
Kritisch

Onze brievenbus puilt nooit uit van 
reacties over hoe goed of slecht 
we ons redactiewerk doen. In onze 
persoonlijke Buitenposter contac-
ten horen we wel eens waardering, 
maar af en toe bereikt ons ook wel 
eens kritiek: “jullie zijn niet kritisch 
genoeg”. Die kritiek is wel een punt 
van overweging voor ons als re-
dactie. Het moet gezegd: voor een 
iets minder blijmoedig ingestelde 
redactie, is het heel goed mogelijk 
maandelijks de kolommen te vul-
len met bitter gal over Buitenpost. 
Wat dat allemaal zou kunnen zijn, 
is bij de meeste van inwoners van 
Buitenpost wel bekend, denken wij; 
en anders bereikt die boodschap 
hen nog wel. Wij proberen dat 
gegeven niet uit de weg te gaan. 
We houden ook van uitdaging. En 
realisme. Er zijn gelukkig ook leuke 
en goede zaken te melden uit onze 
merkwaardige woonplaats. Wij zijn 
geen wereldverbeteraars en het 
ligt zelfs niet eens in ons vermo-
gen om dorpsverbeteraar te wor-
den. Toch heeft het halfvolle glas 
onze voorkeur boven het halfl ege 
glas. Al ontgaat de, soms ogen-
schijnlijk meer dan gemiddelde, 
onvolmaaktheid van ons dorp ons 
niet, kritiek is volgens ons pas 
echt zinvol als je ook een goed 
alternatief kunt geven. Binnen 
onze beperkingen kunnen we dat 
meestal niet. Daarnaast vinden wij, 
dat kritiek de neiging heeft zichzelf 
te versterken. Als kritiek maar lang 
genoeg herhaald wordt, nemen 
we het vanzelf voor waar aan. Met 
als gevolg dat de kritiek zijn doel 
voorbij schiet. Maar misschien is 
het omgekeerde ook waar. Wie 
weet. U misschien?
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(foto: gemeente-archief)

Goeie, ouwe tijd
Van deze foto uit het gemeente-archief valt de sfeer te scheppen. De oude boerenkar, de schuur met 
een knik in het dak, de hooistapel en de put waren in het de eerste helft van de vorige eeuw vaste 
onderdelen op een boerenerf. Het adreswas Rijksstraatweg 17a (West), later omgedoopt in Egypte 3a. 

De laatste bewoner was Eit de Graaf. Het boerderijtje werd afgebroken in 1958.

Van de redactie
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Wibe de Vries

 de videotheek

 Actief: de CPB

De hele zomer zijn ze al bezig, de mannen 
van Djurrema Jansma en van Dijk BV. De 
renovatie van het industrieterrein de Swadde 
is geen gemakkelijke klus. “Dit duurt veel te 
lang”, hoor je hier en daar, terwijl de ander 
vol lof over de mannen spreekt. Maar wat 
vinden de ondernemers nu van al die plan-
nen en de werkzaamheden die nu al weken 
aan de gang zijn? Ook hier zijn de meningen 
verdeeld, al is het gros het er over eens dat 
het resultaat straks wel gezien mag worden.

Van stofhappen tot modderpoel
“Het is logisch dat het soms spaans gaat met 
het opknappen van zo’n industrieterrein”, zegt 
Wiebren Veenstra van VTB. “Zelf zitten wij ook 
in renovatie-werkzaamheden en dan weet je 
gewoon dat het eerst slechter moet worden 
voordat het beter wordt. Nu heeft aannemer 
Djurrema Jansma en van Dijk BV de laatste 
weken ook veel pech gehad met het weer”. 
Ook Gerk Kazemier is dit ook opgevallen. Deze 
zag  de noeste werkers vaak in een laag water  
werken. Het is dan ook even behelpen zolang 
de renovatie nog duurt, maar het resultaat zal 
straks de moeite waard zijn geweest. Dat je 
eerst door de zure appel heen moet bijten is 
bij de mensen van Ford de Zeeuw ook bekend. 
“Wij hebben veel schoonmaakwerk gehad”, 
zegt Willem Boersma. “Vooral in het begin toen 
het zo droog was, zag je hier bijna geen hand 
voor ogen. Overal was stof, maar gelukkig is het 
einde in zicht, vooral nu hier bij ons het asfalt 
erin ligt. Maar waar ik echt niet bij kan is dat er 
zo hard gereden werd tijdens de renovatie, de 
stenen vlogen hier soms bijna door de ramen, 
zelfs door de eigen ondernemers hier op het 
industrieterrein.” Dat het toch nog zo lang 
moet duren vinden ze bij Veenstra-Reizen een 
nadeel, “daarbij was het wel makkelijk geweest 

