een ‘nachtbedrijf’. Naar 
eigen inschatting brengt Mient 80 
en zijzelf minstens tegen de 40 
uur per week in ‘It Twaspan’ door. 
“Maar het werken tot in de kleine 
uurtjes vraagt nog eens extra.”

De verleiding om de oversteek 
naar een ‘dagbedrijf’, bijvoorbeeld 
een zalencentrum, te maken is er 
wel geweest. De voordelen, meer 
regelmaat en een ander contact 
met de klanten, speelden daarin 
mee. “Maar op dit moment is dat 
eigenlijk niet meer aan de orde”, 
benadrukt Rommy, “en bovendien 
weet ik niet of ik het hier wel zou 
willen”. Buitenpost is geen gemak-
kelijk dorp voor ondernemers, 
erkent ze. “En toch is het raar, er 
is eigenlijk geen reden te beden-
ken waarom het hier anders dan 

in andere dorpen zou moeten  
zijn. Aan de andere kant snap ik 
soms de mentaliteit die ik tegen-
kom niet. Er wordt zo gemakkelijk 
gezeurd en te weinig gedaan. De 
Kerkstraat is een voorbeeld. Ik vind 
dat de gemeente het paard achter  
de wagen spant met het zoeken 
van een horeca-bestemming voor 
Nijenstein. Je krijgt heus niet meer 
mensen van buitenuit om hier 
gezellig te zitten en dan te winke-
len. Ons publiek bestaat ook niet 
uit winkelend publiek. Zorg ervoor 
dat de Kerkstraat er goed uitziet en 
het hier gezellig winkelen is, dan 
komt de rest vanzelf.”

“Ik hou van een positieve insteek 
bij alles wat ik doe. Het is zo mak-
kelijk om kritiek te geven - waar het 
op aankomt is het anders doen.” 
Voor haar was dit ook een reden 
om zitting in de feestweekcom-
missie te nemen. Rommy vertelt 
erover: “We hebben nu een sterk 
en enthousiast team: samen 
zetten we de schouders eronder, 
en we boeken nu resultaat. Dit jaar 
was echt te merken dat de feest-
week weer begint te leven en ook 
mensen uit de regio trekt.” Maar 
ook dit kwam niet gemakkelijk, het 
iedereen naar de zin maken is een 
onmogelijke klus, weet ze, en ver-
andering gaat moeilijk. “We zijn op 
de goede weg, en ik blijf erbij tot ze 
me eruit schoppen; de commissie 
is voor mij echt een stuk vrijetijds-
besteding. Ik vind trouwens dat we 
onderhand hebben laten zien dat 
het dus heel goed anders kan en 
ik hoop dat het dorp nog meer, óók 
de middenstand, gaat meedoen” 
Als uitbaters van de feesttent is 

ze trouwens ook op de hoogte 
van de kritiek die er was op het 
verplaatsen van de feesttent naar 
de Parklaan. “We hebben een paar 
jaar er veel energie in gestoken 
om het overlastprobleem op te 
lossen, en dat bleek niet te doen. 
De nieuwe plek heeft ook voor-
delen. “We kunnen bijvoorbeeld 
wat langer open blijven, en in de 
toekomst ook de kinderspelen bij 
de feesttent organiseren.”

Ik woon wel in Buitenpost, maar 
ik ben geen Buitenposter”, zegt 
Rommy op een gegeven moment. 
“De sterke dorpse mentaliteit van 
elders ben ik hier nog niet tegen-
gekomen. Toch woon ik hier graag 
en ik durf ook te zeggen dat ik hier 
ben gegroeid. Ik heb er ook voor 
moeten knokken ‘om er tussen 
te komen”, zelfs al zijn het hier 
in hoofdzaak ook aardige en fat-
soenlijke mensen die ik tegenkom. 
Nu heb ik een kring van leuke en 
interessante mensen om me heen 
waar ik heel blij mee ben.” Het is 
rustig op het vroege middaguur 
van het interview. “Eigenlijk kan het 
niet uit dat we nu open zijn, maar 
toch voelen we ons verplicht, want 
zou de sfeer in de Kerkstraat niet 
nog meer verarmen als de deur 
op deze momenten dicht was?”. 
Zonder moeite haalt Rommy een 
charmante pose te voorschijn als 
de foto wordt gemaakt. “Je bent 
gastvrouw of je bent het niet, en 
een goede uitstraling is voor ons 
heel belangrijk. Wij verkopen geen 
bier, cola en kroketten; dat kun je 
in de supermarkt wel halen. We 
verkopen vermaak, gezelligheid 
en een goede sfeer”.

Binne Lutje en Boaite Post

De warmte is overweldigend, zelfs in de enorme 
schaduw van de Alde Wite. Vermoeid laat Binne zijn 
blik over de lege straat glijden. Zijn ogen blijven even 
aan de trottoirrand kleven waar de nummers voor de 
marktstands nog net leesbaar zijn. 
“Ach ja, die jaarmarkt was toch echt weer gezellig, al 
die mensen en zo, he Boaite”, merkt hij tevreden op.
“ ‘k Weet niet, we waren naar Slagharen, ‘t kwam zo 
uit”, antwoordt deze.
“Nou ja, de straatartiesten, die slang, dat heb je toch 
wel gezien?”, probeert Binne opnieuw enthousiast.
“Ach, euh, ‘t was donderdagavond en dan halen we 
altijd een visje in Lauwersoog”, zegt Boaite.
“Dat buikglijden dan...”, roept Binne, maar Boaite 

schudt zijn hoofd, en blaast een kringetje rook: 
“Profronde Surhuisterveen”.
“Nou, de Amerikanen dan, de trucks, fantastisch, dat 
wilde je toch niet missen!”, probeert Binne nog eens; 
maar Boaite kijkt naar een passerende vogel.
‘‘ ‘s Zaterdags gaan we altijd naar Leeuwarden, 
vaste prik”. 
Binne schudt ongelovig zijn hoofd, “Je wàs er niet, 
niet te snappen, je hebt wat gemist”.
Boaite denkt even na en knikt na een poosje. “Ja, je 
hebt gelijk. Volgend jaar ben ik er wèl.  Dan weet ik 
tenminste waar ik over praat als ik het wil afkraken!”.  
“Tsja”, zucht Binne, “wat wil je, beter als dit jaar kan 
ook bijna niet”.

Op zaterdag 6 september houden de Continental kids 
een concert in de sporthal de ‘Houtmoune’ in Buiten-
post. Het Continental kids concert is een show door en 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De Conti-
nental kids brengen het evangelie door aansprekende 
liedjes en dans op een felgekleurd podium. Stilzitten is 
nauwelijks toegestaan! Iedereen is van harte welkom! 
Kinderen, jongeren en volwassenen, wie deze show 
wil meemaken gaat op 6 september naar de sporthal. 

Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar vanaf 15 
augustus bij de Dropshop Liquorice, Kerkstraat 72. U 
kunt ook telefonisch kaarten reserveren bij: Sjoukje 
Dijkstra, telefoon 0511-543165; Marjon Woertink, tele-
foon 0511-540821. Kosten van de kaarten zijn 1 euro 
per kaart zowel in de voorverkoop als aan de zaal. Het 
concert begint om 16.00 uur  en duurt tot 18.00 uur. 
Wij hopen tot ziens op zaterdag 6 september  in de 
sporthal.

Continental  kids

Deze foto van ongeveer honderd 
jaar terug maakt duidelijk waarom, 
in de volksmond van vooral de 
oudere Buitenposters, de Neder-
lands-Hervormde Kerk de bijnaam 
‘de âlde wite’ draagt. De term ‘âlde’ 
is beslist wel gerechtvaardigd, want 
de kerk stamt uit 1449. Delen van 
de toren, met resten van een vroe-
gere kapel, kunnen zeker tot in de 
vroege 13e eeuw herleid worden. 
Mogelijk zijn er nog oudere resten 
onder het fundament te vinden. De 
‘wite’ pleisterlaag is, uit praktische 
overwegingen, tijdens renovatie-
werkzaamheden in de jaren ‘70 
verwijderd.
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Een zacht muziekje op de achtergrond en een stuk 
of wat houten tafeltjes vullen de ruimte in de stations-
restauratie. Als je binnenstapt en plaatsneemt aan 
één van die tafeltjes, dan valt alle drukte even van 
je af. Dan kun je van je koffie genieten, je huiswerk 
maken, een sigaretje roken of een krantje lezen. Wat 
je maar wilt. De buschauffeurs vullen er hun wacht-
tijd. Voordat ze verder kunnen met de bus, moeten ze 
wachten op de trein. Moesten ze voor de komst van 
de stationsrestauratie de Oriënt, in de bus blijven of 
rondjes lopen op het stationsplein, nu vallen ze binnen 
bij Kor en Hillie. Nu er op het moment (iets voorbij 1 
uur), geen klanten zijn, maken Kor en Hillie van de 
gelegenheid gebruik om even rustig te zitten en wat 
te drinken. De buschauffeurs schuiven bij hen aan, 
terwijl de koffie voor hen wordt gehaald. Een grapje 
over en weer. Het tekent de ontspannen verhouding 
die de eigenaren van de Oriënt met hun klanten 
hebben. “Als mensen vaker komen, krijg je een goede 
band met hen”, verklaart Kor. “Toen we hier net zaten, 
kwamen de mensen vaak wat aarzelend, ze moesten 
het aftasten. Nu weten ze ons te vinden.” En het zijn 
niet alleen de treinreizigers die hen weten te vinden. 
Een groepje scholieren parkeert de fietsen tegen de 
muur en koopt wat lekkers. Een groep werknemers 

van het gemeentehuis heeft de stationsrestauratie net 
verlaten. Elke middag komen ze hier eten. Een viertal 
tafeltjes wordt dan tegen elkaar aangeschoven, zodat 
het gezelschap niet in groepjes hoeft te zitten. En net 
zo gemakkelijk wordt de inrichting aangepast voor 
andere activiteiten. “Buurtverenigingen houden hier 
wel eens een gezellige avond, kaartavonden vinden 
hier plaats en laatst was er een avond van de hengel-
sportvereniging. Heel gezellig allemaal. ” 

