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Winterweekend - 20/21 november
Dit jaar was het opnieuw niet mogelijk om de grote Kerstmarkt, zoals we die in 
de afgelopen jaren 3 maal meegemaakt hebben, te organiseren. In plaats daar-
van organiseert ‘de Kruidhof’ in samenwerking met Sociaal Cultureel Werk ‘It 
Koartling’ in het weekend van 20/21 november een bijzonder ‘winterweekend’. Het 
wordt een combinatie van (beperkte) Sinterklaas- en Kerstmarkt, veel gezelligheid 
en activiteiten in een ouderwetse wintersfeer. Iedere bezoeker zal er iets van zijn 
gading kunnen vinden. Zo is er een expositie van poppenhuizen, een poppendokter, 
demonstraties van ambachten, live muziek, het bezoek van Sint en Piet en diverse 
activiteiten voor kinderen. Om alvast in uw agenda te noteren: vrijdag 21 november 
van 15.00-22.00 uur en zaterdag 22 november van 10.00-17.00 uur. De toegang is 
gratis! In het volgende nummer van dit dorpsblad krijgt u meer informatie.

Redactielid gezocht!
Voor ons vaste team zoeken wij 
nog een enthousiaste collega, die 
samen met ons er voor wil zorgen 
dat ons (nog steeds groeiende) 
dorpsblad elke maand weer een 
mooi geheel wordt.

Enige schrijfvaardigheid, de bereidheid om tweemaal per 
maand een twee uren durende redactie-vergadering bij te 
wonen, de positieve instelling om een kleine bijdrage aan de 
leefbaarheid van Buitenpost te willen leveren en de creatieve 
drang om iets moois ervan te willen maken - zijn iets wat wij 
heel graag verwelkomen! Wij bieden een gezellige sfeer, een 
op jouw maat te maken uitdaging en een onkostenvergoe-
ding. Voel je je aangesproken, neem dan contact op met de 
contactpersoon in het colofon, of via de kopijbus!

Cultureel actief
Werkgroep ‘Het Behouden Huis’ heeft in de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd met haar 
culturele winterprogramma’s. De leden van deze stichting, hier voor hun vaste vergaderruimte aan de 
Julianalaan, zijn van links af: Jan Buikema, Karin IJsseldijk, Jannie Jensma-Dijkema, Theunis Jensma, 
Rein Halbersma en Meine Hamstra. Het programma voor het komend seizoen treft u aan op pagina 7.

Van de redactie

Dierenleed

Er zullen altijd mensen zijn die zich 
aan van alles en nog wat ergeren. 
Niet iedereen heeft dezelfde inte-
resses en ‘liefdes’. Zo is het ook 
met dieren, de één adoreert ze 
en de ander kan ze bij wijze van 
spreken wel “schieten”. Deze laat-
ste uitdrukking vatten de meeste 
mensen in overdrachtelijke zin op, 
maar het kan ook anders. In de 
omgeving van de Bernhardlaan, 
de Wiek en de Vang ergert iemand 
zich dusdanig aan andermans 
huisdieren dat deze al enkele, 
ook geslaagde, pogingen heeft 
gedaan om katten te vergiftigen. 
Waarschijnlijk gebeurt dit door 
het mengen van vergif door ‘lek-
kere hapjes’. Ongevoelig voor het 
leed dat anderen hiermee wordt 
aangedaan, en de risico’s voor 
spelende kinderen, worden dieren 
slachtoffer gemaakt van iemands 
wraakgevoelens.
De meeste zichzelf respecterende 
mensen bedenken zich wel drie 
maal voordat ze tot een dergelijke 
laffe daad komen. Er zijn immers 
ook andere manieren om te probe-
ren een oplossing te vinden voor 
de hinder die men misschien van 
elkaars gezelschapsdieren heeft. 
Een goed gesprek helpt vaak. En 
anders kan ook een dierenspe-
ciaalzaak u van kundig advies 
dienen om eventuele overlast te 
beperken. 

In dit 
nummer:

 Ds. de Jong over 
de tv-uitzending

  Diverse winter-
programma’s

  Sportkoppen:
Jan Douma

 Actief: de volks
dansvereniging

  “Do bist een aap
en ‘n dronkelap”

Jiergearkomste Fryske Krite
Wy noegje jo út op tiisdei 7 oktober 2003 om 20.00 oere yn de 
boppeseal fan ´the Point´, Foarstrjitte 54

Wurklist:
1. Iepening
2. Meidielings
3. Oantekens foarige gearkomste
4. Jierferslach
5. Ferslach skathâlder
6. Begrutting 2003/2004
7. Ferslach rekkenopnimmers
8. Beneaming rekkenopnimmers
9. Bestjoersferkiezing
ôfgeand: Foppe de Vries (wêr beneamber), Reinold Paauw (wêr 
beneamber) en Anjetta Hamstra (wêr beneamber). 
Nammen fan tsjinkandidaten kinne oant tsien minuten foar de 
gearkomste yntsjinne wurde
10. Rûnfraach
11. Slute

Attinsje!
Wolle jo de stipe foar it nije jier foar 1 desimber 2003 oermeitsje op 
rek. nr. 90.35.06.289 (Friesland Bank) op namme fan de Fryske Krite 
Bûtenpost. Tige tank foar jo meiwurking!

Noteare:
22 en 29 novimber, ús krite jûnen!

it bestjoer
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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 6 oktober 2003. De vol-
gende editie verschijnt in week 43.

    
 Al Gelezen
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Zondag 7 september werd op Nederland 1 een 
kerkdienst uitgezonden waarin ds. Sieds de 
Jong van de Vrijgemaakte Kerk voorging. Zend-
tijd voor de Kerken (ZVK) zendt een keer in de 
drie weken een tv-dienst uit. Vanuit de Gerefor-
meerd vrijgemaakte kerken die bij de ZVK zijn 
aangesloten werd ds. de Jong gevraagd.

“Een heel bijzondere ervaring”, vindt de Jong. 
Naar de dienst hebben ongeveer 80.000 
mensen gekeken. “Dit is vrij normaal voor een 
tv-kerkdienst, maar het aantal reacties dat we 
hebben gehad is ongelofelijk”. Dit ligt voor een 
deel aan het thema dat de Jong gekozen had: 
‘Leven na de Dood’. De Jong koos deels voor dit 
thema omdat hij ‘een andere kant van het evan-
gelie’ wou laten zien. “In de bijbel roept God ons 
op om te kiezen: voor of tegen Jezus Christus 
met de daarbij behorende werkelijkheden van 
hemel en hel. Met de dienst wilden we mensen 
bereiken die vervreemd zijn van het Evangelie. 
Mensen die er mee op zijn gegroeid, maar die 
er nu niets meer mee doen. Het thema ‘Leven 
na de dood’ vormt eigenlijk de kern van het 
Evangelie, daarom heb ik hiervoor gekozen.” 

In totaal hebben 800 mensen gereageerd op 
de dienst. Na afl oop van de uitzending stond 
de telefoon bij de nazorg roodgloeiend. Mensen 
wilden de uitzending graag nog eens bekijken 
of hadden vragen over het thema. De Jong 
krijgt ook thuis telefoon, brieven en e-mails. “Er 

zitten heel emotionele reacties tussen. Mensen 
die te maken hebben met een sterfgeval in de 
familie (sommige hadden zelf niet lang meer te 
leven), reacties vanuit gevangenissen of van 
mensen die door de dienst enorm zijn geraakt 
en meer van God en de bijbel willen weten.” Op 
het grote aantal reacties was niet gerekend. “Ik 
had verwacht dat mensen zouden zappen of de 
tv uit zouden doen, omdat het thema toch wel 
moeilijk en zwaarbeladen is. Maar dit had ik in 
de verste verte niet verwacht, het is prachtig. 
Gezien het aantal bijbelcursussen dat naar 
aanleiding van de dienst  is besteld (ruim 450!), 

hebben we een deel van ons doel bereikt. Men-
sen zijn nieuwsgierig geworden naar het Evan-
gelie en willen meer weten.”

De uitzending is zorgvuldig voorbereid in sa-
menwerking met mensen van de ZVK. De Jong 
werd vrijgelaten in zijn keuze van het thema en 
de verdere invulling van de dienst. “De enige 
eis was dat het in totaal 58 minuten mocht 
duren.” De dienst werd een mengeling van 
buitenopnames, bijbellezing, preekgedeeltes 
en muziek. De Jong: “Ik wou dat de dienst niet 
te zwaar werd. Het moest de aandacht van de 
mensen vasthouden en dat is gelukt. Er was  
afwisseling zonder dat de boodschap geweld 
werd aangedaan.” Naast de opnames van de 
kerkdienst werden er ook buitenopnames ge-
maakt in Moddergat. Op een van de beelden is 
de Jong te zien, wandelend op het Wad met een 
walkman op zijn hoofd. “Hieronder werd muziek 
gemonteerd van de popgroep U2. Een idee van 
mijn zoon. De tekst van de muziek paste heel 
goed bij het thema, vandaar.”

Het was ook aanleiding voor een gemeentelid 
om een schilderij te maken, met de gelijkenis 
van de rijke man en de arme Lazarus als thema. 
Ze was ook tijdens de dienst te zien en hangt 
nu in de Fonteinkerk. Ook werd het gebruikt 
op de voorkant van een fl yer die in Buitenpost 
en Kollum werd verspreid om de dienst aan te 
kondigen.

Kindertheater 
‘de Ronzebons’
Op woensdagmiddag 15 oktober wordt het culturele seizoen van 
‘Maskelyn’ geopend met een theateruitvoering voor kinderen van alle leef-
tijden. Onder de titel ‘Kunnen meisjes Piraat zijn?’, speelt poppentheater 
‘de Ronzebons’ een voorstelling die werd bedacht in het kader van de kin-
derboekenweek 2002. Het leuke en spannende poppenspel wordt  tijdens 
het vertellen afgewisseld met toneelspel. Het verhaal gaat over Rinske die 

piraat wil zijn, en zo ook altijd verkleed is. Maar de juf van haar school 
heeft er genoeg van en heeft bedacht dat de kinde-

ren alleen maar verkleed naar school mogen als 
ze na school naar een verjaardagspartijtje 
moeten. Voor iemand die ooit piratenhoofdman 
wil zijn, is dit niet te verkroppen. Maar er komt 
een oplossing voor Rinske. 

Plaats van deze mooie theatervoorstelling is 
‘the Point’. Aanvang is om 14.30 uur. De entree bedraagt  3,50.

Een splinternieuw onderdeel is op vrijdag 17 oktober om 19.30 uur:

Het Open Podium
In samenwerking met het kinderwerk van It Koartling organiseert Maskelyn 
haar eigen talentenjacht. Kun je zingen of desnoods playbacken? Heb je 
dansbenen en of bespeel je een muziekinstrument? Of heb je een ander 
talent dat heel goed op ons podium tot zijn recht komt. Goochelen bijvoor-
beeld of een iets acrobatisch. Misschien steelt jouw hond, kat of ander 
huisdier wel de show met een kunstje! Het is trouwens ook heel goed 
mogelijk dat je je optreden met één of meer anderen wilt gaan doen. 

Alles kan en alles mag! Laat ons ervan 
genieten en ding mee naar de hoofdprijs! 
Klim vrijdag 17 oktober op het podium 
van ‘the Point’ en het kan zijn dat jouw 
sterrencarriere dan een fl itsende start 
krijgt! Een avond om nooit vergeten 
wordt het in ieder geval! 

Ben je tussen de 8 en 14 jaar, en je hebt een 
beetje theater lef, wacht dan niet te lang met 
aanmelden! Doe dat voor 1 oktober of op 
het telefoonnummer van It Koartling, of lever 
een briefje in, in de brievenbus van It Koartling, Schoolstraat 31. We willen 
graag jouw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en een korte omschrij-
ving van jouw act weten. We nemen daarna snel opnieuw contact met jou 
op. Kom maar op als je durft! Het ‘Open Podium’ vindt op vrijdagavond 17 
oktober plaats in de zaal van ‘The Point’. Entree is  2,00 per persoon.

 Voor het verzorgingshuis ‘Haersmahiem’ 
is een vlindertuin gerealiseerd. Dit moet 
een ontmoetingsplaats voor bewoners 
worden en een natuur- en milieu educatie-
plek voor leerlingen van de basisscholen.
 Sportveld ‘de Swadde’ is ondertus-
sen, nadat de grote droogte weer was 
verdwenen, grotendeels geopend. Net 
als bij andere velden in de gemeente is 
er in bepaalde gevallen wel sprake van 
een maximum aantal wedstrijden dat er 
gespeeld mag worden.
 Op 8 september is een nieuw fi etspad, 
aangelegd door het pas geplante bos in 
Egypte, door gedeputeerde Baas geopend. 
Het pad is onderdeel van een uitgebreider 
gemeentelijk plan om Achtkarspelen toe-
ristisch aantrekkelijker te maken.
 De nieuwbouwwijk ‘de Munewyk’  wordt 
sneller volgebouwd dan gepland. Met de 
bespoedigde ontwikkeling van het plan 
moet er meer ruimte op de woningmarkt 
gecreëerd worden.
 Ook de gemeente Achtkarspelen erkent 
dat de bewegwijzering naar industrieter-
rein ‘de Swadde’ dringend aangepast 
moet worden. Door de huidige gebrek-
kige voorziening gaan soms chauffeurs 
met grote vrachtwagens al zoekend de 
woonwijken door. Achtkarspelen heeft de 
provincie Fryslan verzocht er spoedig wat 
aan te doen.
 Mirco Fock uit ons dorp is geselecteerd 
voor de Sorento Driving Experience, een 
avontuurlijke tocht door Scandinavië. In 10 
dagen tijd gaat hij samen met Marco van 
Lier uit Engwierum ruim 5000 kilometer 
afl eggen in een terreinauto.