als de te rijden route beter was aangegeven. Er 
waren soms dagen bij dat men zigzaggend de 
route naar het werk moest vinden en dan zijn 
wij hier thuis, laat staan de mensen uit den 
vreemde die hier een bedrijf zoeken.”

Veel lof
Dat het industrieterrein er straks een stuk fris-
ser en netter uitziet daar is iedereen het over 
eens. Vooral als het asfalt er straks overal in ligt 
lijkt zal het totaalbeeld veel beter worden  en 
kmt er een einde aan de meeste overlast. De 
nieuwe bestrating die hier en daar al gelegd is 
wordt door iedereen mooi en fris genoemd. “Het 
geheel wordt zichtbaar een stuk representatie-
ver, het algehele beeld en de uitstraling wordt 
stukken beter”, zegt Hannie van der Galiën van 
Obm-Tec. Daar is Willem Boersma het hele-
maal mee eens, “Alles toont veel vriendelijker, 
zelfs ons bedrijf toont nu al veel leuker, ondanks 
dat nog niet alles gereed is.” 

Toekomstvisie
Waar sommige ondernemers wel bang 
voor zijn is dat er straks nog sneller 
wordt gereden op het nieuwe zwarte 
teer. Ook busvervoerder Veenstra-
Reizen vreest dat de Einsteinstraat 
straks een racebaan wordt. Zeker nu 
die de hoofdingang van het industrie-
terrein wordt en de oude ingang aan 
de Edisonstraat minder aantrekkelijk 
wordt gemaakt voor het autoverkeer. 
Daarnaast is er nog het gegeven dat 
mogelijk op termijn ‘de Swadde’ een 
ontsluiting krijgt met de aan te leggen 
rondweg. Dit kan betekenen dat de 
Einsteinstraat dan nog intensiever 
gebruikt gaat worden. Maar zegt Gerk 
Kazemier, “we moeten ook niet te snel 

op de feiten vooruit lopen. Er kunnen altijd nog 
vluchtheuvels geplaatst worden.” Hannie van 
der Galiën is al tevreden met de vluchtheuvel 
die in de Franklinstraat is geplaatst. “Voor het 
autoverkeer is de heuvel bijna niet te zien, maar 
voor ons is het een uitkomst. Wij kunnen nu 
bijna gelijkvloers oversteken van ons ene terrein 
naar de andere. Dat was voorheen wel anders, 
toen schuurden de diepladers regelmatig over 
de klinkers en het beton. Nu hopen we nog dat 
de aannemer dit najaar goed door kan werken 
om ook het groen mooi te maken.Dan kan vol-
gend jaar alles mooi in bloei komen. We moeten 
het natuurlijk wel met elkaar mooi houden”. Als 
laatste opmerking sprak Wiebren Veenstra nog 
de hoop uit zodra alles achter de rug is bedrij-
ven die nog twijfels hadden over industrieterrein 
de Swadde, zich hier toch komen vestigen. De 
renovatie zou hiervoor wel eens een goede 
aanzet geweest kunnen zijn.

Industrieterrein ‘De Swadde’ van karrenspoor tot racebaan?

Mooi overzicht van de Marconistraat, hier wordt de eerste 
laag asfalt aangebracht. Aan de rechterzijde wordt de be-
strating reeds aangebracht door Spoelstra bestratingen.