 In:  de stationsrestauratie

             Examen

Buitenpost biedt aan :
Nijenstein pand zonder bestaan
winkelgalerij op plein
voor gebruik van schone schijn

Auto’s in tuin, oprit en achter hek
konijn, hok, fiets op vreemde plek
uitdragerij op geestelijk gebied
men wil en kent elkaars evangelie niet

De oplossing ligt voor de hand
ruim op Buitenposter wat u niet zint
voor de vuilnisstort met de afrekening begint
naar Lutkepost al uw troep en misverstand

Waarom zo klein denken en benepen
stap eens af van “eigen “ strepen
wees blij met ieder welgemeend en eerlijk initiatief
zoek in eigen portemonnaie niet de verkeerde dief.

PEVADKO

De collecte na het concert van 12 april heeft  156,14  
opgebracht. De opbrengst wordt aan de in 2001 op-
gerichte Stichting Jeugdorkesten Litouwen gegeven. 
Deze stichting is opgericht omdat de omstandigheden 
met de blaasmuziek in Litouwen zeer slecht zijn. De 
muzikanten daar spelen op instrumenten die we 
hier zouden afkeuren voor gebruik. De stichting wil 
hier verandering in brengen en dankzij donaties van 
onder andere bands als Concordia, particulieren en 
fondsen zijn ze op de goede weg. Inmiddels zijn er 
in Litouwen al verschillende jeugdorkesten opgericht 
en concoursen georganiseerd. Ook de kwaliteit van 
het instrumentarium toont, dankzij de stichting, een 
stijgende lijn.

Concordia heeft inmiddels het programma voor het 
komende seizoen weer gereed. Er staan veel optre-

dens gepland zoals in november het najaarsconcours 
in Drachten, in maart het 80-jarig jubileumconcert van 
de band en in april deelname aan het Gouden Spi-
kerfestival in Bakkeveen. Ook zal de band meewerken 
aan de opening van het kerkelijk jaar op zondag 21 
september in de gereformeerde kerk te Buitenpost. 
Concordia heeft een goede bezetting met veel jeugd-
leden. De band zou helemaal compleet zijn met nog 
een es- en besbassist en twee slagwerkers. Dus 
bespeel jij of bespeelt u èèn van deze instrumenten 
of een ander koperblaasinstrument? Kom dan zo snel 
mogelijk bij deze gezellige en fanatieke brassband! 
Bel voor meer informatie gerust naar voorzitter Melle 
van der Veen, tel. 0511-543294. Surf ook eens naar 
de website “www.brassbandconcordia.nl”. Brassband 
Concordia Buitenpost hoopt u en jij snel te zien op èèn 
van de optredens! 

Concordia steunt jeugdorkesten in Litouwen

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 8 september 
De krant verschijnt in 

week 39.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Tuin(be)leven
Wij zien ze vliegen!
Als u ze ook ziet vliegen mag u zich gelukkig prijzen. En dan hebben we 
het over vlinders. De laatste jaren gelukkig weer een beetje terug van 
weggeweest. Want weg waren ze, al die vlinders. We ruimden de tuinen 
te netjes op zodat vlinders er geen plek meer vonden om te schuilen, 
we spoten met gif, we trokken de planten uit waarop vlinders hun eitjes 
afzetten, en we kweekten steeds mooiere, grotere, gevuldere en minder 
geurende planten die voor vlinders echter geen nectar opleveren. Waar 
moesten die arme beesten van leven?

Dat de vlinders terugkomen hebben we niet alleen te danken aan minder 
gif en aan organisaties als de Vlinderstichting die veel informatie verzor-
gen over vlinders. Nee, ook u en ik helpen een handje. Dat doen we door 
planten in de tuin te zetten waaruit de vlinders hun voedsel halen. Hun 
voedsel is nectar, en dat vinden ze onder andere in (sier)distels, koningin-
nekruid, rode zonnehoed, bosviooltjes en zoals bekend in de vlinderstruik. 
Vlinders houden minder van de planten die we speciaal kweken voor sier-
tuinen. Dat komt omdat ze moeite hebben met het uithalen van de nectar 
uit grote dubbelbloemigen, of omdat die gekweekte planten minder nectar 
bevatten. Het meeste plezier doet u de vlinders daarom met eenvoudige, 
natuurlijke, enkelbloemige planten.Vlinders hebben ook planten nodig 
waarop ze hun eitjes kunnen afzetten en waarvan de rupsen leven. De 
gewone brandnetel vinden de vlinders een prima kraamkamer. Dus als u 
een hoekje van de tuin overheeft, laat daar dan de brandnetel eens staan. 
U wordt beloond met nog meer vlinders die vrolijk in uw tuin rondflad-
deren. Op een mooie warme zomerdag ziet u meer vlinders dan op een 
kille bewolkte dag. Dat komt omdat vlinders koukleumen zijn die pas actief 
worden als het minstens 20 graden is. Daarom zult u in een beschutte 
tuin, waar de warmte blijft hangen, meer vlinders zien dan in een open 
winderige tuin. Ze zijn u dan ook dankbaar voor wat heesters die de wind 
breken. Vaak horen we nog dat vlinders in de winter doodgaan. Dat is niet 
waar, maar ze moeten wel een warm droog plekje hebben om te overwin-
teren, of waar de eitjes voor de vlinders voor de volgende zomer kunnen 
overwinteren. Laat daarom gerust wat oud hout, droge bladeren, of uitge-
bloeide planten staan. Daarin vinden ze de beschutting die ze zoeken. 

Maar niet alle vlinders overwinteren, er zijn er die in de winter naar warmer 
oorden trekken, tot in Afrika aan toe. En op een trektocht moet je ook wat 
te eten hebben, nietwaar? Nog een goede reden om  uw tuin tot vlinder-
paradijs te maken, zodat vlinders die uw tuin bezoeken op hun vliegroute 
niet verhongeren. We hebben het hier alleen maar over dagvlinders, zoals 
de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia, de distelvlinder, het koolwitje, 
zandblauwtje en oranjetip. En dat terwijl er veel meer nachtvlinders zijn 
dan dagvlinders. Maar ja, wij genieten overdag al zo veel van al dat kleu-
rige gefladder dat we de nachtelijke zoektochten naar kleine, vaak grauwe 
vlindertjes graag overlaten aan specialisten. Met wat eenvoudige aanpas-
singen in de beplanting van uw tuin en iets minder netjes opruimen ziet 
ook ú ze vliegen. Voor meer info: www.dekruidhof.nl/ tel: 0511-541253.

Bollen- en Knollen dag met culinair tintje

Op zaterdag 6 september is er in de botanische tuin De Kruidhof de 
Bollen- en Knollendag. Kweker Han Nienhuis van Kwekerij Bolle-jist uit 
Finkum staat er met een bijzondere collectie van voor- en najaarsbloei-
ers, waaronder sieruien, herfstkrokussen en najaarsbloeiende cyclamen. 
Daarnaast kunnen bezoekers na een wandeling door de tuin van ver-
schillende hapjes proeven. Deze zijn gemaakt van planten die ook te 
vinden zijn in de eigen tuinen. De proeverij bestaat uit ecologische en 
biologische producten. Kinderen die de Bollen- en Knollen dag bezoeken 
kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. 

In samenwerking met Auberge Visvliet is er een proeverij in de Fruithof. 
Belangstellenden kunnen proeven van vruchtenwijn en culinaire hapjes 
en een drankje gemaakt van natuurproducten. Chef-kok Harro Koster 
van Auberge Visvliet heeft deze bereid en vertelt over het gebruik van 
streekproducten in de keuken. 