Van de bestuurstafel

De zomervakanties zijn voorbij en de ‘r’ zit weer in de maand en dat be-
tekent dat ook het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost weer ‘aan 
het  werk’ gaat. Op woensdagavond 3 september waren we compleet 
aanwezig op ons zo langzamerhand bijna vaste stekkie, bij de Chinees. 
De afgelopen maanden is er natuurlijk van alles gebeurt, mooie maar 
voor sommige ook minder mooie dingen. Ik noem in dit verband ziekte, 
zelf, of in de familie- of kennissenkring; soms kan dat heel ingrijpend zijn. 
We waren het allemaal met elkaar eens dat we een hele mooie zomer 
hadden gehad, met een uitstekende feestweek en een prachtig concours-
hippique. En nu maar hopen op een mooie herfst en daaropvolgend nog 
eens een echte winter. Vooruitlopend op die winter hadden we, samen 
met het bestuur van de ijsvereniging, de molen op de ijsbaan tijdens 
de feestweek in het licht gezet. Graag hadden we hierop reacties willen 
krijgen maar voor zover bekend is er, noch bij de ijsclub, noch bij PBB 
iets binnengekomen. Toch volgend jaar maar weer proberen en dan zo 
mogelijk nog meer licht? Voor volgend jaar werd er trouwens nog een 
ander idee geopperd: samen met (een) andere vereniging een ontbijt 
organiseren. Voorstellen omtrent het hoe, wat en wanneer zijn uiteraard 
welkom bij het bestuur. En wat dat bestuur betreft, het lijkt erop dat we de 
komende herfst tenminste twee nieuwe leden kunnen verwelkomen; nog 
één of twee en dan zou ons bestuursprobleem helemaal opgelost zijn.
In dat verband denk ik terug aan wijlen ‘de Oranjevereniging Willem-
Alexander’, de mensen daarvan hebben de afgelopen jaren zo hun best 
gedaan en ook echt wel wat bereikt wat blijvend had moeten zijn voor de 
mensen, en vooral voor de kinderen, van Buitenpost. Dat het zo afl oopt is 
triest, niet iets om ‘grutsk’ op te zijn, Buitenposters!
Eén van de onderwerpen waar we al meerdere malen over gesproken 
hebben is de aanleg van een skate-baan in ons dorp. Het punt is onder-
meer de plek waar die zou moeten komen. De komende tijd zullen we dit 
nog weer eens onder de aandacht brengen van het dorp. Iets heel anders 
is een skeeler-baan (veel groter - veel duurder) maar zou daar belangstel-
ling voor zijn in Buitenpost? 
Soms hoor ik van mensen dat ik nogal pessimistisch ben, wat betreft de 
toekomst van Buitenpost, want daar gaat het in deze stukjes meestal over. 
Laat ik zeggen dat ik toch ook wel lichtpuntjes zie, soms, en dan soms ook 
nog ver weg, maar de zaken die we hier noemen komen uit de praktijk, en 
de afgelopen week was het toch wel even schrikken toen de radio meldde 
dat twee-derde van de Nederlanders weinig of geen vertrouwen heeft in 
de overheid.
De fi nanciële positie van PBB is gelukkig goed en ook ons dorpsblad 
draait naar behoren, hoewel de laatste uitgave weer eens een tekort liet 
zien. We geven de vakantiemaanden hiervan maar de schuld, dan gaat 
alles wat slomer, dus bijvoorbeeld ook de verkoop van de advertenties. 
Zoals al  eerder gemeld zal de krant ondergebracht 
worden in een stichting, een vijftal leden van het be-
stuur van Plaatselijk Belang zal tevens bestuurder zijn 
van de Stichting.
Bij de gemeentelijke zaken was deze keer niet veel 
nieuws, een aantal voor ons van belang zijnde zaken 
spelen al langer en zullen we in de volgende vergade-
ringen wel weer tegenkomen; derhalve, tot de volgende 
keer.

Namens het bestuur, Sytze Harders

Raadsleden gaan parkeerprobleem te lijf
Gemeenteraadsleden Filippus Roorda van het CDA en Jolle Kronenburg 
van de Pvda hebben, met resultaat, op eigen initiatief stappen onderno-
men om verandering te bewerkstelligen in de chaotische parkeersituatie 
rondom het station. De beide Buitenposters stoorden zich al lange tijd 
aan de gang van zaken. In de woorden van Kronenburg ‘ligt een oplos-
sing voor de jarenlange problematiek nu binnen handbereik’. Deze zal te 
vinden zijn in gebruikmaking van het nu braakliggende voormalige ran-
geerterrein van de NS naast de spoorbaan. De precieze details van het 
plan werden nog niet bekend gemaakt maar in een volgend nummer van 
dit dorpsblad zullen we uitgebreid daarop ingaan.

Misschien wilt u uw steentje bijdragen aan de 
leefbaarheid van ons dorp. Wordt lid van Plaatselijk Belang! 
Gebruik daarvoor de aanmeldbon uit het vorige nummer en 

deponeer deze in de kopijbus in ‘de Boekelier’ of neem 
contact op met Jellie Nijboer, telefoon 542528

Ds. de Jong met kerkdienst op nationale TV



Nu verkrijgbaar
 - Video Bear Boeloe diel 1 en 2

- Video Brum

Kalenders en
Agenda’s 2004

Nu aanwezig!
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In oktober komt de Sinterklaas-catalogus 

bij u op de mat !

Werelddierendag
4 oktober een dag om uw huisdier extra te verwennen

* Alle knaagdier-snacks  
 2e voor halve prijs

* Vogelspeeltje 
 van  5,40 voor  4,25

* Alle vogel-snacks 
 2e voor halve prijs

* Felix kattenmelk 
 van  0,85 voor  0,75

* Duo’s 
 van  1,75 voor  1,40

* Tom Poes 
 van  0,98 voor  0,75

* Speelbal voor  8,95

* Gevulde kauwstaaf 
 van  0,65, 3 voor  1,25

Kom langs 

voor nog meer 

spetterende 

aanbiedingen !aanbiedingen !

Kom langs Kom langs 

voor nog meer 
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Foppe Gerlsma werd geboren in 
Molkwerum, groeide op in Hin-
deloopen, woonde daarna nog bij 
zijn ouders in Leeuwarden. Op 
zijn 19de begon hij aan de oplei-
ding Psychiatrische Verpleegkunde 
bij Licht en Kracht in Assen. ‘Dat 
was een goede tijd’, zegt Gerlsma, 
‘ik was nog onbezonnen, voelde 
me nog niet zo verantwoordelijk, 
hoefde er alleen maar voor te zorgen 
dat ik goede prestaties leverde en 
mijn  opleiding naar behoren deed. 
In die tijd  verpleegden we nog 
mensen met de ‘oude’ psychiatri-
sche ziektebeelden, zoals expressieve 
psychosen en beeldende neurosen. 
Deze ziektebeelden worden nu goed 
behandeld met medicijnen’. Na 
zijn militaire dienst ging Gerlsma 
werken in het Algemene Ziekenhuis 
Oranjeoord in Harlingen, waar hij 
zijn Verpleegkunde-A haalde. Van 
1976 tot 1987 werkte hij in leiding-
gevende funkties in het gemeente-
lijke verpleeg- en verzorgingshuis 
Triotel (het tegenwoordige MCL in 
Leeuwarden). Gerlsma: ‘Daar heb ik 
mij in een tijd van fusie en organi-

satorische veranderingen geschoold 
in management en bedrijfskunde’. 
Zestien jaar geleden, in 1987, werd 
Foppe Gerlsma benoemd tot direc-
teur van Haersmahiem. In 1994 
fuseerde Haersmahiem met ‘t Suy-
derhuys in Surhuisterveen, in  1999 
kwamen daar Brugchelencamp 
en Berchhiem nog bij en zo werd 
Gerlsma directeur Zorg  van de vier 
verzorgingshuizen en één verpleeg-
huis. Verenigd in zorgkwadrant 
Fryslân-Oost zorgen deze huizen 
met 800 personeelsleden en met een 
budget van 25 miljoen Euro per jaar 
voor 500 cliënten. Het kantoor van 
Gerlsma bevindt zich in Berchhiem. 
In 1996 werd Haersmahiem gereno-
veerd en gemoderniseerd.

Gerlsma: ‘Als je wat ervarener 
begint te worden, ga je kijken naar 
de oorsprong van de zorg en je af-
vragen hoe die vroeger was. Lange 
tijd is men afhankelijk geweest van 
intensieve burenhulp en liefdadig-
heidsinstellingen, kerkelijke diaco-
nieën of gemeenten. Er bestonden 
bijvoorbeeld gemeentelijke tehui-
zen voor oude mannen, zwervers 
en daklozen. In Leeuwarden was 
zo’n tehuis in de Haniasteeg. In 
Amersfoort is een dergelijk tehuis 
ingericht als museum – een grote 
slaapzaal waarin alles bewaard is, 
zoals het vroeger was. Men sliep op 
grote slaapzalen, met voor ieder een 
bed, een nachtkastje en een scherm.  
Tot de noodwet Drees van na de 
oorlog  waren er nog huizen die te 

tekst: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie

Foppe Gerlsma - directeur zorg Haersmahiem 

‘...mensen boeien mij ontzettend...’

vergelijken waren met de vroegere 
armenhuizen – mannen en vrou-
wen woonden daar gescheiden van 
elkaar,  een ‘vader en moeder’ zwaai-
den er de scepter. Langzamerhand 
kreeg de bejaardenzorg een andere 
vorm. Er was na de oorlog een 
enorme woningnood en om deze 
te lenigen bouwde men bejaarden-
tehuizen. 15 jaar geleden woonden 
er nog ouders bij hun kinderen in 
– men begon het inwonen als lastig 
te ervaren en zich in te inschrijven 
in bejaardentehuizen. Men dacht: 
‘Dan hoeven wij niets meer te doen 
en het is daar gezellig’. Veel mensen 
schreven zich in en voelden zich 
bevoorrecht met hun plaats in het 
bejaardentehuis; velen woonden er 
jaren; ik heb mensen meegemaakt 
die hier 25 jaar hebben gewoond.  
In de jaren ’69, ’70 bezocht me-
disch adviseur, dokter Gjaltema uit 
Surhuisterveen de mensen die zich 
aangemeld hadden – bij goede ge-
zondheid werden ze toegelaten. In 
het huis waren geen verpleegkun-
digen, ook geen ziekenverzorgsters; 
belangrijk was de huishouding en 

een goede keuken’.

De laatste jaren zijn er veel verande-
ringen geweest in de bejaardenzorg. 
Gerlsma: ‘De vroegere bewoners 
gaan nu in een aanleunwoning of 
in een seniorenflat wonen. Dank-
zij een over het algemeen betere 
gezondheid, betere voeding en me-
dische begeleiding, praktische huis-
aanpassingen en thuiszorg kunnen 
ouderen zich langer zelf redden. 
Wie in Haersmahiem, dat nu een 
verzorgingshuis is, opgenomen wil 
worden, moet daarvoor geïndiceerd 
worden. Ons verzorgingshuis wordt 
gefinancierd uit de AWBZ. Men 
kan ook geïndiceerd worden voor 
bepaalde vormen van begeleiding 
vanuit ons zorgkwadrant als men 
nog thuis woont. Zo wordt onze 
instelling als het ware naar buiten 
verplaatst. We kunnen thuis zorg 
geven en de mensen in de aanleun-
woningen zorg bieden. Ouderen 
met een bijzondere problematiek, 
eenzame mensen met een lichame-
lijk probleem, met een lichte vorm 
van dementie of met psychiatrische 
problemen kunnen we in ons huis 
opnemen. Dat vereist een grote 
mate van deskundigheid, profes-
sionele verpleegkundigen en ver-
zorgsters, mensen die de activiteiten 
begeleiden. Het kennisniveau in ons 
huis ligt hoog. Als gevolg van de 
hoge leeftijd bij binnenkomst, is de 
gemiddelde leeftijd van de bewoners  
86 jaar, de gemiddelde verblijfsduur 

is 3 jaar’. 

We kunnen wel stellen, dat in de 
bejaardenzorg de tijd snel gaat: in 
korte tijd is er veel veranderd  in 
Haersmahiem  – lees in het april-
nummer 2003 van deze krant het 
interview met mevrouw van der 
Heide, directrice in de jaren 1970-
’83. Gerlsma: ‘De oudere generatie 
directie kan niet begrijpen dat 
we nu zo ingewikkeld bezig zijn. 
Indertijd lag Haersmahiem aan de 
rand van het dorp. Ook nu nog 
lijkt het een eiland in het dorp. Veel 
Buitenposters zijn nog nooit binnen 
geweest. We proberen open te zijn 
naar buiten toe door tuinfeesten te 
houden en open dagen te organi-
seren. Doordat ik mijn kantoor in 
Berchhiem heb, zie ik de mensen 
hier niet vaak. Dat probeer ik te 
ondervangen door korte gesprek-
ken, door aanwezig te zijn op fees-
ten, of op bijvoorbeeld de opening 
van de vlindertuin.  Mijn taak is 
leidinggevend, wat ik doe, speelt 
zich niet af op het toneel, maar 
tussen de coulissen. Als ik van va-

kantie terugkom, zit mijn computer 
boordevol e-mailtjes en de postmap 
vol post. Ik schep de voorwaarden 
voor de dienstverlening. Ik ken de 
mensen niet persoonlijk, ik probeer 
wel de omstandigheden te kennen 
waarin ze leven. Ik werk mee aan 
de organisatie, zodat de bewoners 
een goed leven genieten. Natuurlijk 
krijg ik wel te horen wat de bewo-
ners ervan vinden hier te wonen. 
Toen ik hier pas werkte, wilde men 
mijn verjaardag vieren. Ik moest op 
een versierde stoel op het podium 
gaan zitten. Dat is niets voor mij, ik 
vind het niet goed zo        geëerd te 
worden. Ik heb het maar één keer 
gedaan. Ik herinner me heel goed 
het contact dat ik had met mevrouw 
Eppie Bulthuis. Ze was heel oud en  
woonde in een aanleunwoning. Op 
een keer stormde het zo hard, dat de 
dakbedekking van haar huisje woei. 
“Help mij, help mij, het dak vliegt 
eraf ’, riep ze door de telefoon. Ik 
kwam. Jarenlang heeft ze tegen mij 
gezegd: ‘U heeft mijn leven gered’. 
Vaak belde ze me op en dan zei ze 
alleen maar: ‘Wijsheid en Gods 
zegen toegewenst’. ‘Dank u wel 
mevrouw Bulthuis’, zei ik dan en 
zij weer: ‘Hoe weet u dat ík het 
ben?’ Met haar had ik een speciale 
band.  Met mijn verjaardag kreeg 
ik kaarten met daarop: ‘Gods zegen 
voor u, uw vrouw en kinderen’. 
Haersmahiem is nog steeds een huis 
op christelijke grondslag, maar het 
staat open voor iedereen. We mogen 
geen verschil maken, dat zal door 
mij nooit getolereerd worden. We 
hebben kerkelijke en buitenkerkelij-
ke bewoners. Ik herinner me ook de 
bijzondere rol die de huisartsen in 
Haersmahiem vervulden. Ze brach-
ten altijd een goed sfeer mee en 
waren erg gesteld op alles en ieder-
een  in het huis. Ze zorgden gewoon 
voor plezier. Ik had eens vergadering 
met enkele mensen. Dokter Venema 
kwam binnen, ging in de hoek op 
de grond zitten en zei: ‘Trek je maar 
niets van mij aan’. Personeelsleden 
wonen soms ver weg. Onze mana-
ger bijvoorbeeld woont in Drenthe. 
Dat komt misschien doordat af-
standen geen bezwaar meer zijn en 
doordat men tegenwoordig veel van 
funktie wisselt. Het gaat uiteindelijk 
om de kwaliteit van de verzorging. 
Daar is de bewoner tevreden mee. 