Model bj. km.stand prijs Euro

Escort studio 1600 inj. 16V Wagon ‘96 103000 4950,00
Fiat Bravo 1.4 SX 5drs ‘98 75000 5950,00
Fiat Panda ‘99 30000 3950,00
Fiesta 1300 Collection 60pk ‘01 3000 8950,00
Fiesta 1300 Forza 3drs 60pk ‘97 79000 5950,00
Fiesta 5 dr 1.4 16V Trend 5 drs ‘03 19000 14850,00
Focus 1400 Trend 5drs 75pk ‘02 13500 14950,00
Focus 1600 Centennial Wagon 100pk ‘02 41000 14950,00
Focus 1600 Ghia 5drs 100pk ‘02 30500 16950,00
Focus 1800 Trend 5drs TDCi 115pk ‘02 67000 17950,00
Galaxy 2000 8V Cool Edition 115pk ‘02 69059 22950,00
Ka 1300 d’ Eco 50pk ‘98 45000 4950,00
Mitsubishi Space Star 1.3 ‘01 58000 13250,00
Mondeo 1800 Trend 4drs 110pk ‘01 28000 15445,00
Mondeo 2000 Coll. Wag. Tdci 115pk ‘03 70000 22950,00
Mondeo 2000 Ghia 4drs 145pk ‘01 63000 15950,00
Mondeo 2000 Trend 5drs TDCi 115pk ‘03 70000 22950,00
Opel Astra 1.6GL 5drs ‘00 75000 9750,00
Peugeot 206 1.6 XS ‘00 74000 9450,00
Seat Arosa 1.7 SDI ‘98 130940 6950,00

SIMS 2
verkrijgbaar

Alles onder ẻẻn dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
 ( betaal- en spaar-rekeningen, kredieten e.d.)
▪ Administraties MKB 
( zeer scherpe tarieven )
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Bemiddeling en taxaties onroerend goed

Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies 
bent u bij ons op het juiste adres !

Kootstra Assurantiën, Advies & 
Administraties

Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost
Tel. 0511-544442
E-mail: 
kootstraass@hetnet.nl

MODESHOW !!!
maandag 

27 september
 ‘s middags:  
  13.30 uur
 ‘s avonds:
  19.30 uur
bij Modique Damesmode

-- Kerkstraat 19 --
met medewerking van

Wagenaar Schoenmode
i.v.m. beperkt aantal plaatsen

reserveren gewenst !



Van de bestuurstafel

 Op woensdagavond 8 september kwamen we als bestuur 
van Plaatselijk Belang rond half acht ‘s avonds weer bij elkaar om 
zaken, ons dorp aangaande, te bespreken. Hoewel we, zoals ge-
woonlijk, met z’n zevenen waren miste er toch eentje: één van de 
weinigen uit ons midden die nog ‘normaal’ werken, kon vanavond 
door een verandering in zijn rooster, niet aanwezig zijn. Zoiets 
kan gebeuren en komt in deze drukke tijden wel vaker voor. Na 
een welkom van de voorzitter konden we aan de niet zo erg volle 
agenda beginnen. We hadden een kennismakingsbezoek van re-
dactieleden van de Binnenste Buiten gepland, maar dat kon van-
avond niet doorgaan, we hopen ze nu de volgende vergadering te 
ontmoeten.
 Enkele bestuursleden brachten kort verslag uit van ver-
gaderingen die ze (soms ook niet!) hadden bezocht. Eén daarvan 
betrof de Trekweg die vooral gevaarlijk is voor fi etsers. De maatre-
gelen die tot nu toe genomen zijn (een stukje 60 km.) of die denkt 
men nog te nemen (bijvoorbeeld een ‘knip’ in de weg) zijn vaak 
lapmiddelen; de echte oplossing: een vrij-liggend fi etspad naast de 
weg zal nog wel een tijd op zich laten wachten. Toen direct hierna 
de komende vergadering van de Federatie van Plaatselijke Belan-
gen ter sprake kwam, belandden we (weer) in de discussie of het 
bezoeken van deze bijeenkomsten wel nut heeft. Dat is maar net 
hoe je het bekijkt, de Trekweg ligt niet in onze gemeente, maar 
scholieren die het voortgezet onderwijs in ons dorp bezoeken 
hebben wel nut van, en ook recht op, een veilige weg. In de be-
leidsnotitie van PBB staat datzelfde PBB zich in zal zetten voor de 
totale dorpsgemeenschap van Buitenpost, dus ook voor het onder-
wijs en alles wat daarmee annex is!
 In de vorige Binnenste Buiten hebt u kunnen lezen over 
de bezuinigingen in onze gemeente, er werd zelfs de vraag gesteld 
of ‘er nog wel leven mogelijk zou zijn’ na de bezuinigingen. En het 
is niet alleen in onze gemeente, in de media hoor je onder andere 
ook veel over het verdwijnen van buslijnen in de provincie. Volgens 
sommigen zou een goede vervanger van de bus de ‘light-rail-trein’ 
kunnen zijn. Voor mensen die hier iets meer over zouden willen 
weten is er op woensdag 29 september een openbare voorlichtings-
avond in ‘Onder De Luifel’ (tegenover het NS-station) in Leeuwar-
den. De avond begint om 19.45 uur en is voor 
iedereen toegankelijk.
 De actie ‘Aqua-zoo’ is door een twintigtal 
Buitenposters gebruikt om met een forse korting 
het park te bezoeken. De aktie is inmiddels afge-
lopen, hoewel er hier dus niet erg veel gebruik 
van is gemaakt is het toch een manier om PBB 
wat meer bekendheid te geven. En voor pake’s 
en beppe’s die er met hun (klein)kinderen een 
een dagje op uit willen is het een leuk uitstapje.
Tot de volgende keer.