Breed assortiment van bollen en knollen
Han Nienhuis biedt een speciaal assortiment van bollen en knollen aan 
van botanische soorten. Dat zijn de soorten die ook in het wild voorko-
men. De bollen en knollen komen overal vandaan en zijn in verschillende 
kleuren en soorten. Verder zijn er ook de bekende soorten. De herfstbol-
len geven deze herfst nog (voor)kleur in de tuin. Bezoekers kunnen hun 
kennis testen met de wedstrijd “Raad de Bol”. Wie de, in het tuincafé, 
tentoongestelde bollen en knollen kent, kan de oplossing op een wed-
strijdformulier noteren en kans maken op een prijs. Ook is er boerenijs en 
kruidenkaas verkrijgbaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Botanische tuin De Kruidhof, 0511-541253, 
www.dekruidhof.nl. , openingstijd: 10.00-17.00 uur.

Tuinfoto’s en poezie Heiki Hoeksma in ‘de Kruidhof’
Van 29 augustus tot en met 12 ok-
tober exposeert Heikie Hoeksma 
uit Harkema in botanische tuin 
De Kruidhof. Op de expositie zijn 
foto’s van zijn bijzondere tuin te 
zien. Ook kunnen bezoekers ken-
nismaken met Heikies gedichten 
en teksten van zijn Friese liedjes.

De tuin van Heikie in Harkema is 
bekend door de zorgvuldige inrich-
ting op kleur, soort, vorm en bloei-
wijze van de planten. Gerenom-
meerde tuinbladen zoals ‘Groei 
en Bloei’ en het Duitse ‘Grüne 
Welt’ besteedden regelmatig aan-
dacht aan zijn tuin. Foto’s van de 
tuin sierden al enkele malen de 
voorpagina van bladen voor tuin-
liefhebbers. 

Naast tuinieren legt Hoeksma zijn 
creativiteit in het schrijven van 

gedichten en liederen. De toon 
zijn  gedichten en liederen varieert 
van gevoelig, humoristisch, tot 
realistisch en nuchter. Hoeksma 
schrijft over onderwerpen die hem 
raken: over de natuur, het Friese 
platteland, de samenleving, zijn 
ouderlijk huis en het verlies van 
zijn moeder.  Binnenkort komt zijn 
derde dichtbundel uit met als titel 
‘Vleugels hou je niet tegen’.

Fragment uit het lied It âlderhûs:
Wiest altyd bûten warber
It túntjse wie dyn nocht

Dy hege cosmea’s
Sa moai yn it ljocht

Heikie Hoeksma heeft van 1978 
tot en met 1987 voor De Kruidhof 
gewerkt. Zo heeft hij de middel-
eeuwse tuin, de vlindertuin en 
heemtuin ontworpen. In die pe-

riode heeft hij veel van botanici, 
werkzaam bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, geleerd.  

Gehakkelde aurelia (een zeldza-
me vlinder) op vaste zonnebloem 
(Helianthus Lemon Queen)
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Incl. BTW, roetmeting en afmeldingskosten.

����������� Alexander Cohenwei 1 • tel. (058) 2 333 444
����������� Marconistraat 2 • tel. (0511) 54 83 33

! drukker !
Trion (kleur)
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Periode 25 augustus tot en met 26 september

Activiteiten
25 augustus: ’s avonds tijdens openingsuren, De Kruidhof, Kruidenavondwandeling
6 september: tijdens openingsuren, De Kruidhof, ‘Planten en proeven’, verkoop van 
bollen en knollen, lekkernijen van knollen gemaakt
6 september: 13.30-16.30 uur, Startmarkt, ‘It Koartling’, presentatie van cursussen 
en activiteiten in het nieuwe seizoen

Exposities
t/m 25 september: tijdens kantooruren, hal en leeszaal van het gemeentehuis, 
Yvon Tomasini uit Groningen met schilderijen in acrylverf en metaal
26 augustus t/m 12 oktober: tijdens openingsuren, De Kruidhof, tentoonstelling 
van tuinfoto’s en poëzie van Heikie Hoeksma

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

          Natuer. door Janne Oosterwoud  

Motorclub ‘De wrâld is rûn’ hat wer alle Yamaha’s, Honda’s en 
Kawasaki’s út ‘e winterberging riden. Mei felkleurde pakken, ûnfe-
rantwurde feart en omklapte kentekenplaten raze de leden oer it 
asfalt, lak oan alles en elkenien. Faasje is it biedwurd, oer de midd-
denstreek lavearje de sport. Der út helje wat der yn sit, je libje mar 
ien kear, netwier?

De jierlikse massale ‘natuertocht’ is om te laitsjen of te gûlen. Dan 
wurdt kop achter kont yn in grânzjende rige de stilte op lytse 
dykjes oan fodden jakkere.

Wat mei ‘natuer’ dan wol betsjutte? It is ûnmooglik de wyn oer 
de lea te fi elen mei sa’n learen harnas. Stjonkende útlitgassen 
benimmme je de swietrook fan blommen en beammen. En hoe 
sil it rûzjen fan de reiden en it roppen fan de koekoek boppe sok 
dinderjen útkomme?

Gean foar natuer leaver op ‘e fyts, en as der dochs mei alle geweld 
raced wurde moat, nim de A7 en sparje yn ‘e goedichheid de 
Wâlddyk.

!

Buurtvereniging 
Molenstraat-Oost

Op zaterdag 9 augustus j.l., 
hebben een 15 tal leden van 
Buurtvereniging “Molenstraat-
Oost” een prachtige boottocht 
gemaakt met een motorpraam 
genaamd “De Reidplûm” door het 
watergebied tussen Veenwouden, 
Broeksterwoude en Hurdega-
ryp. De tocht duurde 21⁄2 uur. 
We hebben gevaren o.l.v. Jacob 
Bijlsma, die dit gebied kent als zijn 
broekzak. De wereld van planten, 
bloemen en dieren lijken voor hem 
geen geheimen te hebben. Hij ver-
telt er met veel humor over tijdens 
de rondvaart. Aan boord wordt je 
verwend met een natje en een 
droogje. Het is een echte aanrader 
voor de buurtverenigingen, ook 
omdat dit alles voor weinig geld 
aangeboden wordt.

Afrikaans tromgeroffel 
in de Kerkstraat

Menigeen hoorde het enthousiaste 
getrommel van 4 muziekanten tij-
dens de opening van de feestweek 
in Buitenpost, maar wat hoorden 
ze nou precies… Khadim Mbaye 
(foto), geboren en getogen in het 
West-Afrikaanse Senegal wilde 
samen met Fred, Frederique en 
Moustapha de Buitenposters ken-
nis laten maken met zijn cultuur, 
zijn muziek, zijn grote passie: de 
djembe. De djembe is eigenlijk een 
soort postbode, een ‘boodschap-
per’ om nieuws te verspreiden. Het 
wordt bespeeld door de Griots, of-
wel muzikanten families.  Speelde 
de griot een bepaald ritme, dan 
wist iedereen wat er aan de hand 
was: een baby geboren, iemand 
overleden, getrouwd, of een groot 
feest enzovoort. En feest was 
er in de Kerkstraat, er werd en-
thousiast meegezongen, geklapt 
en gedanst. Bent u nieuwsgierig 
geworden naar de djembé dan 

heeft u op 10 september de kans: 
dan is er een kennismakingsles. 
Bij voldoende belangstelling start 
daarna een cursus van 10 lessen. 
Voor info/opgave 050-3119899

Expositie Yvon Tomasini in gemeentehuis
Van 12 augustus tot en met 25 september is in de hal van het gemeen-
tehuis werk te bezichtigen van Yvon Tomasini uit Groningen. De exposi-
tie bestaat uit een aantal schilderijen die zijn uitgevoerd in acrylverf en 
metaal.
De Groningse Yvon Tomasini (1954) is gefascineerd geraakt door mum-
mies en fossielen. De structuren zijn in haar werk terug te vinden: sporen 
van wat ooit in leven was. Yvon schildert met acrylverf op katoen, mdf of 
papier, waarbij door schuren of poetsen, de verf dik of juist heel waterig 
te gebruiken, een gelaagd, doorwerkt geheel ontstaat. De toevoeging van 
gevonden stukjes roest, metaalfolie of koperblad maakt van het schilderij 
een spannend geheel. De lijst wordt erbij betrokken en vormt als het ware 
een verlenging van het doek. Thema’s als verbinding, evenwicht, samen, 
aantrekken en afstoten zijn belangrijk evenals de altijd weer terugkerende 
mensvorm.
Yvon Tomasini is afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen 
en heeft vele malen geëxposeerd. Vorig jaar onder andere in galerie La 
Lanka in Tijnje en galerie ArtiColl in Hoogezand. De huidige expositie is 
te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis in Buitenpost. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en van 
13.15 – 16.00 uur (donderdag tot 18.00 uur en vrijdagmiddag gesloten).

‘Maskelyn’ heeft haar 
programma weer rond

Nu de zomer weer met rasse schre-
den richting de herfst gaat, ontplooien diverse verenigingen weer hun 
activiteiten. Zo is ook de stichting ‘Maskelyn’ weer actief na haar zomer-
slaapje. Het winterprogramma is weer rond en zal één dezer dagen bij 
u in de bus gegleden zijn.  Voor hen die dat ontgaan is, hier een korte 
opsomming.