Toen de kinderen in ons gezin nog 
klein waren en ik mijn werkplek in 
Haersmahiem had, was er een grote 
verwevenheid van gezin, werk en 
dorpsgemeenschap. Soms bracht 
ik de kinderen naar school. De 
kinderen en mijn vrouw deden mee 
aan bijeenkomsten. Zingen op 1ste  
kerstdag was een traditie voor ons 
allemaal’.

Het gaan wonen in een verzor-
gingshuis komt eigenlijk niet meer 
in het woordenboek van mensen 
voor. Gerlsma: ‘Hier komen wonen, 
betekent voor de mensen dat ze 
geen keus meer hebben – ze verke-
ren in een noodgedwongen situatie. 
Het  positieve is: als mensen hier 
eenmaal zijn, dan gaat er toch wel 
een wereld voor hen open. Thuis 
zaten ze vaak te wachten tot er hulp 
kwam en konden ze het huis niet 
meer uit. Hier krijgen ze verpleging, 
verzorging en begeleiding. Er is 
altijd een groep, die geen rust kan 
vinden, mensen die zich verzetten 
en de situatie niet accepteren. Voor 
de meesten geldt dat ze achter de 
geranium vandaan zijn, meer gaan 
leven en zeggen: ‘waren we hier 
maar eerder gekomen.’ Ik heb groot 
respect voor de verzorgenden die 
altijd klaar staan, dat met plezier en 
warmte doen, de bewoners vertroe-
telen en vriendelijk voor hen zijn.’

…’Ik weet niet of  mensen naar de 
dood toeleven. Mijn vader wordt 
84. Rationeel kan hij zeggen: ‘het 
houdt een keer op’, maar emoti-
oneel blijft hij ver van de dood. 
Toch zie ik bij hoogbejaarden wel 
vaak een gelatenheid, de acceptatie 
van de vanzelfsprekendheid van het 
einde. Mevrouw Bulthuis zei vaak: 
‘Ik ben er nog. God wil me nog niet 
opnemen’. De dood is het gevolg 
van het leven. Dat zie je overal in de 
natuur. Het leven is belangrijk voor 
ons, daarom zien we dat niet. We 
voeren strijd voor het leven, maar de 
dood ligt dicht bij ons.

Ik had familie van doopsgezinde 
huize. De eenvoud waarmee ze in 
het leven stonden, hun weerstand 
tegen uiterlijk vertoon, deze dingen 
wil ik ook graag in me hebben. Toen 
een tante in Hindeloopen stierf, 
wilde ze een eenvoudige uitvaart. 
Het orgel was al te veel en zingen 
ook – ze wilde dat de liederen 
gezègd werden, het ging immers om 
de inhoud. Dat heb ik als heel diep 
ervaren. Ik wil niet op de voorgrond 
treden. Ik wil bezig zijn tussen de 
coulissen, iets doen voor een ander. 
Dat vind ik een grote waarde. Ik 
wil niet aangesproken worden op 
wat ik hier doe. Laatst was ik met 
enkele mensen in vergadering. Ik 
werd me opeens bewust dat er naar 
mij geluisterd werd. Dat was voor 
mij een ervaring van verwonde-
ring. We gaan niet heel ver weg op 
vakantie en voordat we op reis gaan, 
verdiep ik me in de omgeving waar 
we naar toe gaan. Ik geniet van de 
dingen om mij heen, de omgeving, 
het landschap, geveltjes en mooie 
plekjes in steden. Al deze dingen 
boeien mij, situaties boeien mij. 
Zo sta ik ook in het huis hier. Ik 
ben gefascineerd door de mensen, 
door hun doen en laten, door de 
manier waarop ze in het leven staan. 
Ik probeer hen te snappen door 
open te staan voor hun verhalen, 
ik wil graag naast de bewoners en 
de medewerkers staan. Ik voel een 
enorm onrecht in bezuinigingen 
die juist de armere mensen treffen; 
ik kan me inleven in de situatie van 
mensen die weinig geld hebben en 
die naar de rand geduwd worden. 
Ik kan het niet hebben dat mensen 
zeggen: ‘dat is hun eigen schuld’. Ik 
hoop nog lang verbonden te blijven 
aan de ouderenzorg in Buitenpost. 
Meewerken aan een goed leven in 
de zin van wonen, welzijn en zorg 
is mijn passie. Ik woon hier prima 
in Buitenpost. Het is een dorp waar 
de mogelijkheden om uit te vliegen 
optimaal zijn’.

          Doarp. door Janne Oosterwoud  

Núnderjend sit ik op myn fytske. Sinneklep op, koarte broek oan. 
In bochtich dykje yn it flakke lân bringt my nei in lyts doarp. De 
beammen dêr lokje, want it is waarm.

Op in bankje ûnder in machtige kastanje nim ik in stik bôle en 
in beker tee. It hiele doarp is myn terras en as selskip haw ik twa 
koerende turkske toarteldokes boppe de holle.

As ik opstap komt der in man foarby op in âld fyts. Pet op, klom-
pen oan. “Moai waar te fytsen”, groetet er nijsgjirrich. “Jo komme 
krekt op ‘e tiid”, sis ik. “Ik sykje om it nije fytspaad, dat stiet noch 
net op myn kaart”.

Hy wit wat ik bedoel en fytst mei om it oan te wizen. “Wy ride fer-
keard”, tink ik lûdop, “it leit dochs oan ‘e noardkant?” “Wis”, gnysket 
er, “mar wy dogge even in slach tegearre troch de buorren, dan ha 
se hjir wer wat te praten”.

!
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Wist u dat... Buitenpost ook een aspiranten team waterpolo heeft?
Wist u dat... dit team vorig seizoen (2002-2003) kampioen is geworden?
Wist u dat... zij best wel meer spelers willen hebben?
Wist u dat... zij trainen op de maandag en vrijdag in ‘de Kûpe’
Nu weet u het dus! Jongens, jullie waren vorig seizoen geweldig, nog-
maals gefeliciteerd!
Achter van links af: Yme Faber (trainer/coach), Jelmer Schuiteboer, Martin 
Schuiteboer, Willem Hiemstra, Brent Stedema, Hielke Bremer (trainer/
coach); voor van links af: Jouwert Turkstra, Janko Weening, Johannes 
Wijngaarden, Henk de Vries, Sicco Faber en Rienks-Germ Wijngaarden.
(foto: eigen foto)

Voor de derde keer 
op project met World 
Servants. Na Bolivia 
in 2001 en Ghana in 
2002, nu naar India. 
India was een land wat 
me in eerste instantie 
niet zo trok. Ik weet niet 
waardoor het kwam, 
maar toen ik me toch 
had opgegeven en me 
er in ging verdiepen, 
begon het steeds 
meer te trekken. En het 
bleek ook een prachtig 
land te zijn. De natuur 
is mooi, de mensen 
zijn er vriendelijk, be-

leefd en zeker gastvrij. En natuurlijk is het erg rijk aan 
cultuur. In de eerste plaats kwamen we om te bouwen. 
Een trainingscentrum, voor de organisatie HHIT (Hel-
ping Hands India Trust). Deze organisatie probeert 
vanuit een christelijke invalshoek de arme mensen 
hoop en een toekomst te geven. Ze hebben verschil-
lende projecten. Ze hebben Day Care Centres, waar 
kinderen van 2-5 jaar worden opgevangen. Een soort 
crèche, maar dan niet omdat de ouders beide werken 
om veel geld te verdienen, maar omdat de ouders 
noodgedwongen allebei moeten werken, omdat er 
anders niet genoeg geld is voor eten. In eerste in-
stantie had ik wel het idee van een soort crèche, maar 
toen ik binnen kwam in het gebouwtje, waar dit zich 
allemaal afspeelde, zagen we zo’n 30 kinderen netjes 
in kleermakerzit zitten in een ruimte van niet meer dan 
3 bij 6 meter. Was wel even een schok, maar als je dan 
bedenkt, dat de kinderen anders alleen thuis worden 
achtergelaten en iedereen maar met ze kan doen wat 
hij wil, is het toch veel beter, dat ze in een kleine ruimte 
zitten, maar wel veilig zijn, liefde krijgen en ook eten.
Verder hebben ze sponsorkinderen uit de allerarmste 
gezinnen. Deze kinderen krijgen een schooluniform, 
boeken en schoolspullen. Op deze manier proberen 
ze de kinderen een toekomst te geven en hoop op een 
toekomst. Er zijn ook verschillende Sangha’s, dit zijn 
vrouwen zelfhulpgroepen. Het houdt in dat een aantal 
vrouwen samen elke week een beetje geld sparen, 
wat de HHIT voor hen op de bank zet. Ze blijven hier 
zelf nauw bij betrokken en als een van de vrouwen 
geld nodig heeft, dan kunnen ze dit aanvragen en 
kunnen ze dit lenen tegen een veel lagere rente dan 
bij de bank. Zo zijn ze zelfstandig, en hebben ze altijd 
geld achter de hand. Dit is erg belangrijk voor deze 
vrouwen, die vaak een man hebben, die het beetje 
geld dat er verdient wordt weer uitgeeft aan drank. 
De World Servants groep heeft dit jaar een trainings-
centrum gebouwd. Het is nog niet helemaal af, maar 
dat zal door de plaatselijke bevolking wel geregeld 
worden. De plannen voor dit trainingscentrum zijn om 
er computerlessen te geven voor hele arme jongeren, 
zodat die daarin een baantje kunnen vinden. Ook zal 
er les gegeven worden in hoe een motor in elkaar zit 
en hoe deze werkt. Na een half jaar krijgen de jongens 
die deze opleiding gevolgd hebben een set gereed-
schap mee en een diploma en kunnen ze hun eigen 
zaakje beginnen. Hier hebben ze niet eens perse een 
onderkomen voor nodig, want onder een boom werkt 
het ook erg goed. En omdat er heel erg veel mensen 
een motor, brommer of scooter als vervoersmiddel 

gebruiken is het een baan met perspectief. Verder zal 
er les worden gegeven in leerbewerking en zullen er 
presentaties plaatsvinden over HIV, Aids en hygiëne. 
Het was erg fijn om te zien waarvoor we eigenlijk aan 
het bouwen waren. De directeur, Sam Moses was er 
ook de hele tijd bij, om te kijken of alles goed ging en 
om alles voor ons te regelen wat we nodig hadden. 
Deze Sam was een bijzondere man, met een groot 
vertrouwen op God en voelde zich als man niet ver-
heven boven de vrouwen, wat veel mannen in de Indi-
sche cultuur wel hebben. Hij vertelde dat hij als kleine 
baby in een kindertehuis is beland. Hij weet niet of hij 
uit het straatvuil is geplukt, uit de goot is gehaald of 
daar is gebracht, maar hij zat daar. Toen hij 3 jaar was 
vertrokken meneer en mevrouw Nieboer uit Nederland 
naar India en zagen hem daar zitten in het tehuis. Ze 
besloten toen om hem te adopteren. Ze hebben hem 
in India gelaten, wat achteraf een hele verstandige 
keuze is geweest. Hij heeft de mogelijkheid gekregen 
om naar school te gaan en hij heeft theologie gestu-
deerd aan de bijbelschool, waar wij deze drie weken 
verbleven. In Nederland heeft mevrouw Nieboer een 
organisatie genaamd; ‘Stichting een handreiking’, die 
voor de financiën zorgt van HHIT. 
Nou is het niet moeilijk meer te begrijpen, dat ik kan 
zeggen dat we hard gewerkt hebben om alles zo ver 
mogelijk af te krijgen. We hebben zo duidelijk gezien 
waarvoor we het deden, dat hard werken en doorzet-
ten bijna vanzelf ging. 
Naast het werken hebben we ook nog veel gezien 
van de cultuur, want ze wilden ons zo veel moge-
lijk meegeven van het land, waarin zij zulke mooie 
dingen konden doen. We hebben tempels en paleizen 
gezien, maar het mooiste blijft toch dat we iets voor 
hen hebben kunnen betekenen en de dankbaarheid in 
hun ogen. Door deze ervaring ook zelf weer gegroeid 
in wie ik ben. Ik riep al dat ik graag terug wilde naar 
India, voordat ik ging, om stage te lopen voor HHIT, 
maar ga het nu ook echt doen. Moet nog wel wat 
regelen met school, maar ga er vanuit dat het goed 
komt. Zoals de plannen er nu uitzien ga ik volgend 
jaar september weer terug naar HHIT, waar ik dan 
5 maanden zal blijven en werken. Sam en ik hebben 
het er uitgebreid over gehad en hij denkt dat ze veel 
van mij kunnen leren en ik weet zeker dat ik veel van 
hen kan leren. Het lijkt me een hele ervaring en heb er 
al ontzettend veel zin in. Ik wil via deze weg ook alle 
mensen, die mij al deze jaren en ook het laatste jaar 
gesponsord hebben, bedanken voor hun hulp. Zonder 
deze mensen had ik niet naar India gekund en had ik 
niet met zoveel anderen, zoveel goeds kunnen doen 
voor de vele arme mensen in India. 
(tekst: Trinke Miedema, foto’s: eigen foto’s)

India, een indruk om nooit weer te vergeten

Fietstoertocht 4 oktober
Op zaterdag 4 oktober is het weer zover. De 
derde fietstocht van de FTC voor dit seizoen. 
En helaas voor onze toerfietsers is dit ook de laatste. Natuurlijk hebben 
wij ook nog de veldtoertochten. Deze zijn op 29 november te Marum en 
10 januari in Bakkeveen. Maar eerst nog de tocht op de openbare weg, 
voordat we weer door de modder kunnen scheuren. Dit was een geheel 
vernieuwde tocht die vorig jaar voor het eerst kon worden gefietst. En ze 
heeft wederom weer meerdere startplaatsen voor de 100 kilometer. De 
afstanden voor deze tocht zijn 30 km, 60 km en de 100 km. Voor al deze 
afstanden kan worden gestart bij ‘the Point’, Voorstraat 54. Ook kan men 
voor de 100 km. starten bij de Fiets-Inn, de Pol 2 te Peize. U begrijpt nu 
ook waar de tocht naar toe zal gaan. De startplaatsen zijn voor de ver-
andering ook direct de controleplaatsen. De starttijden voor de 30 km en 
de 60 km zijn tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor de 100 km kan er gestart 
worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Ook zijn de 60 km en de 100 km bepijld. 
Helaas voor de 30 km geldt dit niet maar u krijgt een duidelijke routebe-
schrijving mee. Leuk voor later om de tocht nog eens te kunnen fietsen. 
De nieuwe route zal voor de langste afstand gaan via Kollum richting 
Kommerzijl, naar het landelijke uiterlijk van de provincie Groningen. Let 
vooral op de mooie oude borgen en schitterende huizen. Langs het water 
naar Hoogkerk. Door de controle in Peize. Hier kunt u rustig bijkomen en 
genieten van een overheerlijk stukje appeltaart bij de koffie. Door een 
bossig gebied naar Nieuw Roden. En via Stroobos komt u terug in Bui-
tenpost. Voor de kortere afstanden geldt een gedeelte van deze route. Wij 
hopen u voldoende informatie te hebben verschaft. Mocht u desondanks 
nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, 
telefoon 474475. Deze tocht wordt gesponsord door Woonexpo Kapenga. 
Vervolgens hopen wij u te ontmoeten op onze fietstochten en wensen u 
veel plezier met de schitterende route.

             Riool politiek

In het buitengebied gonst het schuimend rond
drukleiding, septietank, ... knikker aan de strond
aan alles zit een omgekeerde lucht
het is de stinkende waarheid zeker geen loos gerucht

Het oppervlaktewater raakt vervuild
voor 1-1-2005 tank voor rioolleiding ingeruild
de kosten die bewoners investerend hebben gemaakt
‘t is alsof het de politiek haar eigen portemonnee raakt

De vervuiler betaalt, ook al loost hij nog zo schoon
de wet eist, dwang is de buitenbewoner zijn loon
de provincie, de gemeente geven slechts plichten aan
en die plicht is financieel niet mis te verstaan

Alle gemeentelijke lasten worden hoofdelijk bepaald
niet bij groene bewoner, die de gemeentelijke rekening betaalt
De raad beslist, informeert zonder ruimte en rioleert
opkomen voor haar inwoners is deze vertegenwoordiging geheel 
verleerd.

PEVADKO

Een bijzonder jaar in de geschie-
denis van de paardensport wordt 
2003. Niet alleen omdat het Con-
cours Hippique  voor de 50e keer 
werd verreden, maar ook omdat 
de gemeenten Achtkarspelen 
en Tytsjerksteradiel er in zijn ge-
slaagd prachtig routemateriaal 
samen te stellen waarmee de 
schoonheid van de Noordelijke 
Friese Wouden te paard ontdekt 
kan worden.  De route ‘Met paard 
te gast in de Noordelijke Friese 
Wouden’ is sinds kort verkrijgbaar 
bij alle VVV-kantoren in Noordoost 
Friesland. Hiermee wordt een be-
langrijke bijdrage geleverd aan een 
groot routenetwerk voor ruiters en 
menners doordat deze aansluit op 
het systeem van de zogenaamde 
‘paardenstoelen’, verwijzingsbor-
den zoals de ANWB-paddestoelen 
voor fietsers. In heel Drenthe en 
ook in het Groninger Westerkwar-

tier is dit systeem al in gebruik. 
Het routemateriaal bestaat uit een 
informatief boekje met toeristische 
informatie over bezienswaardig-
heden onderweg, adressen voor 
logies, stalling, weidegang en 
dierenartsen en een gedetail-
leerde kaart met alle geschikte 
paden en wegen. Deze werd sa-
mengesteld in samenwerking met 
een veldwerkgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van ma-
neges, rijverenigingen en andere 
paardenliefhebbers, die bekend is 
met het gebied.  Op de routekaart 
staan alle geschikte ruiter- en 
menpaden binnen beide gemeen-
ten aangegeven. Ruiters en men-
ners kunnen vervolgens zelf hun 
eigen route bepalen. De routes 
zijn met elkaar verbonden via de 
meest geschikte wegen. Ook is er 
aansluiting op de Elfstedenroute 
te paard. 

Op 6 augustus kreeg de Commis-
saris van de Koningin van Fryslân 
Nijpels, het eerste exemplaar 
uitgereikt op het gemeentehuis in 
Buitenpost. Met de uitgifte van de 
ruiter- en menpadenroute wordt te-
gemoetgekomen aan de groeiende 
vraag in beide gemeenten naar 
geschikte routes voor menners 
en ruiters. In het handige informa-
tiemapje “Met Paard te gast in de 
Noordelijke Friese Wouden” vindt 
u alle informatie die van pas komt 
wanneer u er te paard op uittrekt, 
van toeristische informatie tot ge-
detailleerde routebeschrijvingen. 
Neem voor meer informatie over 
de route en verkooppunten contact 
op met de VVV in Dokkum, tel. 
0519 - 293800 of stuur een e-mail 
naar ruiterinfo@achtkarspelen.nl. 

Routes voor ruiters en menners

‘Met paard te gast in de Friese Wouden’
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Onze vereniging is een plaatselijke 
organisatie, waarin vrouwen elkaar 
ontmoeten, contacten leggen en 
allerlei activiteiten organiseren. Er 
is een breed aanbod aan onderwer-
pen en interessegroepen. Aandacht 
voor onze leefomgeving staat hoog 
in ons vaandel, alsmede het volgen 

van de actualiteiten in binnen- en 
buitenland. De avondbijeenkomsten 
worden van september tot en met 
april gehouden in dorpshuis ´De 
Bining´ in Twijzel. Meestal is dit op 
de derde dinsdag van de maand. 
Ook is er de mogelijkheid voor 
geïnteresseerden een themaoch-

tend te bezoeken, welke altijd op 
een woensdag is. Het bestuur is er 
ook deze zomer weer in geslaagd 
een gevarieerd winterprogramma 
samen te stellen. Lijkt onderstaand 
programma u ook wel interessant, 
aarzel dan niet maar kom geheel 
vrijblijvend eens langs!

De BvPF ‘Vrouwen van Nu’ blikt vooruit.

16 september: Startavond met Finse modeshow 
(’t Blokhuis, Dokkum) door eigen leden
8 oktober: Themaochtend: Voeding en diabetes
21 oktober: Oebele Brouwer met Strafrecht en het 
tipje van de toga 
12 november: Contact en Commissieleden overleg
18 november: Leven op een koopvaardijschip (mevr. 
Grijpsma, Zuidhorn)
16 december: Kerstavond met als gasten het Culinair 
Historisch Museum “De Vleer”, Appelscha, m.m.v. ons 

zangkoor
20 januari: Jaarvergadering en mevrouw Arnoli uit 
Leeuwarden met letterlappen
11 februari: Themaochtend
17 februari: Dhr. Jongsma uit Bergum met lezing: De 
Pastoor, de Dominee en de Non
16 maart: Edelstenen therapie (mevrouw Klaren, 
Drachten)
21 april: 40 jarig bestaan!

Programma 2003/2004:

Wilt u meer weten bel dan S. Douma-Bos, 0512-332239 of A. Vries-Miedema 0511-544410.

Tuin(be)leven
Appels en peren vergelijken
Hangen ze al weer bij u aan de boom? Of is het bij u ook wat magertjes 
dit jaar. Het is weer tijd om appels en peren te oogsten. Maar de droogte 
deze zomer heeft de gewone tuinier met een enkele appel- en perenboom 
geen goed gedaan. Er zijn minder vruchten en ze vallen al veel te snel af. 
Of er nu veel fruit aan de bomen zit of niet, wat is het een prachtig gezicht. 
Ieder jaar weer. En wanneer we nog nagenieten van de ingemaakte moes, 
de hete bliksem en jam kunnen we al weer vooruit zien naar de prachtige 
bloesem die de lente aankondigt. Heeft u in uw tuin nog geen fruitboom, 
maar wel voldoende ruimte? Overweeg dan eens de aanschaf van zo’n 
vruchtdrager. Bedenk wel voor de koop wat u precies wilt hebben, een 
hoogstam, halfstam, struik of leifruit, één met peren of één die appels 
draagt. Let er goed of de door u uitgekozen soort een zelfbestuiver of een 
kruisbestuiver is. Kiest u voor een kruisbestuiver, neem er dan in ieder 
twee, deze hebben elkaar nodig om te bestuiven en vrucht te dragen. 
In de Fruithof van de Kruidhof staan ruim honderdtwintig verschillende 
fruitbomen, de meeste oude rassen. Sommige rassen kunnen van 
oorsprong wel honderd jaar oud zijn. Specifieke oude, noordelijke rassen 
zijn de ‘ Groninger kroon’, ‘ Notaris appel’ en ‘ Zoete kroon’ en ‘ Dijkmans 
zoet’, de laatste twee zijn de bekende ‘ hete bliksem’ appeltjes. De 
meeste oude rassen zijn minder gevoelig voor ziekten dan de moderne, 
voor massa productie gekweekte soorten, hoewel er natuurlijk onder de 
‘ouden’ ook kwetsbaren zitten. Heb ik u nog niet kunnen overtuigen van 
het plezier van het oogsten van uw eigen fruit, onbespoten en gratis? 
Wilt u meer erover weten? Grijp dan uw kans om al deze informatie te 
verzamelen op de Oogstdag - en lees hieronder verder!

Pomologen determineren fruit 

Zaterdag 11 oktober oogstdag en fruitshow
Heeft u een oude appel of perenboom in uw tuin staan en heeft u geen 
idee wat voor ras het is? Kom dan 11 oktober naar De Kruidhof. Deskun-
dige pomologen zijn de gehele dag in ons tuincafé aanwezig. Zij kun-
nen aan de hand van uw fruit het ras proberen vast te stellen. Een paar 
vruchten en wat takjes hebben zij nodig om voor u aan de slag te gaan 
en dit alles zonder kosten. Maar er is op deze dag nog veel meer te doen. 
Voorlichting over het zelf verwerken van fruit en over oude fruitrassen. U 
kunt proeven van siropen gemaakt van wrâldfruchten, biologische jams, 
boerenijs en biologische kazen. En neemt u gerust de kinderen mee, zij 
kunnen zich deze dag prima vermaken met het maken van lampionnen 
van pompoenen. Openingstijd: van 10.00 tot 17.00 uur; entree: gratis.

Oude fruitrassen
De pomologen kunnen aan de hand van meegebracht fruit vast stellen 
om welk ras het gaat. Door oude fruitrassen op te sporen kunnen ze be-
houden worden. Uw meegebracht fruit zou wel eens een heel bijzonder 
kunnen zijn! Naast de vragen die u de pomologen kunt stellen, presen-
teert De Kruidhof een fruitshow. Deze bestaat uit diverse oude fruitrassen 
die in ‘de Fruithof’ groeien: zo’n 50 soorten appels en peren zullen er te 
zien en te proeven zijn. De Stichting Wrâldfrucht zal op deze dag ook 
weer aanwezig zijn om hun producten te promoten en te verkopen. De 
stichting bevordert de biologische teelt en de verwerking van bijzondere 
fruitsoorten en kleinfruit in Noord Nederland, en deze worden door hen 
verwerkt tot allerlei heerlijke en verrassende producten. Proef en geniet! 
In het tuincafé De Uithof en het aangrenzend terras staan diverse kramen 
met biologische producten zoals fruit, waddenproducten, geitenkaas, 
kruidenkaas, boerenijs en fruitbomen. 

Het Behouden Huis organiseert jaarlijks een aantal 
concerten, een theateroptreden en een tentoonstel-
ling. Bovendien gaat het twee herfstconcerten organi-
seren samen met de Kruidhof.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondagmiddag 5 oktober - 14.30 uur (samen met 
De Kruidhof) xylofoon – en slagwerkoptreden door 
Ido Gerard Kempenaar (Buitenpost) en Titus van der 
Woude (Dokkum). Beide artiesten zijn veelbelovende 
studenten aan het conservatorium in Groningen. Zij 
voeren – in unieke combinaties van instrumenten 
– klassieke en moderne werken uit van onder anderen 
Bach, Ravel, Evelyn Glennie, Ruud Wiener. Entree: 5 
euro, tevens toegang tot de tuin.
Zondagmiddag 2 november: vioolrecital  door Vese-
lina Manikova, aan de vleugel begeleid door Dijana 
Koleva. Veselina is bekend in Bulgarije, het land waar 
zij vandaan komt, maar ook in Nederland treedt zij op 

verschillende podia op – een 
zeer begaafde jonge soliste 
met een klassiek programma, 
o.a. Mozart, Hristoskov. Entree 
7 euro - plaats: ‘het Behouden Huis’ - beperkt aantal 
plaatsen (bestellen op 0511-542012) aanvang: 15.30 
uur
Zondagmiddag 9 november: (samen met de Kruidhof) 
strijkkwintet Allauda uit Amsterdam met werken van 
Mozart en Dvorak. Entree 5 euro; tevens toegang tot 
de tuin. Plaats: de Kruidhof; aanvang 14.30 uur.
19 december kerstvertelling van Dickens door peter 
van pagée – het bekende verhaal van Scrooge en 
Marley. Plaats: ‘Fogelsangh-state’ in Veenklooster! 
Entree: 6 euro - aanvang: 20.00 uur.
December/januari: tentoonstelling van werk van Evert 
Meilink – kunstschilder in Buitenpost.