Het programma biedt u weer een ruim scala aan culturele belevenissen. 
Zo zal ‘Tryater’ op woensdag 29 oktober de produktie ‘Blessuretiid’ voor 
u ten gehore brengen. Evenals vorig jaar speelt onze dorpsgenoot Aly 
Bruinsma hier in mee. Op zaterdag 8 november is er een optreden van 
‘Duo Ferbean’ met het shantykoor ‘De Waldsilers’. Ook dit jaar weer een 
zondagmiddagconcert. Het Lemster mannenkoor, 100 man sterk, komt 
op zondag 14 december naar Buitenpost. De lokatie is de Nederlands-
Hervormde kerk. In het nieuwe jaar hebben we op zaterdag 31 januari 
een avond met ‘toppers fan eigen grûn’. Deze toppers zijn: Gerke Douw-
stra, Gryt Wiersma en Furns 43. Alle drie zijn bekend van Radio Fryslân. 
Bovendien is er deze avond nog een extraatje, namelijk een optreden van 
de trekzakgroep ‘de Wâldteppers’ uit eigen dorp. Een avond om zeker 
niet te missen. Het culturele gebeuren wordt dit seizoen besloten met 
het cabaretduo ‘Klûn en Knoffelhoke’. Dit wordt een avond met puur Fries 
cabaret, een bezoek zeker waard, want dit duo staat garant voor ‘een 
nofl ike jûn’. 

Ook de jeugd komt weer aan haar trekken. Op woensdag 15 oktober komt 
het poppentheater ‘Kunnen meisjes piraat zijn’. Twee dagen organiseren 
‘It Koartling’ en ‘Maskelyn’ een open podium. Als je tussen de 8 en 14 jaar 
bent, kun je je hier voor opgeven. Verder komt op woensdag 3 maart komt 
de theatergroep ‘Ithaka’ met sprookjesland naar Buitenpost. Dit is een 
programma voor kinderen tussen 4 en 10 jaar. 

Al met al een programma met zeker voor elk wat wils. Wij hopen u te 
mogen verwelkomen op één of meer avonden ‘uit in eigen dorp’. Wilt u 
zeker zijn van toegangsbewijzen, dan kunt u bij drogisterij Balsemien 
reserveren of kaarten in de voorverkoop kopen.

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.

Donny Windsant:
Van muurschilderingen tot feestpalen
Als je het huis binnenkomt, zie je het vrijwel meteen: hier woont een pro-
fessionele tekenaar. In de keuken boven het fornuis is op de muur een 
prachtige afbeelding gemaakt van Asterix en Obelix die bezig zijn een 
everzwijn te verorberen. Een tekening waar Donny vier weken werk van 
heeft gehad. Donny Windsant, sinds vijf jaar Buitenposter, woont met zijn 
vrouw en twee kinderen aan de Scheltingastraat. Hij werkt parttime als 
kruipruimte-isolateur, maar verkeert ook graag boven de grond om met 
zijn grootste hobby bezig te zijn: tekenen. 
Donny: “Ik teken al sinds ik een pen of potlood vast kan houden, maar de 
drang om dingen na te tekenen was volgens m’n ouwe heer rond een jaar 
of acht, negen.” Op school werd hij wel eens gevraagd om een tekening 
in een agenda te zetten. “De beste van de klas was ik niet, hoor. Er zijn 
een heleboel goeie tekenaars onder ons, alleen moet je er mee verder 
willen.”
Donny tekent eigenlijk alleen als hij een impuls krijgt of als iemand hem 
vraagt iets te maken. “Alles inspireert voor een tekening of ontwerp. Ook 
dagelijkse gebeurtenissen.” Hij maakt muurschilderingen, cartoons/strips, 
gaat ‘Special Paint’ doen op auto’s en de afgelopen feestweek hebben 
we kunnen zien dat hij ook bedreven is in het maken van feestpalen. 
“Eigenlijk mijn eerste grote klus,” zegt Donny. Samen met enkele buurt-
genoten heeft hij negen maanden lang aan de feestpalen gewerkt. Verder 
maakte hij hier en daar een reclamebord, kreeg opdracht om voor twee 
peuterscholen iets te ontwerpen op plexiglas en hij heeft de eer om een 
motorkap van een Plymouth te bewerken met verf of Special Paint.  Aan 
opdrachten ontbreekt het hem dus niet. “Het liefst ga ik met ‘Special Paint’ 
een eigen bedrijfje starten voor auto’s, motoren en muurschilderingen, 
maar lekker tekenen zal ook nooit vervelen. Ik denk in de toekomst ook 
een cursus portrettekenen te volgen.”

De kopijbus hangt op 
uw bijdrage te wach-
ten in ‘de Boekelier’. 

Stel ons op 
tijd op de 

hoogte van 
‘alles wat 

er in 
Buitenpost 

speelt’.



Pag. 10

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

Beheer: Arjen Heidbuurt 
Jongerenwerker:
Cursuswerk: Lidy Plantenga  0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen  0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra  0511 542271

Open
Huis !

Toegang is natuurlijk 
gratis. Wij bieden u 
graag een kopje koffi  e/
thee of fris en een hapje 
aan!

Net als vorig jaar zullen 
culturele organisaties 
uit Buitenpost aanwezig 
zijn om hun programma 
te laten zien. Wilt u in de 
toekomst uw activiteiten 
ook op de startmarkt 
presenteren, neem dan 
contact op met de orga-
nisatie.

De middag zal omlijst 
worden door live muziek 
van musici uit het eigen 
dorp!

Heeft u ideëen of opmer-
kingen met betrekking 
tot ons werk, dan horen 
wij dat graag van u! De 
kwaliteit van wat u te 
bieden hangt ook af van 
de reacties die wij van u 
krijgen! 
Heeft u vragen over het 
gebouw of wilt u gebruik  
maken van onze facilitei-
ten, bijvoorbeeld om te 
vergaderen, dan kunt u 
contact opnemen met de 
beheerder.

De meeste activiteiten zullen in de 
loop van de maanden september en ok-
tober opgestart worden. De toneelclub 
zal in tegenstelling tot voorgaande 
jaren vroeger beginnen. Meer informa-
tie vind je elders op deze pagina. De 
kinderraad steekt opnieuw haar handen 
uit de mouwen om de kindertuin op 
‘de Kruidhof’ voor elkaar te krijgen. 
Natuurlijk zijn er weer onze grote 
aktiviteiten over het jaar verspreid, naast de woensdagmiddagaktiviteiten 
en vrijdagavonddisco’s. Binnenkort wordt via de scholen een folder met veel 

informatie verspreidt; maar houdt ook 
de affi ches en de berichten in deze 
krant goed in de gaten! 

Op de open dag laten we meer zien 
van alle activiteiten die we komend 
seizoen van plan zijn. En je kunt je 
voor verschillende dingen al in laten 
schrijven. Daarnaast is er van alles 
te doen. Zo is er de fi lmzaal met 

een leuke fi lm voor alle leeftijden. 
Er is een knutselhoek. In de keuken 
laat de leiding van het kinderkookkafé 
zien waarom haar aktiviteit niet alleen 
leuk maar ook bijzonder lekker is! Van 
harte welkom en graag tot dan!

Openingsactiviteit:
Super-speurtocht
op  26 september

Een datum om alvast in je agenda 
te zetten! Net als voorgaande jaren 
zetten wij het nieuwe seizoen goed 
in! De aktiviteit die wij op deze 
vrijdagavond voor jullie aan het voor-
bereiden zijn is een heel bijzondere 
speurtocht. Binnenkort krijgen jullie 
meer informatie via de scholen.  Alle 
kinderen van de lagere schoolleeftijd 
zijn welkom en de toegang is gratis! 
Start om 19.30 uur. Tot dan!

 Startmarkt   2003  2004
Maak kennis met ons aanbod op zaterdag 

6 september van 13.30 - 16.30 uur !

De meeste activiteiten zullen in de 

Het Kinderwerk is er ook weer!

De toneelclub begint
op 1 oktober
Het is wat vroeger in het seizoen dan 
gewoonlijk, maar we gaan binnenkort 
weer van start met de toneelclub! 
Net als voorgaande jaren is dit de 
plek voor kinderen om creatief in 
spel bezig te zijn en toneelspelen te 
leren. Het is leuk om te doen, kan 
je helpen om expressiever te worden, 
maar het kan ook heel misschien een 
start zijn voor een carrière op de 
planken of, wie weet, een ‘soap’. Dit 
jaar hebben we namelijk gekozen voor 
een nieuwe uitvoering: ‘zeeptheater’. 
Naast het leren van de acteervaardig-
heden maken we samen een soap op de 
manier van GTST of ‘Onderweg naar 
morgen’; aan het eind van de cursus 
laten we ons zelfbedachte werk in een 
uitvoering zien.
Op 1 oktober beginnen we met de 
eerste van in totaal 10 lessen. De 
kosten bedragen  25,- voor de 
hele cursus. Het je er zin in, meld 
je dan aan op het telefoonnummer 
van It Koartling of bij Ylse Veenstra, 
telefoonnummer 542271.