‘Het Behouden Huis’-programma  tot  2004

‘Welzijn ouderen’ biedt aan

Computercursussen
- Cursus Windows
Een cursus waarin u kennismaakt met het Windows 
besturingssysteem. De cursus bestaat uit 10 bijeen-
komsten van anderhalf uur.
- Cursus Works
Een cursus waarin u kennismaakt met MS-Works 
(tekstverwerking, rekenblad en dataverwerking). De 
cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf 
uur. U moet hiervoor voldoende vaardigheden (begin-
nerscursus) bezitten en de mogelijkheid tot oefenen.
- Cursus Word
Deze cursus gaat dieper in op de vele mogelijkheden 
van tekstverwerking. Ook deze cursus bestaat uit 
10 bijeenkomsten van anderhalf uur. U moet over 
voldoende typvaardigheid beschikken en de mogelijk-
heid tot oefenen.
- Internetcursus
De internetcursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 
anderhalf uur; daarin wordt onder andere de historie 
van het internet behandeld, wat heeft u nodig voor 
internet, wat doet een provider, mailen, mail ontvan-
gen en openen, enzovoorts. Als deelnemer moet u 
voldoende vaardigheden hebben, en er moet geoe-
fend worden.
- Workshop Database
Deze workshop gaat over het maken van een 
database(je) en op basis daarvan het maken van 
zogenaamde standaardbrieven en etiketten. Ook 
het maken van willekeurige etiketten komt aan bod. 
Deze database wordt gemaakt met Word 97 of Word 
2000. Als deelnemer moet u voldoende vaardigheden 
hebben met de computer en tekstverwerking. De 
workshop duurt 1,5 tot 2 uur.
- Internetbankieren
Twee teamleiders van Rabobank ‘de Lauwers’ maken 
u wegwijs op het gebied van Internetbankieren. De 
cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van anderhalf uur 
(De cursus wordt u gratis aangeboden).

Alle cursussen, behalve het internetbankieren zijn 
bedoeld voor 55+ers. Eventuele nieuwe cursussen 
worden bekend gemaakt via de OuderenWijzer, onze 
maandelijkse pagina in ‘de Feanster’. Meer informatie 
op telefoonnummer 542849.

Soos
1 keer per 2 weken op dinsdag van 14.00-16.30 uur 
in het Multifunctioneel Centrum Herbranda. Voorzitter: 
G. v.d. Galiën, Schepperstraat 66, telefoon 542310

Gymnastiek
Groep 1: elke maandag van 14.30-15.30 uur
Groep 2: elke maandag van 15.30-16.30 uur
in Nieuw-Herbranda, Herbranda 1. Contactpersoon: 
Mw. Heidbuurt. West 9, telefoon 542391

Volksdansen
‘de Fleurige Rounte’ - elke vrijdag van 9.30-11.00 uur
‘de Ketting’ - elke woensdag van 9.30-11.00 uur
in Nieuwe Herbranda, Herbranda 1; contactpersonen: 
‘de Fleurige Rounte’ - Mw. van der Bij, de Wiek 12, 
telefoon 543615; de Ketting - Mw. T. v.d. Land, Mejont-
smastraat 9, telefoon 542377

Koersbal
Elke woensdag van 14.00-16.30 uur in Nieuw-
Herbranda, Herbranda 1; contactpersoon: 
dhr. B. Roossien, Tichelwei 13, Oostrum, telefoon 
0519-518564

Rummycup
Elke donderdag van 14.00-16.00 uur in Nieuw 
Herbranda; contactpersoon: als boven

Biljarten
Van maandag tot en met vrijdag in Nieuw Herbranda; 
contactpersoon: dhr. W. Meijer, de Wiek 19, telefoon 
544383

Koffie-uurtje
Elke dinsdag van 10.00-11.00 uur in Nieuw- 
Herbranda. Contactpersoon: mw. T. Landsaat, Nieuw-
Herbranda, telefoon: 542849

Stijldansen
in Nieuw-Herbranda; contactpersoon: Mw. Kommerij, 
Oost 15, telefoon: 541591

Het zorgkwadrant afdeling ‘Welzijn Ouderen’  biedt op 
Herbranda het volgende programma aan.

Verwen uw zintuigen
op onze

Oogstdag / 
Fruitshow

Zaterdag 11 oktober 2003
Gratis toegang

 Di t/m za 10.00 - 17.00. Zo 12.00 tot 17.00 uur 

Schoolstraat 29 B  Buitenpost  0511 54 12 53 
www.dekruidhof.nl 

(advertentie)
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Periode 23 september tot en met 25 oktober

Activiteiten
4 oktober: FTC Woonexpo Kapenga-fi etstoertocht; start: ‘the Point’, 30 km en 60 
km tussen 9.00-12.00 uur, 100 km tussen 8.00-9.00 uur.
5 oktober: 14.30 uur, ‘de Kruidhof’; organisatie ‘Behouden Huis’ en De Kruidhof; 
Ido Gerard Kempenaar en Titus van der Woude spelen lichte en klassieke werken in 
een unieke combinatie van xylofoon, djembe en ander melodisch slagwerk; toegang 
€ 5.00 (incl. toegang tot de tuinen)
11 oktober: tijdens openingsuren, De Kruidhof, Oogstdag/Fruitshow, fruit om te 
eten en te drinken, informatie over fruit en fruitteelt, toegang gratis
15 oktober: 14.30 uur, The Point – Maskelyn – De Ronzebons met het programma 
‘Kunnen meisjes piraat zijn’, entree: € 3,50
17 oktober: 19.30 uur, The Point – Maskelyn – Open Podium: zingen, dansen, 
playbacken, drummen, pianospelen, blokfl uiten, goochelen. Kinderen tussen de 8 
en 14 jaar: meld je aan vóór 1 oktober bij It Koartling, entree: € 2,-
21 oktober: 19.45 uur, De Schakel – NVVH – Dr. F.O.J. van der Steen, ‘Lepra in 
Tanzania’, over zijn werk voor de Lepra stichting
24 oktober: 19.30 uur, It Koartling, voorronde regionale playbackshow, opgave bij 
Hieke Nauta, tel. 542770, entree: € 1,50

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

In deze rubriek proberen we een zo compleet mogelijk 
overzicht te geven van activiteiten in Buitenpost. Heeft u ook 
een activiteit te melden, geef dit dan zo vroeg mogelijk aan 
ons door. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie 
bevatten: datum, tijd, locatie, activiteit en eventuele nadere 
omschrijving.

 Uit in Buitenpost
JAV Achtkarspelen

Vind je het ‘boere-leven’ interes-
sant? Je bent verliefd op/getrouwd 
met een boer? Nog geen 35 jaar? 
Als je jezelf herkent in (één van) 
bovenstaande punten dan is de 
groep ‘JAV‘ iets voor jou!

Wat is ‘Jonge Agrarische Vrou-
wen’? In de wintermaanden ko-
men we maandelijks (± 7 keer) 
bijelkaar. De bijeenkomsten wor-
den georganiseerd dóór en vóór 
agrarische vrouwen.
Belangrijkste doel(en):
- Ervaringen uitwisselen (leeftijd 
leden vanaf 16 jaar)
- Bijpraten
- Ideeën uitwisselen
- Kennis opdoen
- Ontspanning
We bepalen zelf de onderwerpen, 
dit jaar onder andere dierenarts 
Frank Roest die alles vertelt over 
de jongste kalveren, de AVM ver-
telt iets over ontwikkelingen in de 
melkveehouderij en NLTO leert 
ons hoe we ‘tijd de baas kunnen 
zijn’ als je het (te) druk hebt. Ook 
organiseren we excursies: naar 
een nertsenfokker en naar een 
zorgboerderij. Als je wilt kun je 
een cursus doen, bijvoorbeeld 
boekhouden of bestuursvaardig-
heden.

De bijeenkomsten van onze boe-
rinnegroep zijn niet alleen leer-
zaam, ook erg gezellig. De lokatie 
is altijd in onze eigen regio. Dus 
wat let je? Twijfel niet en kom langs 
of spreek met iemand af en kom 
dan samen. De eerstvolgende 
avond is maandag 22 september, 
gevolgd door 20 oktober bij café 
Piersma in Surhuizum.
Contactpersonen: Tine v/d Veen-
Vlasma-Surhuizum (351395), Ca-
rin Roorda-Buitenpost (544500), 
Rikstje Wiersma-Augustinusga 
(352736) of Joke Veenstra-Vries-
Kootstertille (471740).

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.

Gustaaf Rutgers, kunstschilder

Als ik door de telefoon aan Gustaaf Rutgers vraag of hij een interview wil 
geven voor de Bibu-post, klinkt er enige aarzeling. Hij vraagt zich af of hij 
momenteel eigenlijk wel iets te melden heeft, maar stemt uiteindelijk toch 
toe. Eenmaal bij hem thuis, blijkt er echter geen sprake te zijn van een 
gebrek aan gespreksstof: Gustaaf weet heel goed wat hij wil en kan dat 
uitstekend onder woorden brengen. 

Niet alleen in woorden trouwens: hij is kunstschilder (in opleiding) en 
maakt schilderijen ‘met een bedoeling’. Zijn woning aan de Troelstralaan 
is tegelijk zijn atelier. Aan alle muren hangen schilderijen. Allemaal eigen 
werk, maar onderling heel verschillend. Er zijn een+ paar fi guratieve schil-
derijen bij, waaronder een prachtig doek met een zittende vrouw, in hele 
mooie zachte kleuren.  Er is ook een serie werken met vrij strakke vormen 
in heel precieze kleurstellingen. En een derde vorm van schilderen die 
Gustaaf beoefent is helemaal vrij en abstract. “Met dat wilde, die energie 
erin, daar heb ik wat mee. Figuratief schilderen is zo’n gezwoeg! Ik moet 
het wel doen en het is ook heel mooi, maar ik word er niet gelukkig van. Je 
leert er wel veel van: je gaat beter waarnemen, vooral kleuren. Daardoor 
lukt mijn andere schilderwerk ook weer beter. Ik zie fi guratief schilderen 
meer als middel dan als doel.”

Gustaaf (36 jaar, geboren Groninger en opgegroeid in Friesland) is pas 
ruim 4 jaar bezig met schilderen. Hij is derdejaarsstudent bij kunstaca-
demie Minerva in Groningen en hoopt over 2 jaar de opleiding afgerond 
te hebben. Daarvóór deed hij allerlei andere dingen: hij zat in de kleding-
verkoop, o.a. in Düsseldorf en Londen, hij was zakelijk leider van een 
theatergezelschap (met succes), studeerde een tijd maatschappelijk werk 
en psychologie en begon aan een timmeropleiding. Hij bestempelt deze 
periode in zijn leven achteraf als “een zoektocht naar geluk”. Als kind was 
Gustaaf niet vrij om te doen wat hij graag wilde en om te zijn wie hij was. 
Hij voelde zich beknot en ingesnoerd door een te strenge opvoeding en 
kon zich niet vrij ontwikkelen. Jarenlang werkte dat door. Hij ging op een 
verkeerde manier met zichzelf om, paste zich te veel aan . Hij heeft een 
lange weg moeten gaan om weer te weten wie hij zelf was, hoe hij wilde 
leven en wat hij wilde met zijn leven. “Mensen moeten anderen niet vertel-
len hoe te leven, wat ze wel en niet moeten doen. Het is niet goed als je 
te veel aan je eigen overtuiging hangt, alsof dat ‘de waarheid’ is. God is 
niet te bereiken via denken. Al je eigen ideeën en overtuigingen moeten 
eerst overboord. In de leegte die er dan is kun je iets ervaren van de 
waarheid.” 

Gustaaf had zelf zo’n mystieke ervaring, een fl its die hem vanaf dat 
moment inspireerde. Zijn trouw aan waarheid werd de drijfveer om schil-
der te worden. Het drukke stadsleven zat, streek hij neer in het rustige 
Buitenpost en een vriendelijke mevrouw van het Arbeidsbureau zette hem 
op het spoor van een kunstopleiding. Gustaafs grote voorbeeld is de Rus-
sisch-Amerikaanse schilder Mark Rothko. Ook deze kunstenaar is gegre-
pen door God en licht. Hij schildert grote kleurvlakken met fi jngevoelige 
contrasten tussen licht en donker. “Mensen mediteren ervoor, komen tot 
rust.” Gustaaf is nog niet tevreden over zijn eigen schilderijen. “Eigenlijk 
kan het niet wat ik wil. Wat ik wil overbrengen kun je niet in beelden of in 
woorden vastleggen.” En met een gebaar naar de muren van zijn atelier: 
“Het hangt hier nu nog niet en over tien jaar misschien ook nog niet. Maar 
ik ga toch door. Schilderen voelt als ‘ik ben weer thuis’! “ 

Over een paar jaar wil hij gaan exposeren en -uiteraard- verkopen;  mis-
schien zal hij er ander werk bij moeten doen, want er moet wel genoeg 
brood op de plank komen. Toch blijft hij zich wel een beetje een wereld-
verbeteraar voelen: “Het is eigenlijk tegenstrijdig: erachter komen dat 
mensen elkaar niets kunnen voorschrijven en dan toch die boodschap 
dat dat zo is, willen uitdragen. Maar ik wil delen wat ik ooit gezien heb. Het 
zou troost kunnen bieden aan een ander.” 
(tekst: Ineke Mooiweer, foto: Harrie Slagter/redactie)

Kattenhater actief

Sinds enige tijd is er in de buurt 
van de Bernhardlaan, de Wiek en 
de Vang een kattenmepper actief. 
In het afgelopen half jaar werden 
zeker 6 en mogelijk meer katten 
dood aangetroffen in de gemeente-
lijke bosschages, waarvan enkele 
al in staat van ontbinding. Naar 
alle waarschijnlijkheid werden de 
katten vergiftigd met antivries. De 
bewoners van de Wiek en de Vang 
zijn furieus en hopen de laffe dader 
te achterhalen. 
Verdere informatie bij H. Combs, 
de Wiek 3, 0511-542735.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons gemakkelijk !

Let op de kopij-inleverdatum:
maandag 6 oktober

De krant verschijnt in week 43
Houdt u daar ook rekening mee?

Ronkend rijdt het zwarte Golfje, 
met een dreunende bas en een 
zwaar grommende motor, aan 
Binne en Boaite voorbij. “Ach ja, 
Binne, ik heb m’n DAFje te koop, 
heb je d’r belang bij?”, vraagt 
Boaite. “Ha, die roestbak, wat mot 
ik ermee”, bromt Binne, “maar je 
hebt ‘m al dertig jaar, waarom doe 
je ‘m nou weg?”.  Boaite zucht, 
trekt een somber gezicht, en zegt: 
“dat wil ik je wel vertellen, maar je 
gelooft ‘t vast niet”.

“Vorige week komt m’n kleinzoon met een rood hoofd aangehold, en 
brult: “Pake, mem is naar het MCL, de baby komt!”. Dus Lutske roept:
“Boaite, pak de auto maar weer eens, we gaan d’r nou naar toe”. 
De auto had in geen jaren gereden, maar hij startte onmiddellijk, ja 
wat wil je, ouderwetse kwaliteit. Maar we zijn het dorp nog niet uit of 
m’n wat gespannen wederhelft roept: “ Keren, Boaite, we gaan naar 
het station, want als jij een poppeslok gehad hebt, dan krijgen we 
ongemakken! En, planke pake, want we komen te laat”. Altijd als ze 
pake tegen me zegt  wordt ik wat pissig, dus ik laat de DAF voor de 
show wat loeien, maar we zijn nog geen twee straten verder en ‘fl its!’ 
- snelheidscontrole. Lutske kwaad, ik kwaad, maar snappen deed ik 
het niet want ik reed echt niet harder dan effe over de 50. “Je mag hier 
nog nog maar dertig, ouwe, dat gaat ons mooi wat centen kosten”, 
snauwde Lutske. Gelukkig konden we de auto makkelijk bij het station 
parkeren, mooi koel onder de bomen, en we draven naar binnen. Ik 
roep tegen de man achter de toonbank, “twee retour Leeuwarden”, 
en zoek m’n portefeuille, maar in de haast was ik ‘m vergeten. Zegt 
die man: “Sorry, u moet kaartjes uit die kast daar halen”, en er nog 
eens over heen, “je moet wel contant of met de pinpas betalen”. Weer 
een probleem, en Lutske zeurde gelijk met een zwart gezicht, “waren 
Olijve, Postma of Metzlar d’r nog maar, die kenden we en daar viel 
altijd wel wat mee te regelen”. Maar ik denk gewoon - we stappen in en 
praten met de conducteur, dan is dat zomaar opgelost. Komt de trein 
aan, lacht die machinist: “een conducteur?, die hebben we allang niet 
meer. Het spijt me, als je mee wilt is dat op eigen risico”. We wagen het 
erop, en ja hoor, komen d’r twee van die controleknapen in het blauw in 
Hardegarijp de coupe binnen. Wat een pech! “Plaatsbewijs, meneer”, 
zei de ene tegen ons. Gelaten zei ik: “ja, die hebben we niet”. “Dat 
wordt reizen met een mooie boete meneer, mag ik uw legitimatie”, 
antwoordde de ander. M’n humeur was ondertussen om te ploffen, 
van legitimatie-plicht had ik nog nooit gehoord, en ik zeg een beetje 
opgelopen:”Wat nou, legitimaasje, m’n ausweis heb ik na de oorlog in 
de houtkachel gestookt!”. Wordt die man ook kwaad: “toe maar, u gaat 
voor de hoofdprijs, dat gaat nog eens extra kosten!”.  

Gelukkig lag in Leeuwarden een kerngezonde kleindochter op ons te 
wachten, dus ons slechte humeur raakten we toen onmiddellijk weer 
kwijt. ‘s Avonds komen we terug met de trein, we lopen naar de auto, 
en raad ’s, zit d’r een geel papiertje onder de ruitenwisser. Ik val bijna 
om van verbazing: een parkeerbon! Ongelovig zeg ik tegen Lutske, 
“wat nou, dit heb ik nog nooit in Buitenpost meegemaakt.” Hadden ze 
er een parkeerverbod neergezet. Lutske werd een beetje paars en 
kefte tegen mij: “ik weet niet wat jij wil, maar de auto en de trein wordt 
me tegenwoordig te duur Boaite, dus verkoop de DAF maar. Volgende 
keer als we wat verder weg moeten, gaan we weer op de fi ets, net als 
vroeger.”

Binne Lutje en Boaite Post

Open tafel Haersmahiem

De open tafel van ‘ Haersmahiem’ 
staat weer voor u gereed op woens-
dag 15 oktober, om 12,30 uur.
Het menu van deze middag:
~ Gerookte zalmsalade met avo-
cado - Rettich cocktailsaus - Stok-
brood en boter
~ Gevulde maiskipfi let met brie 
- Bieslook - Dillesaus
~ Koninginnegroente met kerrie-
saus - Waldorfsalade - Rosti
~ Pommes Anna (roomaardap-
pelen)
~ Mango abrikozen bavarois - 
Frambozensaus en slagroom

Kosten:  9,- per persoon
Opgeven voor vrijdag 10 oktober 
bij de receptie - telefoon 549898



Word je eigen werkgever met franchise bij SKA

Kinderopvang biedt ondernemerschap

Werken met kinderen, een eigen inkomen verdienen én eigen baas 
zijn: dit wordt mogelijk met Franch & Free, een nieuwe formule voor gastouderopvang. Een Franch 
& Free-gastouder werkt voor zichzelf, maar staat er niet helemaal alleen voor met ondersteuning 
bij opvoedkundige zaken, administratie, uitleen van materialen en publiciteit. De gastouder bepaalt 
zelf van welke faciliteiten ze gebruik wil maken.
 
Om deelnemer te kunnen worden, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een mi-
nimale inkomensgrens. Deze is niet gekoppeld aan een aantal opvanguren. U bent dus vrij in het 
vaststellen van tarieven, het aantal opvanguren en het aantal kinderen waarvoor u opvang wilt ver-
zorgen. Een andere voorwaarde is het volgen van een training. De regeling houdt een aantal belang-
rijke voordelen in. Er kan een beroep worden gedaan op de fiscale aftrekmogelijkheden voor kleine 
zelfstandigen en startende ondernemers, terwijl men tevens verzekerd is voor het Ziekenfonds en 
de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen. Het gastouderbureau van de Stichting Kinderopvang 
Achtkarspelen  werkt ook met deze nieuwe opzet, die is ontwikkeld in overleg met het ministerie 
van Financiën en Deloitte & Touche Adviseurs. Als erkende organisatie hanteren wij wettelijke 
normen voor de kwaliteit van de opvang en een checklist voor de kwaliteit van de gastouderwo-
ning. In de overeenkomst die wij met de franchisegastouders afsluiten staan bepalingen ten aan-
zien van de werkwijze en de gewenste dienstverlening. U betaalt uitsluitend een vergoeding voor 
de diensten die u van ons afneemt.

Bent u geïnteresseerd?, maak dan een afspraak voor informatie, onze medewerkers geven graag 
verdere uitleg. Ook als u momenteel nog geen gastouder bent, kunt u reageren! Gastouderbureau 
Stichting Kinderopvang Achtkarspelen: Kerkstraat 11, telefoon: 0511-543017

Winkelend publiek opgelet

U wordt op dierendag
in het zonnetje gezet !

Op zaterdag 4 oktober tussen 10.00 en 16,00 
uur loopt er een fotograaf rond in de Kerk-
straat - wordt u gefotografeerd dan maakt u kans op een waardebon!

De foto’s kunt u bewonderen op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober in 
de etalage van Keurslager van der Bijl, Kerkstraat 74.

Staat u of jij op de omcirkelde foto, dan heeft u een prijs gewonnen. 
Neem dan contact op met slager Jan van der Bijl. Hij zal uw naam 
noteren, en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 11 oktober om 
16.00 uur bij dezelfde keurslager.

Vrijdag 24 oktober 

organiseert de BUVO-aktiviteitencommissie een

touwtrekwedstrijd
‘s Avonds om 19.00 uur hopen wij in de Kerkstraat met minimaal 10 
groepen deelnemers een competitie te houden. Wie kan zich hiervoor 
opgeven? Buurtverenigingen, sportverenigingen, brandweer, politie, 
enzovoorts. De prijs bestaat uit een wisselbeker en een krat bier. Doe 
mee en vul de onderstaande bon en lever deze in voor 10 oktober in de 
brievenbus van ijzerwaren ‘Enorm Van der Veen’  aan de Voorstraat.

Wij doen mee!
teamnaam: ........................................................................
contactpersoon: ................................................................
adres: ................................................................................
telefoonnummer: ..............................................................
aantal deelnemende personen: .......................
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Sociaal-Cultureel Werk ‘It Koartling’
Schoolstraat 31    9285NE Buitenpost
tel. 0511 541214
Beheer: Arjen Heidbuurt  tel.nr. Koartling
Jongerenwerker:
Cursuswerk: Lidy Plantenga   0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen   0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra   0511 542271
Cultuurwerk: Johan Kootstra 0511 541322

De toneelclub zoekt nog aankomende acteurs
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 dè plek voor kinderen om creatief 
bezig te zijn en toneelspelen te leren. Dit jaar hebben we 
gekozen voor een nieuwe manier van werken: ‘zeeptheater’. 

Naast het leren van het acteren maken we samen een soap op bijvoorbeeld de 
manier van GTST; aan het eind van de cursus laten we het 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. Meld je aan op het telefoonnummer van 
It Koartling of bij Ylse Veenstra, telefoonnummer 542271.

Jongerensoos 
voorlopig nog 
dicht

Jongerenwerkster Jetty 
van der Ploeg heeft, na 
een ziekte-periode, kort 
geleden afscheid genomen 
van haar werk bij ‘het Acht-
kant’. Omdat er nog steeds 
geen vervanging voor haar 
is gekomen, blijft de jeugd-
soos voorlopig dicht. Zodra 
er verandering in deze 
situatie komt, worden jullie 
onmiddellijk op de hoogte 
gesteld.

In de komende tijd zullen 
we proberen toch iets te 
bieden aan de jongeren 
van Buitenpost. Er wordt 
gewerkt aan de voorberei-
ding van een nieuwe serie 
popconcerten en af en toe 
de vertoning van een goeie 
fi lm in de soos. Je hoort 
hier nog meer over.

Het cultuurwerk organiseert:

Film en gezelligheid
 in de wintermaanden

Recente bezoekers is het vast niet ontgaan: de hal en de 
grote zaal hebben fraaie veranderingen ondergaan. Zo is 
‘de grote zaal’ voorzien van een bioscoopscherm en een 
kwaliteits-geluidsinstallatie. Dit willen we in combinatie 
met onze nieuwe beamer goed gebruiken! Het komende 
winterhalfjaar houden we elke laatste zaterdag van de 
maand een fi lmavond. Daarnaast is er tegelijkertijd in 

de hal muziek en gezelligheid. De naam ‘Euro-bios’ is niet 
willekeurig gekozen, de toegang is slechts  1,-. Voor een 

ieder die ‘even weg’ wil in eigen dorp staat de deur van 
It Koartling van 20.00-24.00 uur open. Wij bieden een 
goede fi lm (in DVD-kwaliteit) en een goede sfeer. Van 

harte welkom, bijvoorbeeld bij de eerste ‘euro-bios’ op 25 
oktober met de fi lm ‘The Green Mile’.

Openingsactiviteit op 26 september
Film ‘Kameleon’ en kinderdisco

Wij zetten het nieuwe seizoen goed in met de prachtfi lm ‘Kameleon’ en daarnaast 
een disco. Alle kinderen van de lagere schoolleeftijd zijn van harte welkom. De 
toegang is gratis! Start om 19.30 uur en we stoppen om 21.30 uur. Graag tot 
dan! (deze activiteit komt in de plaats van de aangekondigde speurtocht!)

Openingsactiviteit op 26 september

Het Kinderwerk !

Eurobios

Net als vorig jaar presenteren de 
christelijke vrouwengroepen CPB 
en Passage in Buitenpost hun pro-
gramma voor het komend seizoen 
ook nu weer gezamenlijk.De data 
en onderwerpen zijn de volgende: 
de avonden worden georgani-

seerd door of CPB of Passage(P). 
De tijd en plaats zijn 19.30 uur in 
Herbranda, tenzij anders vermeld. 
Verder is er in de komende herfst 
en in de tijd voor Pasen nog een 
bloemschikcursus. Bent u geen 
lid en wilt u toch eens een avond 

meemaken, dan bent u als gast 
van harte welkom! 

Nadere informatie: H. v.d. West, tl 
542318 (CPB); Tineke Kaldeway, tl 
542760 (Passage)

18-9 Gezamenlijke start in de Schakel met ds. D. Wiersma; thema 
“Toen God verdween uit...”
25-9 Rayonstartavond om 19.45 in de Lantearne in 
Surhuisterveen m.m.v. de schrijver Johan Veenstra (CPB)
9-10 Burgemeester Lycklama komt de dames informeren over de 
gemeentepolitiek (CPB)
23-10 Excursie naar een wijnmakerij in Giekerk; vertrek om 19.00 
uur vanaf de Schakel (CPB)
23-10 Boekbespreking door mw. J. Krook- Merkus. Boek: “De 
leafde kin net swije” van ds. Th. Kuipers (P)
6-11 Creatieve morgen om 9.30 uur (CPB)
7-11 Provinciale ontmoetingsdag voor leden om 10 uur in de 
Lawei te Drachten. Thema “Levensloop” (P)
13-11 Mw. Betzema vertelt op humoristische wijze over eten, 
drinken en geboorterituelen uit Beppe’s tiid (CPB)
20-11 Mw. Jonkers komt vertellen over het Friese kostuum (P)
18-12 Kerstviering van de gezamenlijke vrouwengroepen in Bui-

tenpost om 19.45 in de Schakel. Organisatie: Passage.
8-1 Informatieavond omtrent het Ronald McDonaldhuis in Gronin-
gen (CPB)
22-1 Het werken in een hospice (P)
12-2 Jaarfeest m.m.v. mw. Feitsma met solotoneel (CPB)
19-2 Feestelijke jaarvergadering (P)
6-3 Wereldgebedsdag in de Doopsgezinde Kerk
11-3 Informatie over opvang van daklozen en zwerfkinderen in de 
Terp, Leeuwarden (CPB)
18-3 Mw. Leenheer uit Buitenpost met het thema “Er is meer 
tussen hemel en aarde” (P)
15-4 Gezamenlijke slotavond in de Schakel m.m.v. mw. Houwing 
over 100 jaar Oranjehistorie
28-4 Provinciale jaarvergadering in de Lawei te Drachten; aan-
vangstijd niet bekend CPB)
11-6 Viering van het 60 jarig jubileum van NCVB/ Passage, afde-
ling Buitenpost. Tijd en invulling nog niet bekend (P)

Laatste bijeenkomst ‘Gezond Tuinieren’
Op dinsdag 23 september wordt op de demonstratietuin van het volkstuin-
komplex van de tuinvereniging “Buitenpost” aan de Einsteinstraat  aldaar 
de 5e en laatste voorlichtings-bijeenkomst ‘milieuvriendelijk tuinieren’ 
gehouden. De heer Joop Kiers van de dienst Landbouw Voorlichting is 
weer aanwezig voor het geven van adviezen en het beantwoorden van 
vragen, die te maken hebben met een goed beheer en onderhoud van 
groente- en siertuin. In deze laatste bijeenkomst zal aandacht worden 
besteed aan het snoeien van kleinfruit en heesters.  Goed snoeien is een 
vereiste voor een goede ontwikkeling van de struik. Vaak wordt te weinig 
uitgesnoeid, uit angst dat men de struik en de latere vruchtzetting belem-
mert, doch het tegendeel is veelal het geval. Joop Kiers demonstreert 
hoe gesnoeid moet worden, welke takken wel en welke niet weggenomen 
kunnen worden. Aan de orde komt ook de vraag: hoe halen we de tuin 
zo goed mogelijk de  winter door. Velen hebben goede ervaringen met 
het zaaien van groenbemesters; deze voorkomen het wegspoelen van 
de aanwezige voedingsstoffen en brengen extra stikstof in de grond. Ook 
is er ruimte voor een nabeschouwing van het afgelopen seizoen, voor 
uitwisseling van individuele ervaringen. Wat heeft het milieuvriendelijk 
tuinieren opgeleverd, wat waren de knelpunten en wat kunnen we er van 
leren voor het volgend seizoen. 