Kinderkookkafé
zoekt lekkere eters
Binnenkort is er voor de lekkerbek-
ken in Buitenpost weer de gelegen-
heid zich volop in de keuken van It 
Koartling uit te leven. Opnieuw 5 
afl everingen gezellig voorbereiden, 
lekker koken en het maal samen ver-
orberen. Kookervaring niet nodig, dat 
heb je na afl oop wel. Meld je zo snel 
mogelijk aan, zodra de groep van 6 vol 
is starten we. Kosten:  25,- voor de 
hele cursus. Aanmelding kan op het 
telefoonnummer van It Koartling.

Nieuw in ons programma:
de computer

Voor u ligt het cursusaanbod van het seizoen 
2003-2004 van stichting Sociaal-Cultureel 
Werk ‘It Koartling’. Een gevarieerd aanbod voor 
het hele herfst- en winterseizoen. Het biedt u 
de mogelijkheid om zelf op een actieve en creat-
ieve manier bezig te zijn. Samen met anderen en 
onder leiding van een docent kunt u: luisteren 
naar muziek, fotografi e, quilten, edelsmeden en 
nog veel meer. Naast het vernieuwde cursuspro-
gramma is er ook een gevarieerd aanbod van 
workshops. Mocht u nog vragen hebben, kom 
dan langs op onze startmarkt op zaterdag 
6 september. Wij wensen u veel plezier bij het 
kiezen en deelnemen aan onze activiteiten.

namens de organisatie, Lydie Plantenga

Het open huis, ofwel de startmarkt zoals ze 
in de nieuwe vorm heet, is het begin van het 
nieuwe seizoen voor ‘It Koartling’. Dit is het 
moment waarop wij laten zien wat er voor 
jongeren en ouderen de komende maanden in 
ons gebouw te doen valt. Wij hebben ons best 
gedaan om opnieuw een gevarieerd repertoire 
aan praktische en leuke aktiviteiten samen te 
stellen. Op de startmarkt kunt u vrijblijvend 
rondkijken, vragen stellen en eventueel in laten 
schrijven. Daarnaast kunt u kennismaken 
met de heringerichte ontvangsthal en de nieuwe computerruimte. Het beheer van It 
Koartling is de afgelopen maanden druk in de weer geweest de entree een gezelliger en 
uitnodigend aanzien te geven; en het resultaat mag er zijn! Ons streven blijft het een 
plek in ons dorp te zijn waar ieder uit ons dorp met genoegen van gebruik kan maken. 
Bent u geïnteresseerd in ons werk dan kunt u hierover met bestuursleden daarover van 
gedachten te wisselen. Wij hopen u deze middag te mogen ontvangen.

Computer
workshops
woensdagavond,

19.30-21.30 uur, 1 les
24 september - 

inleiding 
digitale fotobewerking

29 oktober - 
wenskaart maken 

op de pc
26 november - 
hoe vind ik wat 

op internet
17 december - 

onderhoud van mijn pc
kosten:  7,50 p/wrksh.

(voor de echte 

beginner)

Basiscursus
computergebruik

start oktober
donderdagavond 

19.30-21.30 uur, 5 lessen
kosten:  35,-

Cursus en workshops
opgave en inlichtingen:

L. Plantenga, tel. 
543189

Voor de echte beginnende en de wat meer ervaren computerge-
bruiker is er in It Koartling in de komende maanden ook wat te 
halen! Heeft u een computer, heeft u nog nooit of al eens compu-
terles gehad en wil ‘het computeren’ (toch) nog niet lukken?, dan 
is er de basiscursus beginnend computergebruik. In een aantal 
lessen zal de cursist, in een rustig tempo en met veel persoonlijke 
begeleiding, met de meest belangrijke eerste computerhandelin-
gen bekend worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat een 
computer bij niemand onder het stof hoeft te raken omdat het te 
moeilijk zou zijn zich het gebruik ervan eigen te maken. Wij werken 
in onze cursus niet naar een bepaald nivo, maar willen de deelne-
mers voldoende kennis aanreiken en zelfvertrouwen geven om de 
vele gemakken van een pc binnen hand- en muisbereik te brengen. 
Daarnaast hebben wij voor degene die al enige ‘handigheid’ op de 
computer heeft, een pakket aan workshops samengesteld die 
hen nieuwe mogelijkheden op de computer zal laten ontdekken. 
Ook hier is ons doel om voldoende informatie te geven om een 
goede start te maken. Tijdens de lessen is er volop ruimte voor 
vragen en praktische informatie die kunnen helpen de eerste hin-
dernissen naar het goede computergebruik te nemen. Dit nieuwe 
onderdeel in ons cursuspakket zijn wij nog verder aan het ontwik-
kelen en wij zijn erg benieuwd naar uw vragen en reacties. Bent u 
geïnteresseerd laat dan van u horen!
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Quilten 
Groep 1: start 23 september 
Groep 2: start 30 september 

6 lessen (1x per maand)
dinsdag: 9.00 -11.00 uur
kosten  30,- (excl.mat.)

Praktische Fotografie
start 18 september

6 lessen (1x per 2 wk.),
donderdag 19.30-21.30 uur

 kosten:  30,-
De nieuwe cursus ‘Praktische Fotografie’ 
(6 lessen) bevat onder andere: 
* Geschiedenis en ontstaan van de 
fotografie 
* De verschillende soorten / type cam-
era’s (werking) 
* Uitleg spiegelreflexcamera 
* Klein onderhoud 
* Filmmaterialen 
* Lenzen en andere toebehoren 
* Werking van sluitertijd en diafragma 
* Belichtingsmogelijkheden, scherpte en 
diepte 
* Kaders en standpunten 
Eventueel: Trucages  -  Presentatie 
mogelijkheden; 
Tijdens de cursus worden gemaakte 
foto’s bekijken en gewerkt met stencils 
en opdrachten. Vragen en opmerkingen 
van de cursisten kunnen de inhoud verder 
bepalen. Wie weet komt er zo een vervolg-
cursus. Voor vragen of opmerkingen: kom 
op de cursusmarkt of bel gerust: Marijke 
van der Velde, 481000.

Creatieve Fotografie
start 25 september

6 lessen (1x per 2 wk.),
donderdag 19.30-21.30 uur

 kosten:  30,-

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen:

Sj. van Lune, tel. 541430 

Tekenen en schilderen
(schildersclub)

start 30 september, 
8 lessen, 

dinsdag 13.30-15.30 uur
kosten:  62,50

Aquarelleren 
start 30 september, 

8 lessen; 
dinsdag 19.30-21.30 uur

Kosten:  62,50

Bovenstaande cursussen

opgave en inlichtingen:
L. Plantenga, tel. 543189

Luisteren naar muziek
Groep 1 - start 30 september

10 lessen (1x per 2 wk.), 
dinsdag 19.30-21.30 uur, 

kosten  41,-

Groep 2 - start 1 oktober, 
10 lessen (1x per 2 wk.), 

woensdag: 9.00-11.00 uur, 
kosten:  41,-

Concerten in de Lawei: 
data nog niet bekend

Edelsmeden
start 24 september

8 lessen;
woensdag 19.30-21.30 uur
 kosten:  93,- (incl.mat.)

Tekenen en schilderen
start 24 september

woensdag 19.30-21.30 uur
10 lessen; 

kosten:  70,-

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen:

J. Kronenburg, tel. 542024

(Onder voorbehoud)
Tekenen en/of schilderen 

voor jongeren
Bij voldoende belangstelling 

willen wij ook graag een teken- 
of schildercursus voor jongeren 

vanaf 13 jaar aanbieden. De 
inhoud van de cursus is mede 
afhankelijk van de wensen van 
de deelnemers. De lessen staat 
gepland op de late woensdag-

middag. Verdere informatie kunt 
u op de cursusmarkt krijgen of 
op het telefoonnummer van It 

Koartling.

---- Workshops -------- Cursussen ----
Decoraties 
van beton

maandag 6 oktober /
maandag 20 oktober

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  5,50 (excl. mat.)