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en iedere geinteresseerde tuinder is 
hier van harte welkom. Voor verdere informatie over deze bijeenkomst kan 
men terecht bij de heer F. Langhout, tel.: 0511-541510. 

Programma CPB en ‘Passage’

Playbackshow op vrijdag 24 oktober
Dit najaar vindt opnieuw de strijd om de cup van de Re-
gionale Playbackshow Achtkarspelen plaats. Buitenpost is 
één van de deelnemende dorpen, maar is ook de plek van 
de grote fi nale op 15 november in ‘the Point’ aan de Voor-
straat. Deelnemers kunnen zich opgeven in de categoriën 
6 tot 9 jaar, 10 tot 12 jaar en de oudere groep van 12 
t/m 18 jaar. Aanmelding bij Hieke Nauta: tel. 542770. 
Kosten van deelname zijn  2,- per persoon of maximaal 
 10,- per groep. Doe mee aan dit altijd spannende en 
leuke evenement! De voorronde van Buitenpost vindt 
plaats in ‘de grote zaal’ van It Koartling op 24 oktober 
om 19.30 uur. Toegang voor bezoekers is  1,50.

Kinderaktiviteiten in de komende maand!
1 oktober: de Dierenkeuring met medewerking van een echte dierenarts
Neem je huisdier mee, laat hem onderzoeken, krijg advies en kom in aanmerking 
voor de prijs van ‘Het Huisdier van Buitenpost’. Deelname gratis!

8 oktober: creatieve middag voor de kinderen van groep 1 tot en met 4. We 
gaan aan het werk met het thema ‘Herfst’. Kosten:  0,50

22 oktober: brengen we een bezoek aan het herfstige Veenkloosterbos. Onder 
leiding van de boswachter gaan we dit bijzonder stukje natuur in eigen omgeving 
eens beter bekijken. Wij vragen de medewerking van ouders bij de begeleiding. 
Kosten:  0,50

- tekenen en schilderen voor jongeren 
(onder deskundige leiding) start woensdag 24 september

- herfsttafel met poppen van vilt
 start donderdag 25 september

- antroposofi sche poppen
 start woensdag 29 oktober

Opgave voor deze cursussen bij: 
Jettie Kronenburg, tel. 0511-542024

- decoraties van beton 
start maandag 6 oktober

- creatieve fotografi e
start donderdag 25 september

- praktische fotografi e 
start donderdag 18 september

Opgave voor deze cursussen bij:
 Sjoukje van Lune tel. 0511-541430

- herfststuk koff er met kalebassen
donderdag 25 september

- guirlande met keukenkruiden
donderdag 9 oktober

Opgave voor deze cursussen bij:
Elly Kramer, tel. 0511-543242  

Voor meer informatie over de cursussen en workshops 
zie het augustusnummer van ‘de Binnenste Buiten’ 

Op onderstaande cursussen is nog plaats!

Kinderkookkafé start opnieuw

In week 43 start het kinderkookkafé 
met een nieuwe lichting lekkerbekken. 
De 5-delige cursus is al volgeboekt,  
en de deelnemers krijgen binnenkort 
bericht over de details. Degenen die  
ook graag mee hadden willen doen, 
raden we aan om zich nu al op te 
geven voor de volgende ronde. Deze 
zal na de jaarwisseling los gaan.

Folder op scholen

Komende week wordt opnieuw onze 
folder op de lagere scholen ver-
spreidt. Dit uitgebreide kinderwerk-
informatieblad gaat over de peri-
ode september tot en met november, 
bewaar hem dus goed! Bij vragen over 
kunt u altijd met het nummer van It 
Koartling of de contactpersoon van 
het kinderwerk bellen.



Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang



Hij leidt het drukke leven van mede-eigenaar van een 
automatiseringsbedrijf. Vijftig uur in de week besteedt 
hij aan werk, wat hij vaak van huis uit kan doen. Het is 
zijn geluk dat zijn vrouw begrip kan opbrengen voor zijn 
sportliefde, want van de vrije tijd gaat een groot deel op 
aan het voetbal. Elke zaterdag staat de lange gestalte 
van de 42-jarige Jan Douma bij de dug-out. De trainer 
van het eerste elftal van VV. Buitenpost straalt rust en 
zelfvertrouwen uit, en lijkt zich daar op zijn plaats te 
voelen. ´Het is mijn hobby, een enorme hobby. Als je 
coacht of training staat te geven, vergeet je het werk 
gewoon.´ Maar…wie hem in Buitenpost alleen kent als 
trainer van het eerste, die mist wat. 

SC. Cambuur
`Elke voetballer wil als hij begint het hoogst mogelijke berei-
ken’, denkt Douma, `dat is sport: het beste uit jezelf halen.’ 
De droom van jonge voetballers om ooit bij Cambuur of SC. 
Heerenveen te spelen, kwam uit voor de toen 23-jarige Jan 
Douma. Na scouting en na een testwedstrijd volgde toevoe-
ging aan de selectie van Cambuur. En niet voor niets: in zijn 
eerste wedstrijd van een toernooi in Japan, scoorde hij drie 
keer tegen de Japanse club Mazda. ´Jan Douma uitblinker 
bij Cambuur in eerste duel’, kopte de krant. Dat zijn carrière 
na drie jaar afgelopen was, lag niet aan zijn spel, het waren 
de vele blessures. ́ Het laatste jaar had ik bij elkaar maar een 
half jaar gevoetbald. Net als ik het lekkere gevoel weer terug-
kreeg, moest ik weer een stapje terug doen. Ik trainde vier, 
vijf keer per week om terug te komen, maar ik ging van de 
ene naar de andere blessure.’ Na de periode Cambuur werd 
hij weer met open armen ontvangen als speler bij zijn oude 
club, VV Buitenpost. `Daar heb ik het plezier weer enorm te-
ruggekregen. Niet alleen het voetballen zelf, maar ook alles 
eromheen was gezellig. Het is hier ook meer een eenheid. Bij 
Cambuur is het: iedereen voor zich. Dat is niet mijn cultuur, 
maar dat accepteer je. Ik had had toen trouwens nog wel 
binding met de club in ons dorp, als leider. Daar was wel tijd 
voor, want in die tijd was je nog niet voltijd aan het voetballen. 
Bijna iedereen had er nog een baan naast.´

Enorm sportmens
Toen Douma net bij Cambuur kwam, was hij nog dienstplich-
tig. In het leger was hij sportinstructeur. ́ Ze keken in het leger 
naar je achtergrond. Ik had de academie voor lichamelijke 
opvoeding gevolgd en werd dus automatisch sportinstruc-
teur.´ Daarnaast gaf de geboren en getogen Buitenposter 

les op verschillende scholen. Dat hij in zijn jonge jaren voor 
de academie voor lichamelijke opvoeding koos, was niet ver-
wonderlijk. ´Ik ben een enorm sportmens´, stelt hij. `Ik heb 
ook andere sporten gedaan, tennissen en gymnastiek;  ik lid 
van MAAS. En vanaf mijn zevende heb ik bij Buitenpost ge-
voetbald.´ Na zijn opleiding bleef hij nog een tijdje lesgeven, 
maar uiteindelijk verveelde dat. `Je zit als leraar in een ritme, 
je moet elk jaar weer een programma doorlopen. Het was 
voor mij geen uitdaging. Misschien heb ik meer met volwas-
senen`, peinst hij, maar meteen verbetert hij zichzelf weer. 
´Nee, dat is het eigenlijk niet, want met jeugd werken vind 
ik ook wel leuk. Het is de schoolomgeving, die trok me niet 
aan.´ En als hij het later over ´plezier in de sport´heeft, valt 
het hem nog een reden te binnen: ́ op zo´n school is lang niet 
iedereen gemotiveerd. Als je moet werken met mensen die 
er geen zin in hebben, dan heb je er zelf ook geen zin in.´ 

Voorop gaan in de strijd´
Voetballers, dat zijn mensen die er zin in hebben. Het niveau 
maakt niet uit, maar motivatie moet er zijn´, benadrukt de 
trainer. Wat niet direct wil zeggen dat hij net zo goed het 
vijfde elftal van Buitenpost wil trainen. ´Ik ben ook prestatie-
gericht. Het vijfde speelt toch meer voor het plezier. Ik kan 
wel tegen mijn verlies hoor, daar ben ik wel in gehard. Maar 
het gaat altijd om het winnen. En iemand die in het eerste 
speelt, moet dat ook hebben, die wil om te winnen. Elk duel 
moet je winnen´ Dat kun je als trainer wel willen, maar je 
staat uiteindelijk van de kant toe te kijken. `Ja, dat is best 
moeilijk. Je hebt minder invloed dan als je zelf in het veld 
staat. Je kunt niet vooropgaan in de strijd.´ Toch is het trainen 
iets wat Douma altijd al wel eens wilde doen. ́ Het lag mij wel. 
Het belangrijkste is dat je er plezier aan beleeft. Dat heb ik 
sowieso. Ik vind het mooi om met de mensen om te gaan en 
te kijken hoe spelers het beste tot hun recht komen. En je 
moet bepaalde zaken kunnen overbrengen. Daar heb ik ook 
veel plezier in.´Zelf voetballen, blijft Douma echter het mooi-
ste vinden. Maar door slijtage aan zijn heup, gaat dat helaas 
niet meer. ´Dat frustreert wel eens. Ik heb het geaccepteerd. 
Je móet je er wel bij neerleggen. Op de training doe ik af en 
toe wel eens mee. Het is te mooi om op te geven.´

Op een rijtje
´In de sport kun je je energie kwijt. En na die tijd heb je een 
lekker gevoel en ben je weer fris in het hoofd´, legt de sport-
man zijn passie voor het lichamelijk bezig zijn uit. ´Toen we 
met Cambuur een week in Japan waren, zagen we op een 

veld een hele kluit mensen lichaamsoefeningen doen, keurig 
op een rijtje. Het is daar verplicht en heel normaal. Ik ben er 
ook van overtuigd dat het de prestaties op het werk positief 
beïnvloedt. Als je je fi t voelt, dan heb je er zin in, dan ben je 
veel actiever.´ Zijn liefde voor de sport komt nog eens naar 
voren in zijn bezorgdheid om de huidige cultuur in ons landje. 
´De jeugd doet niet zoveel meer, dat zie je heel nadrukkelijk. 
Veel jonge senioren en junioren van de club zijn motorisch 
minder goed ontwikkeld. Ik had in de brugklas zes uur gym 
in de week, nu is het twee uurtjes. Zo stimuleer je de jeugd 
ook niet. Met sport krijg je een gezonde geest en een gezond 
lichaam, daar geloof ik echt in.´ En dan komt de leraar in 
hem naar boven: ´Het is ook nog heel gezond voor je hart 
en bloedvaten.´

Korfbal
Het is niet verwonderlijk dat Jan Douma zijn kinderen sti-
muleert om te sporten. Zijn jongste zoontje, Martijn van 5 
jaar, trapt dan ook wel ‘s tegen de bal die in de tuin ligt. (´Er 
liggen nog meer ballen, hoor.´) Of hij ook voetballer wordt? 
´Hij moet zes zijn om lid te worden van de VV. Buitenpost. Hij 
heeft het er nogal eens over. Ik zou het mooi vinden, maar als 
het er niet in zit, zit het er niet in´, zegt Jan wel weer nuchter. 
Ook zijn dochter Sanne, 7 jaar, is wel eens met de bal bezig. 
Ze voetbalt niet bij een club, ze zit op gymnastiek bij MAAS. 
´Ze wou op korfbal, maar dat mocht niet van mij´, beweert 
Douma. `Nee, geintje´, lacht hij vervolgens, ´als voetballer 
maak je grappen over korfbal’. Ik ben een echt sportmens is, 
maar vooral voetballer ‘
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Weet jij het?
“Is het te moeilijk? Denken ze dat ze toch geen prijs zullen 
winnen? Of vinden ze de kinderpagina helemaal niet leuk? Wordt 
het eigenlijk wel gelezen?” Allemaal vragen die bij ons boven 

kwamen toen er weinig reactie was op de prijsvraag en de oproepen in het 
afgelopen nummer. Onder “Weet jij het” stond een foto van een ‘vierkant 
ding‛. Het was een van de kubussen die bij het kunstwerk op het Stations-
plein staan. Misschien niet makkelijk, maar waag nog eens een poging met 

deze foto. Waar kun je deze in ons dorp vinden? Ligt de prijs van 5 euro op 
jou te wachten? Antwoorden in de kopijbus van de Boekelier voor 1 oktober.

de redactie

Jan Douma
‘het is te mooi om op te geven´ 

1/2

Moppentrommel

o Henk gaat een weekend loge-
ren bij opa en oma die nog op 
een oud boerderijtje wonen. 
Voordat hij vertrekt zegt z‛n 
moeder tegen hem: “Je moet 
je grootouders goed helpen 
hoor, haal bijvoorbeeld ‘s och-
tends de eieren maar uit het 
kippenhok, want die mag je 
mee naar huis nemen. En ver-
geet er niet op te zetten wan-
neer ze gelegd zijn‛. Als Henk 
thuis komt staat er op elk ei: 
“vandaag”.

Een fraaie kleurplaat door Donny Windsant

In deze zak met stenen zit een 
Buitenposter straatnaam verbor-
gen.  Op elke steen staat een 
letter. We hebben de zak goed 
door elkaar geschud. Weet jij 
welke straat het is?

molenstraat

Een fraaie kleurplaat door Donny Windsant



Kom een kijkje nemen in ons grote assortiment 
in onze ruime winkel aan het Christinaplein

Doe uw voordeel bij V&B 

Uw vertrouwde leverancier van
toer- en  sportfietsen 

en al uw sport- en vrijetijdskleding
van alle grote merken

Let op onze aanbiedingen !



OVERZICHT.

Grote (sport)evenementen 

en\of toernooien seizoen 

2003\2004:

sporthal BUITENPOST:

zaterdag     06\09     08.00-

24.00 uur     zangavond 

"Continental Kids"

zaterdag     01\

11     01.00-17.00 uur     

volleybaltoernooi\vc "Set 'm 

Up"

zondag       21\12     12.00-

17.00 uur      kaatstoernooi\

kc "Buitenpost eo"

maandag    22\12     09.00-

17.00 uur     KNVB\

Of er nu nog gewelddadige en baldadige mannen in Buitenpost 
rondlopen laat ik graag in het midden. In ieder geval was dit 
wel het geval een kleine twee eeuwen geleden. Op 3 juni 1820 
stonden drie Buitenposters voor hun rechters in Leeuwarden, 
die waren aangeklaagd voor mishandeling en baldadigheid. 
Het waren de veerschippers Hendrik Steff ens Dijkstra (50), zijn 
zoon Wouter (24) en de knecht Aldert Doeyes Kootstra (49). Wat 
was er gebeurd? Op de terugreis van Leeuwarden, waarmee een 
veerdienst werd onderhouden, kwamen ze op de avond van 12 
mei 1820, omstreeks 8.00 uur, met het schip langs de buurt-
schap Rohel, dat toen nog hoorde bij het dorp Harkema- Op-
einde. Hier zagen de mannen de arbeider Hendrik Taedes Koot-
stra (36) op het erf voor zijn huis staan. Hendrik Steff ens begon 
toen meteen geweldig tegen Kootstra te schelden, trok zijn 
‘buis’ uit en sprong aan land. Tot drie maal toe vloog hij Koot-
stra aan, maar deze wist Dijkstra zich van het lijf te houden. 
Volgens een getuige zou de aangevallene toen tegen Hendrik 
Steff ens Dijkstra hebben gezegd:”Ik wil dy net slaan, want do 
bist een aap en een dronkelap”. De aanvaller begreep nu wel 
dat het hem niet lukte Kootstra een pak slaag te geven en riep 
de hulp in van zijn zoon Wouter en de knecht Aldert. Daarna 
vluchtte Kootstra zijn woning binnen en “om verder ongemak-
ken te voorkomen, deed zijn vrouw de deur op de schotel”. De 
schippers begonnen toen met palen en stokken op de deur te 
slaan. Om te voorkomen dat de deur uit de haken werd gesla-
gen, deed mevrouw Kootstra tenslotte open. Kootstra werd toen 
door Aldert met zijn eigen polsstok op het hoofd geslagen en de 
andere indringers sloegen verschillende meubelstukken en een 
spinnewiel kapot. Vervolgens had Aldert met een mes een kerf 
op een paal geslagen, “zeggende als het geregt er naar vroeg, 
men maar moest zeggen, dat hij het met deze paal gedaan had”. 
Op de rechtszitting bevestigden vier bewoners van Rohel het 
verhaal van de lastig gevallen Kootstra en vertelden verder wat 
voor grote ravage de schippers in zijn huis hadden aangericht. 
Hendrik Steff ens had maar liefst zes personen uit Buitenpost 
laten oproepen, die in zijn voordeel konden getuigen. Deze 
verklaarden allemaal dat zij Hendrik Steff ens enige dagen met 
een dik gezicht en blauwe ogen hadden zien rondlopen. Blijk-
baar had ook Kootstra hem fl ink te pakken gehad. De rechtbank 
stuurde Dijkstra twee maanden naar de gevangenis. De andere 
beklaagden kwamen er met een geldboete af. Nu blijft de vraag 
nog over, waarom schipper Dijkstra zo kwaad was op de arbei-
der Kootstra in Rohel. In het verslag van de rechtszitting wordt 
hierover het volgende vermeld: “Dat Hendrik Taedes Kootstra 
niet anders weet als dit ongenoegen de oorsprong had in het 
looten van aardappelland”. Wat dit precies inhield, kon ik niet 
achterhalen. Misschien dat een lezer hierover iets kan vertellen. 
(bron: Tresoar, Leeuwarden, toegang 16 (Rechterlijke Archieven); tekst: 
Dirk R. Wildeboer)

“Do bist een aap en een dronkelap”

Volksdansgroep ‘de Ketting’  is één van de twee volks-
dansgroepen die ons dorp rijk is. `De Ketting´ is in 
1978 ontstaan vanuit de vrouwenraad en viert deze 
maand al weer haar 25-jarig jubileum. De naam is 
op de volgende manier tot stand gekomen: de leden 
moesten allemaal een briefje inleveren met een 
geschikte naam. Hieruit heeft het bestuur vervolgens 
de naam gekozen.  De groep startte destijds met 36 
leden en dat getal is nu met 35 leden bijna hetzelfde 
gebleven. De leeftijd van de leden varieert tussen de 
55+ tot boven de 80 jaar. “Onze groep heeft geen 
echte heren”, vertelt mevrouw van der Land, lid van 
het bestuur, “ de helft van de dames danst als heer 
en de andere helft is dame”. Zo is dat probleem op 
een creatieve manier opgelost. Om de heren van de 
dames te kunnen onderscheiden hebben de zoge-
naamde ‘heren’ een rood strikje of een speld op. 
Elke woensdagochtend wordt er van half 10 tot 11 
uur geoefend in ‘Nieuw-Herbranda’. De groep danst 
doorgaans op internationale of Friese muziek, maar 
de leidster van de groep, mevrouw Brandsma, neemt 
zelf ook wel eens wat anders mee. ‘De Ketting’  is geen 
prestatiegroep. “We geven normaal gesproken geen 
optredens, maar we zijn wel eens naar ‘Haersmahiem’ 
geweest.” Ook in het Talma-huis in Veenwouden is er 
wel eens een uitvoering gegeven. Het belangrijkste 
van de dansoefeningen vindt Van der Land toch wel 
het sociale contact. “Het is leuk om met elkaar wat te 
doen en te leren”, zegt ze, ”maar de gezelligheid is 
ook heel belangrijk”. Na een half uur dansen pauzeren 
de leden om met elkaar wat te drinken en iedereen 

neemt om de beurt iets lekkers mee. Woensdag 17 
september zijn de leden ter ere van het jubileum naar 
Schoonhoven geweest. In de ‘zilverstad’ werd een 
bezoek gebracht aan ‘Schoonhovens Edelambachts-
huys’, waarna men met een veerpont over de Lek 
ging. Verder per bus langs de Alblasserwaard naar 
de Biesbosch. Na een rondvaart van twee uur werd 
er weer afgemonsterd en de dag werd afgesloten met 
een heerlijk drie-gangen menu. Wilt u meer weten 
over volksdansgroep ‘de Ketting’ dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw van der Land, telefoonnum-
mer 542377.

1950 - 3

• Donderdag was het, zonder dat hij 
het zelf wist, 25 jaar geleden dat de 
heer Sj. Visser, bij steenhouwerij Kl. De 
Vries te Buitenpost in dienst trad. Toen 
hij in 1925 naar Buitenpost kwam, was 
de steenhouwerij nog gevestigd aan de 
Bouwwijk. Het werk van de heer Visser 
bestaat nu hoofdzakelijk uit het tekenen- en snijwerk.
• In de ledenvergadering van de Voetbalvereniging alhier, zijn 
in de vacatures van de heren J. van der Laar en L. Riemersma, 
gekozen de heren P.W. Postma en D. Kuipers.
• Notaris J. Peereboom te Buitenpost zal op donderdag 19 ok-
tober ’s maandags bij Bolling in het openbaar verkopen, ten 
verzoeke van wed. Smits c.a., het nette burgerhuis aan de 
Jeltingalaan nr. 67 alhier. Geboden f. 4949,-.
• Maandagmorgen had op het kruispunt in de kom van het dorp 
een verkeersongeval plaats, dat nogal goed is afgelopen. Uit de 
richting Leeuwarden naderde een auto, toen het 6-jarige jon-
getje van de landarbeider S. Postma de rijksstraatweg trachtte 
over te steken. Door het krachtig remmen van de bestuurder, 
is de auto na een slag in het rond te hebben gedraaid, tegen de 
trottoirband gebotst. Het kind werd aan het hoofd gewond en 
de auto licht beschadigd.
• Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere 
school te Buitenpost, mej. G.D. Weldijk, alhier.
• Te koop: Zes bonte Ind. Loopeenden met roerd, broed 1950. Te 
bevragen bij: S. Mulder, Buitenpost, B 59.
• Buitenpost. Aan onze plaatsgenoot de reserve 1e Luitenant R. 
Meijer, is toegekend het ereteken voor orde en vrede met de 
gespen, voor de jaren 1946, 1947 en 1948.
• Bij de gemeenteraad van Achtkarspelen is ingekomen een ver-
zoek der Vereniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerde 
grondslag te Buitenpost, om medewerking voor de bouw van 
een nieuwe U.L.O.-school aan de Parklaan.
• De IJsclub Buitenpost e.o. vergaderde o.l.v. de heer W. 
Hoekstra. De club telt 180 leden. Erelid is de heer L.W. Dijkstra. 
Als bestuurslid werd herkozen de heer G.P. Bosma. Benoemd tot 
keurmeesters: de heren H. Pol, J. Wijbenga en J. de Bruin.
• Burgemeester en Wethouders van Achtkarspelen roepen solli-
citanten op voor de betrekking van schoonmaakster aan de o.l. 
school te Buitenpost (3 lokalen). De beloning bedraagt f. 32,- 
per jaar, plus vermoedelijk 10%.
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In welke tijd van het jaar kun je nou beter schrijven over een echte 
herfstplant dan in de herfst. Oké, het is hjoed nog 24 º C, dus van een 
echte herfst is voorlopig geen sprake. Toch melden zich bij onze prak-
tijk alweer mensen die last hebben van vallende bladeren en dan met 
name in het hoofd. Tegen de tijd dat u dit leest is de herfst ongetwijfeld 
wel al ingetreden. Daar komt nog bij dat we zo’n kolossaal warme 
zomer hebben gehad dat de bomen en planten ‘denken’ dat het eerder 
herfst is dan normaal. Dus is er voor mij legitimatie genoeg om eens 
wat te vertellen over de Herfstaster. Deze mooie vaste plant en dan 
heb ik het over de Aster novi Belgii, is er een voor ingewijden. De 
meeste mensen die hun oog hebben laten vallen op deze schitterende 
laatbloeier zijn zich vast niet bewust van de andere kwaliteiten van 
deze plant. Ook al staat hij jaren in de tuin en is hij alleen maar mooi, 
men weet niet welke leuke truc onze Schepper heeft bedacht. 

De Aster, de plant met de meisjesnaam is een baasje, hoor. 
Hij produceert 74% meer fytosterolen dan elke andere tuinplant. Fy-
tosterolen zijn ondermeer dopaminebeïnvloeders. Dopamine is een 
hormoon dat in de hersenen wordt aangemaakt. Daarmee kan een 
mens (ook een dier) op een hele prettige manier omgaan met pijn en 
stress. Niet om niets bloeit de Herfstaster in de herfst. Dat is immers 
de periode waarin mensen weer last krijgen van pijnlijke gewrichten en 
anderen weer van die vallende bladeren. Pijn en stress dus. Een lek-
kere thee na een fi kse wandelbeurt met Herfstaster is geen gek idee. 
Velen hebben al gemerkt dat de pijn zomaar verdwijnt en dat de stress 
zich even koest houdt. Het liefl ijk bloemetje van de Aster is eigenlijk 
een uitnodiging: “Pluk mij en verdrijf de pijn”. 
Ideetje? En wilt u het veilig doen? Bel ons dan eens voor een recept, 
of vraag het aan Erik in de Swarte Bes. 

door Hans Hamers Volksdansvereniging ‘de Ketting’
“...voor de gezelligheid...”

Bijeenkomst bestuurders vrijwilligersorganisaties

Vorig jaar heeft de Gemeente Achtkarspelen een 
onderzoek afgerond naar de bestaande en gewenste 
situatie van het vrijwilligerswerk in de gemeente. 
Ongeveer 150 bestuursleden van organisaties hebben 
via een enquête meegewerkt. Uit het onderzoek wordt 
duidelijk dat men vindt dat er een helder vrijwilligers-
werk-beleid moet komen. Dus hoogste tijd om u te 
informeren over het onderzoek en voor het gezamen-
lijk maken van concrete plannen en afspraken. De 
gemeente heeft ‘het Achtkant’ gevraagd om deze actie 
te ondernemen en te coördineren. Bestuurders van bij 

ons bekende organisaties ont-
vangen binnenkort een uitnodi-
ging met een samenvatting van 
het onderzoeksrapport. Wilt u 
hierover meer weten of daar 
ook bij zijn neem dan contact op met onderstaand 
nummer. Ter informatie en herinnering:  in Buitenpost 
vindt de eerste bijeenkomst plaats op 9 oktober in ont-
moetingsgebouw ‘de Schakel’ van 20.00-21.30 uur. 
Voor meer informatie: Anneke van der Kooi, telefoon 
0512-368500

De kopijbus hangt op uw bijdrage te 
wachten in ‘de Boekelier’. 

Stel ons op tijd op de hoogte van 
‘alles wat er in Buitenpost speelt’.

De volksdansgroep tijdens een van haar zeldzame uit-
voeringen op het  Mejontsmaveld (foto: eigen foto)