Cadeaudoosje in
piramidevorm
maandag 27 oktober,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  5,50

Kaarten met
rand van embossing-

maandag 3 november,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  5,50

Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:

Sj. van Lune, tel. 541430

Herfststuk:
koffer met kalebassen

donderdag 25 september,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  34,00 (incl. materiaal)

Guirlande met 
keukenkruiden
donderdag 9 oktober,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  17,50 (incl. materiaal)

Hangende punt
donderdag 13 november,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  14,00 (incl. materiaal)

Tuinbeeldjes 
van pretex

donderdag 27 november,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  17,50 (incl. materiaal)

Ovale mistletoe
donderdag 4 december,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  22,50 (incl. materiaal)

Kersthanger
donderdag 11 december,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  25,00 (incl. materiaal)

Winterstuk
donderdag 15 januari,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten: nog niet bekend

Zonnewijzer
donderdag 12 en 19 februari,

19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  40,00 
(incl. materiaal)

Lijst met mand
van wilgentenen

donderdag 11 maart,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  32,50 
(incl. materiaal)

Paasstuk:
ovale mand

donderdag 25 maart,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten: nog niet bekend

Paasstuk
met windlicht
donderdag 1 april,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  22,50 (incl. materiaal)

Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:
E. Kramer, tel. 543242

Herfsttafel met
poppen van vilt

donderdag 25 september 
en 2 oktober,

19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,00 (excl. materiaal)

Antroposofische 
poppen

woensdag 29 oktober 
en 5 november,

19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,- (incl. materiaal)

Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:

J. Kronenburg, tel. 542024

Cursusvoorwaarden

inschrijving
dit kan telefonisch of op 
de cursusmarkt
betaling
- uw aanmelding geldt 
voor de hele cursus
- na aanmelding ont-
vangt u een kwitantie met 
daarop het verschuldigde 
bedrag
- het cursusbedrag dient 
zo snel mogelijk overge-
maakt te worden
- in bepaalde gevallen is 
gespreide betaling van 
het cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week 
voor aanvang van de 
cursus
terugbetaling
restitutie van het cursus-
bedrag, bij onderbreking 
van de cursus, is slechts 
bij hoge uitzondering mo-
gelijk

Alle cursussen zijn 
onder voorbehoud van 
voldoende deelname. 
Data en tijdstippen 

kunnen (mogelijkerwijs in 
overleg) nog wijzigen. De 

cursusbedragen zijn onder 
voorbehoud van drukfouten.



Bezoek aan Schotland

In de maand mei zijn wij, Bianca Schroor en Marijke Mollema van basis-
school ‘De Lichtbron’, een week mee geweest met een georganiseerde 
reis naar Schotland. We 
gingen met een bont 
gezelschap, allemaal 
mensen uit de onder-
wijswereld en afkomstig 
uit heel Nederland. De 
reis was prima geor-
ganiseerd. Zowel op 
de universiteit als op 
de scholen werden we 
uitstekend ontvangen 
en de lezingen en pre-
sentaties voldeden aan 
de verwachtingen. We 
hebben ook nog cultuur 
gesnoven en hebben 
bezoekjes gebracht aan Glasgow, Edinburgh en Inverary. 

Het doel van de reis was om in Schotland te kijken naar de praktijk van 
het ondernemend onderwijs. Ondernemend onderwijs houdt in dat de 
kinderen op school 
deelnemen aan 
een onderneming 
(soort uitgebreid 
project). Een paar 
voorbeelden van 
zo’n onderneming 
zijn kerstkaarten 
maken en verko-
pen, het schoolplein 
vernieuwen en een 
eigen radiostation 
opzetten. De kinde-
ren moeten zoveel 
mogelijk zelf bezig zijn met de onderneming en de verantwoordelijkheid 
dragen. De doelstelling van deze onderwijsbenadering is onder andere 
dat kinderen leren kritisch te kijken naar zichzelf, dat ze weten dat ze iets 
kunnen bereiken in hun leven als ze er iets voor doen. 

Het was een hele gezellige, afwisselende en leerzame week. We hebben 
veel nieuwe ideeën opgedaan en hopen die ook nog eens te kunnen uit-
voeren bij ons op school. 

Ook dit jaar waren de straten tijdens de feestweek in ons dorp weer prach-
tig versierd. Hoewel er enkele straten waren die helemaal geen verlichting 
hadden, is van andere straten juist veel werk gemaakt. Er steekt nogal wat 
tijd in het bedenken van een thema en de uitwerking daarvan. “We zijn in 
januari al begonnen met de voorbereidingen,” vertelt een bewoonster van 
het Wollegras. Het centrale speelveld en de huizen in deze straat waren 
tijdens de feestweek het toneel van heksen, spoken en immens grote 
spinnen in enorme webben. Heel creatief, vond de jury. Deze straat kreeg 
dan ook een welverdiende eerste prijs. 

Bij de beoordeling van de straten werd door de jury gekeken naar het 
totaal van creativiteit, originaliteit en de manier van verlichten. Drie jury-
leden, waarvan er twee uit een ander dorp, gingen tweemaal langs alle 
straten die zich hadden opgegeven: een keer bij daglicht en een keer als 
het donker was. Beide keren werd door de juryleden individueel een cijfer 
gegeven. Het gemiddelde daarvan werd de uitslag.

De Halbertsmastraat was versiert met kabouter Plop-poppen en een 30 
km zone inclusief zebrapad. Deze straat werd beloond met de tweede 
prijs om haar originaliteit, alsdus de jury.  

De derde en laatste straatprijs ging naar de Scheltingastraat. “Deze palen 
waren het mooist,” vond een van de juryleden, “maar de verlichting was 
te bescheiden. Met betere verlichting had deze straat vast en zeker hoger 
gescoord.” De feestverlichting in deze straat is overigens door één bewo-
ner van de Scheltingastraat ontworpen. Knap werk! (Foto’s: eigen foto’s)
 

Zaterdag 16 augustus werd het 
vernieuwde kinderdagverblijf  
De Bernebrêge feestelijk ge-
opend. Tevens vierde ‘De Ber-
nebrêge’ haar 5-jarig jubileum. 
Onder muzikale begeleiding 
van sfeerband ‘De Harrekieten’ 
ging een optocht van ouders 
en kinderen, gewapend met een 
spandoek, ballonnen en muziek-
instrumenten richting het ver-
nieuwde kinderdagverblijf.

Harro Tabak, 5 jaar geleden het 
eerste kindje op De Bernebrêge, 
ging als eerste over de symbo-
lische ‘brêge’ die daar speciaal 
voor deze dag was neergezet en 
opende hiermee de feestelijkhe-
den. Voor de kinderen was er een 
springkussen, maar het speelgoed 
op de vernieuwde buitenspeel-
plaats was ook erg in trek. 

Wat is er precies vernieuwd op De Bernebrêge?
Zoals iedereen weet zijn de controles met betrekking 
tot de brandveiligheid verscherpt. Na het aanvragen 
van een bouwvergunning voor het speellokaal, werden 
de oude slaapvertrekken afgekeurd en moesten er 
nieuwe slaapvertrekken komen. “En omdat we toch 
gingen verbouwen, hebben we alles maar gelijk goed 
gedaan volgens de nieuwste regelgeving,” zegt Wilma 
Atsma, eigenaresse van het kinderdagverblijf. “Zelfs 
vooruitlopend op de aankomende Wet Basisvoorzie-
ningen Kinderopvang, die pas in 2004 van kracht is.” 
De vernieuwde gedeelten op De Bernebrêge zijn 
twee nieuwe slaapvertrekken, het speellokaal, een 
natte ruimte (: douche, kindertoilet, wasbakje en twee 
aankleedtafels), BSO-hoek en het overdekte deel van 
de buitenspeelplaats. “De kinderen kunnen nu ook bij 
regen buiten spelen.”

Steun
Opvallend was dat er geen afgevaardigde van de 
gemeente aanwezig was, tijdens de officiële opening. 
Wilma vindt dit erg jammer. “Tot op heden heb ik 
nog nooit iemand gezien die ons een hart onder de 
riem stak. Alleen maar mensen van de gemeente die 
gingen vertellen wat de regeltjes zijn.” Gelukkig zijn er 
wel anderen die haar het afgelopen anderhalf jaar ge-
steund hebben bij het behouden van De Bernebrêge. 
Wilma Atsma: “Zaterdag was geweldig, ouders, kinde-
ren en het zakenleven van Buitenpost en omgeving: 
Bedankt!”
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Creativiteit en originaliteit stonden centraal bij de feestverlichting

Feestelijke heropening van kinderdagverblijf ‘De Bernebrêge’

De tuin van familie Van der Beek aan de Zeilen was 
tijdens de feestweek het toneel van 101 Dalmatiërs. 
Het was spijtig dat door een vergissing de tuin niet op 
de lijst van aanmeldingen voor een Tuinprijs stond.

Het Wollegras had zichzelf omgetoverd in een grie-
zelbuurt. De combinatie van zelfgemaakte spinnen 
en ander griezeltuig, zorgvuldig opgestelde verlich-
ting en gedetailleerde uitvoering zorgde voor een 
1e prijs. De realistische uitstraling schrok jammer 
genoeg enig vandalisme niet af. Iets waar andere 
buurten ook mee te kampen hadden. 

De Halberstsmastraat wist kabouter Plop voor hun 
protestkar te spannen. Het was de 2e prijs waard.

Een kleine sortering uit het grote aantal verschillende feestpalen, die zelf-
gemaakt en handgeschilderd in de Scheltingastraat stonden te pronken. 
De jury waardeerde de inspanning met een 3e prijs. 

Wilma Atsma omringd door haar vaste medewerkers voor de heropende 
‘Bernebrêge’. (foto: Harrie Slagter/redactie)



Moppentrommel

o Onmiddelijk na schooltijd loopt 
Peter naar Juffrouw. Juf vraagt: 
“Wat is er Peter?”. Deze antwoordt:
”Zeg juf, ik wil graag weten wat wij 
hier vandaag geleerd hebben.” Juf 
kijkt een beetje verbaasd: “Wat 
een rare vraag. Waarom vraag je me 
dat”.

 Peter: “Omdat ze me dat thuis ook 
elke dag vragen!”

o Waarom vliegen de vogels in de 
herfst weer naar het zuiden?

 antwoord: Omdat het te ver is om 
te lopen!

o Joyce komt thuis en zegt tegen 
haar vader: “Zeg pa, ik heb vandaag 
van meester het grootste compli-
ment van de hele klas gekregen”.

 “O, ja?”, vraagt haar vader,”wat zei 
hij dan?”

 “Hij zei: jullie zijn allemaal domkop-
pen, maar Joyce is de grootste van 
allemaal”.
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Hallo !
Na een welverdiende vakantie zijn wij weer aan de slag 
gegaan om voor jullie een eigen kinderpagina te maken. 
We zijn druk bezig geweest met het bedenken van al-
lerlei rubriekjes. We hebben een aantal voorbeelden 
gemaakt en willen die in het vervolg met jullie hulp in 
gaan vullen.

We willen graag van jullie weten wat jullie ervan 
vinden. Misschien zelfs heb je zelf ideëen voor een 
andere invulling. Aarzel niet om ze aan ons te vertellen. 
Het is onze bedoeling om hiervan iets bijzonders te 
maken: een pagina speciaal voor de jeugd van Buiten-
post, gemaakt door de jeugd van Buitenpost. 

We proberen dan ook om in de rubrieken onderwerpen 
te vinden die met ons eigen dorp te maken hebben. 
Dat kan je eigen voetbalteam zijn, een schoolreisje of 
een leuke kinderactiviteit. Maar ook is er ruimte voor 
zaken die jullie in ons dorp tegenkomen en waar je het 
misschien niet mee eens bent of wat over te vertellen 
hebt.

Zet voor een volgend nummer maar eens op papier wat 
jullie vinden en willen. Wie weet sta jij (een) volgende 
keer ergens op deze pagina.

de redactie

Wie ben ik?
Je ziet me maar hoort me niet
en als je me pakt, dan voel je me 
niet
Dan loop ik voor, dan  weer achter-
aan
Wie ben ik, zeg nu mijn naam!

Probeer deze fi guur eens met één lijn na te tekenen 
zonder met je potlood van het papier te komen en zonder 
tweemaal over dezelfde lijn te gaan.

Een kijkje bij?

Ik vind...
Ik heb iets 
te vertellen...

Weet jij het?
Waar kun je ‘het ding‛ dat hieronder op de 
foto staat vinden? Oplossingen voor 5 sep-
tember in de kopijbus in ‘de Boekelier”.
Er is  5,- te winnen voor de gelootte winnaar.

Zijn er plekken in Buiten-
post waar je graag eens 
zou willen kijken? Vraag 
het ons en wij proberen 
dat te regelen! Samen met 
een verslaggeefster van 
ons breng je als tegenpres-
tatie daarna verslag uit in 
deze rubriek.
Doen!

Rebus
Vind de in de rebus verstopte 
spreekwoorden!

Ja, wat vindt je eigenlijk 
van het een en ander. En 
het liefst willen we weten 
wat je vindt van dingen 
die je hier in Buitenpost 
tegenkomt. Je mag ook 
gerust vertellen wat je 
van de speelplekken vindt, 
of van het verkeer, of de 
sportvereniging waar je  
lid van bent. Of  ben je 
het er misschien helemaal 
niet mee eens dat je nog 
maar 30 kilometer in het 
dorp rijden mag, want hoe 
kun je dan nog fatsoenlijk 
skelterracen? 

Maar het kan ook dat je 
wat leuks  hebt meege-
maakt: op school, tijdens 
de sport of gewoon bij je 
in de straat. Of je bent 
bezig met een actie, of 
inzameling voor iets, en 
je wilt graag de mensen 
erover vertellen. Het zou 
trouwens ook heel goed 
kunnen dat je, net als ons 
als redactie, denkt dat je 
wel eens wat leuks kunt 
schrijven. We geven je de 
gelegenheid om het hier te 
laten zien.

Ook zelfgemaakte puzzels, 
leuke moppen of teke-
ningen krijgen van ons de 
ruimte ! 

Gooi je bijdrage in de ko-
pijbus in ‘de Boekelier‛!!

antwoord: een schaduw



kom een kijkje nemen naar onze collectie 
fi etsen en kleding van alle grote merken

Afdeling Tweewielers: 

Zeer scherpe aanbiedingen
tegen bodemprijzen !

Afdeling Sport:
Laatste ronde

Zomercollectie  50% korting!

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

Doe uw voordeel bij V&B 

maandag 15 september

Modeshow
20.00 uur in ‘The Point‛

   m.m.v. Wagenaar Schoenmode
  kapsalon ‘de Frissel‛
  Refl ection Schoonheidssalon
  Modique Damesmode



“Je kunt de duivensport vergelij-
ken met bijvoorbeeld hardlopen 
of schaatsen.  Ook bij ons geldt, 
wie het eerste binnen is, wint.’’ 
zegt Tjipke Bosma, penningmees-
ter van postduifvereniging ‘De 
koerier’. De postduifvereniging is 
misschien niet de meeste bekende 
vereniging van Buitenpost, maar 
zeer actief. Zo ongeveer 25 weken 
per jaar zijn de leden daar op don-
derdag-, vrijdag en zaterdagavond 
te vinden in hun gebouw naast 
sporthal ‘de Houtmoune’. Van daar 
uit worden duiven ingekorfd en ver-
zonden voor wedstrijden. 

De duiven vliegen tussen de 100 
en 700 kilometer per wedstrijd. 
Daarvoor worden ze ook wel 
losgelaten in België of Frankrijk. 
Volgens Bosma komt het bijna 
nooit voor dat een duif niet  in zijn 
hok terugkeert. “Ze hebben een 
aangeboren instinct om hun eigen 
hok terug te vinden. Ze vliegen aan 
een stuk door om thuis te komen.” 
Om de duiven sneller thuis te 
krijgen worden er wel eens trucs 
toegepast. “Dit noemen we het 
weduwschap.
Een paartje dat net gebroed heeft 
haal je een week uit elkaar en dan 
korf je ze in voor een wedstrijd. 
Zodra ze zijn losgelaten willen ze 
zo snel mogelijk terug naar hun 
partner. Dit gebeurt ook wel met 
duiven die aan het broeden zijn.”

Een vastgesteld aantal deelne-
mers aan een wedstrijd bestaat 
in de duivensport niet. “Iedereen 

mag zelf weten hoeveel duiven hij 
aan een wedstrijd laat meedoen.” 
Er worden wedstrijden gehouden 
in verschillende klasse’s. Zo wordt 
er bijvoorbeeld een onderscheid 
gemaakt tussen jonge en oude 
duiven, en is er een zogenaamde 
‘aangewezen’ klasse. “Uiteindelijk 
worden alle vluchten opgeteld en 
de duif die over alle wedstrijden 
het snelst is, wint.” verteld Bosma.

Ook de duivensport gaat met zijn 
tijd mee. Als een duif na een wed-
strijd zijn hok binnenkomt, wordt 
de tijd geregistreerd door de elek-
tronica in het hok en met behulp 
van een chip die de duif om zijn 
poot heeft. Bosma: “Alle gegevens 
worden in de computer ingevoerd 
en zo kun je zien wie het snelste 

binnen is gekomen. Deze gege-
vens worden tot op de seconde en 
meter berekend. De ene duif moet 
nou eenmaal verder vliegen om bij 
zijn hok te komen dan de ander.’ 

De duivensport is een sport voor 
de echte liefhebbers. ‘De aan-
komst van de duiven na een wed-
strijd is nog altijd het mooist. Ik blijf 
altijd kijken tot ze allemaal binnen 
zijn.’ verteld Bosma. Ieder lid houd 
tussen de 30 en 60 duiven thuis. 
Bosma zelf heeft ongeveer 150 
duiven. “Het is een dure hobby, 
maar wel een mooie. De leden 
van onze vereniging zijn echte 
liefhebbers en het zit er meestal 
van jongs af aan al in. Je houdt 
van de duivensport, of niet.”  (foto: 
redactie)
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• Op donderdag 16 maart j.l. kwam de 
Vara-tournee ook te Buitenpost. Max van 
Praag speelde sketches en zong liedjes 
dat het een lust was. Clem Clements 
bracht iedereen in verwondering door 
zijn handige goochelkunsten. Het gelach 
en applaus was dan ook de gehele avond 
niet van de lucht. S. Oostenbrug en H. de Jong uit Buitenpost 
kregen ieder een gratis getekend portret mee en vooral het feit 
dat de laatste op een hobbelpaard was getekend, maakte dat de 
lachsalvo’s het hoogtepunt bereikten. Om precies 10 uur kon de 
heer J. van Laar het sluitingswoord spreken.
• De Vogelwacht vergaderde in hotel Bolling onder leiding van 
de voorzitter de heer W.F. de Vries. Onder meer werden een 
polsstok en twee bloemstukken verloot, waarvan de gelukkige 
winnaars werden de heer K. van Maassen, S. de Vries en H. Hof-
stede. Besloten werd zo veel mogelijk nestkastjes te plaatsen.
• Dinsdag 28 maart hoopt de heer A.H. Meijer, bedrijfsleider van 
de fabriek Enitor, alhier, de dag te gedenken, dat hij voor 25 jaar 
in dienstbetrekking trad bij de fa. Schootstra.
• Woensdagmorgen om 7 uur werd de brandweer gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand in de woning van de veehouder 
F. Beiboer in het Oost, alhier. De bewoners hadden de brand 
echter al geblust, toen de brandspuit arriveerde.
• Onder voorzitterschap van de heer P. Eringa hield de afde-
ling Buitenpost van het Groene Kruis haar jaarvergadering. De 
bovenzaal van hotel Bolling was zo eivol met belangstellende 
leden, dat een groot gedeelte naar huis terugkeerde wegens 
plaatsgebrek. Er werd o.a. een fi lm vertoond van het uitstapje 
door de ouden van dagen in 1949. Om half elf keerde een ieder 
voldaan naar huis.
• Zaterdag werd door de Postduivenvereniging “De Koeriers” een 
wedvlucht gehouden vanaf Deventer. Lossing 1 uur. Aankomst 
in Buitenpost: 1. A. van Lune 2 uur, 53 minuten en 10 seconden. 
2. G.J. Drenth. 3. J. Dijkstra en 4. K. Kamminga. Door de fa. 
Roorda en Zoon werd voor deze vlucht een prijs aangeboden.
• Schoonmaak? Goed! Maar ruim dan die oude lamp op. Voor 
weinig geld koopt u bij ons een keurige afwasbare kaplamp. 
Electro- en Radio-technische onderneming G. Kamstra, Buiten-
post.
• Notaris Peereboom zal in het openbaar verkopen een voor-
malige boerenhuizinge aan de Molenreed te Buitenpost met 
de reed tot de rijksstraatweg. Thans in gebruik bij M. Douwes. 
Geboden: f. 2550,--.
• Een kind van ongeveer 5 maanden, dat in een wagen voor de 
ouderlijke woning stond van de rijwielhandelaar A. Heidbuurt, 
alhier, is jammerlijk verdronken. Wel hadden de ouders stenen 
voor de wielen gelegd, maar naar alle  waarschijnlijkheid zijn 
die door oudere kinderen weggenomen. Het wagentje rolde 
langs de schuine helling in de sloot met de trieste afl oop.

Schrijf je de vorige afl evering in juni, waarin een drukkende dag de 
zomer aankondigt, zit je nu in augustus met een middenzomerhitte 
waar je Ú tegen zegt. Ook wel weer aardig om te beseffen dat de co-
lumns vaak in een zonnige atmosfeer geschreven worden.
De bladeren vallen wel al van de bomen. Dat is overigens veel plezie-
riger dan wat we met Pinksteren hebben meegemaakt; dat de bomen 
van de bladeren vielen. Weet u nog?

In juli waren we hoog in de Alpen op missie. Kruiden zoeken voor 
onze producten. Beneden, aan de voet van de berg was het meer dan 
35 °C. Boven bleek het met 9 °C aangenaam plukken, analyseren en 
inmaken. Jawel, een compleet minilaboratorium gaat op zo’n reis mee. 
9 °C is overigens knap warm voor gebieden boven de sneeuwgrens. 
Wij moesten goed uitkijken niet uit te glijden op de smeltende gletsjers. 
De smeltwaterstroompjes waren warm. Dit in tegenstelling tot normale 
waarden. Hoe dan ook, we waren op zoek naar de zeldzame planten 
van het soort die je in Buitenpost niet kunt vinden. 

Het is iedere keer weer bijzonder om de grondstoffen zelf te verza-
melen. Je komt op hoogtes van duizenden meters. Geen mens die 
hetzelfde aan het ondernemen is. Werken onder een paarse hemel, 
gravend in de sneeuw. Oog in oog met gevederde bergbewoners die 
je bij ons niet kunt zien. Lokale metingen bewijzen dat de Alpenlucht 
vele malen schoner is dan die van Buitenpost; helaas. De planten die 
ook bij ons in het Paradyske te vinden zijn, groeien en bloeien veel uit-
bundiger in de Alpen. Hun sap is rijker, hun wortels zijn groter en hun 
vruchten bevatten veel meer medicijn. Weemoedig ga je terug naar 
Fryslân. Onze provincie is al de schoonste van Nederland, maar toch. 
Verdrietig kun je worden wanneer je constateert dat het bij ons al niet 
meer zo is zoals het zou moeten zijn.  Waarschijnlijk moeten we meer 
doen om ons plekje op de aarde schoner te krijgen en te houden. Laat 
ons op de planten letten.

door Hans Hamers Postduifvereniging ‘de Koerier’
“Wie is het snelst?”

Het was in het jaar 1906 dat de 22-jarige ge-
huwde arbeider Merkus uit Buitenpost regel-
matig er op uittrok om hier en daar wat weg te 
nemen. In onze ogen van nu, bijna een eeuw 
later, waren het zaken met weinig waarde, 
maar destijds lag dat anders. In het begin 
van de maand oktober werd de dief betrapt 
en meteen overgebracht naar Leeuwarden. Na 
de arrestatie werden alle gestolen zaken, die 
nog in de woning waren, in beslag genomen 
en lagen op de dag van de zitting in de rechts-
zaal uitgestald. Op 14 november d.a.v. stond 
hij al voor zijn rechters. Hem werd zeven 
maal diefstal en twee maal stroperij ten laste 
gelegd. De personen aan wie het gestolen goed 
toebehoorde, waren als getuigen opgeroepen 
en verschenen allemaal tijdens de zitting. Ze 
herkenden de voorwerpen als hun eigendom, 
die op de rechtszitting aanwezig waren. Waar 
was Merkus allemaal geweest in de afgelopen 
maanden om iets van zijn gading te vinden? 
Een en ander kunne we lezen in de volgende 
getuigenverklaringen.
- Notaris H.T. Sickler te Buitenpost en echtge-
note hadden het dorp gedurende 4 dagen ver-

laten voor familiebezoek. Een paar dagen na 
terugkeer ontdekte de vrouw van de notaris, 
de 37-jarige Cornelia Zuleima Hennequin, dat 
er ongeveer 70 briketten uit het hok misten en 
dat de bel van haar fi ets er af was gehaald. Voor 
haar vertrek waren de briketten en fi etsbel nog 
aanwezig.
- Jochum van der Zwaag, 15 jaar, boerenknecht 
te Lutjewoude, had in de avond van 24 sep-
tember per fi ets een boodschap bij dokter 
Ynzonides gedaan. Toen hij dit gedaan had, 
merkte Jochum dat zijn lantaarn van de fi ets 
was verdwenen.
- Geeske Bulthuis, 31 jaar, Buitenpost, miste 
op 19 september een hemd van haar man 
Walke Ylstra, die ze op de bleek te drogen had 
gelegd.
- Jan van der Molen, 45 jaar, aannemer te 
Buitenpost, vertelde dat tot twee maal appels 
waren gestolen van de bomen achter zijn huis 
en dat een hemd van het bleekveld bij zijn 
woning was vermist.
- Geertje Dijkstra, 27 jaar, Buitenpost, gehuwd 
met Jan van der Woude, verklaarde een laken 
te missen, die ze op de bleek te drogen had 
gelegd. Tijdens de zitting zag ze dat van dit 
laken twee slopen waren gemaakt.
- Klaas Harders, 27 jaar, landbouwer te Buiten-
post, had gemerkt dat er een gat in één van de 
aardappelhopen op een stuk land ten noorden 
van Buitenpost was gemaakt. Dit land was ei-
gendom van zijn vader Sietze Harders. Enige 
dagen later ontdekte Klaas Harders dat er een 
hoeveelheid van de ingekuilde aardappelen 
was verdwenen.
- Pieter Rinsema, 25 jaar, visser te Gerkeskloos-
ter had destijds fuiken in de Buitenpostervaart 
staan om hiermee paling te vangen. In de 
maand juli merkte hij dat een aalfuik was weg-
gehaald door een onbekende. Merkus bekende 
alle feiten waarvan hij werd beschuldigd. Op 
21 november 1906 sprak de rechtbank het 
vonnis uit van 8 maanden gevangenisstraf. In 
de stukken viel niet te lezen hoe de beklaagde 
tot zijn daden was gekomen.

(tekst: Dirk R. Wildeboer)

Diefstal en stroperij in Buitenpost

Recente opname van de apotheek aan de 
Voorstraat. Hier woonde in 1906 notaris 
H.T. Sickler, waar de diefstal van briket-
ten plaatsvond. Waarschijnlijk is het een 
en ander gebouwd als notariswoning met 
kantoor (aan de rechterzijde op de foto). 
Volgens het boek ‘Inventarisatie Monumenten, 
regio Achtkarspelen’ is het bouwjaar ca. 1885. 
(foto: Dirk R. Wildeboer)