Namens het bestuur, Sytze Harders
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 De gemeente heeft in augustus actie 
ondernomen tegen de woekerplant de 
Grote Waternavel in een dobbe bij het Pijl-
kruid. De oorspronkelijk uit Zuid-Amerika 
afkomstige plant door zijn snelle groei kan 
het inheemse waterleven bedreigen en is 
hardnekkig. Ze moest daarom nauwkeurig 
verwijderd worden.
 Opnieuw viel er de verjaardag van een 
honderdjarige in Haersmahiem te vieren. 
Klasiena Schaper bereikte deze mijlpaal 
op 23 augustus en mocht ondermeer 
burgemeester Lyklama onder haar ver-
jaardagsgasten rekenen.
 De overvloedige regenval in augustus 
veroorzaakte bij Siësta Slapen aan de 
Voorstraat voor waterschade. Alle 650 
vierkante meters van de kelder waren 
bedekt met enkele centimeters water; met 
als gevolg een schade van tussen de vijftig 
en honderdduizend euro.
 Stichting Evenementen Buitenpost heeft 
te kennen gegeven geen vervolg te kun-
nen geven aan drie Lauwersbeurzen in de 
afgelopen 6 jaar. De verscherpte regels op 
het gebied van de (brand)veiligheid zijn de 
oorzaak van het niet meer rondkrijgen van 
het fi nanciele plaatje.
 De gemeente Achtkarspelen maakt 
zich zorgen over de trage ontwikkeling 
van het bedrijventerrein ‘ de Swadde’ . De 
hoop is gevestigd op de versoepeling van 
de regels voor het wonen bij een bedrijf, 
waardoor vestiging aantrekkelijker zou 
kunnen worden.
 De bibliotheek in Buitenpost gaat 
haar openingstijden verruimen en meer 
aandacht geven aan leesbevorderings-
activiteiten. Door reorganisaties binnen de 
bibliotheek en de cluster van bibliotheken 
in de Noord-Oosthoek van Friesland is dit 
mogelijk geworden.

Thús door Janne  Oosterwoud

En…hoe wie de fakânsje? O, jim ha net fuort west. Jim ha alle dagen 
hielendal ûntspand op jim eigen húske sitte kind. Wat in wielde! Net yn 
’e hoksen boppe in stjonkend gat hingje, gjin argewaasje fan goare wc 
potten. Gjin lûden fan buorlju yn neistlizzende gehoarige hokjes. Ek it 
rinnen oer de camping mei pisamers en rôltsjes toiletpapier is jim besparre 
bleaun!
Neifreegjen hat oantoand dat omfi errens it eigen húske mear mist 
wurdt as it eigen bêd en de eigen ierpels. Yn in ûndersyk fan Glorix 
skjinmaakprodukten seit 85 prosint fan de froulju dat se yn ’e fakânsje 
leaver man wêze soenen fanwege it wc besyk.
Op plakken yn ’e bergen, dêr’t yn ’e fi erste fi erte gjin minsken te sjen binne, 
dêr’t amper minsken komme, bestean dizze problemen net. Dêr wurdt as 
it nedich is gewoan pisse, lykas de losrinnende skiep dogge, by de muzyk 
fan harren klingeljende halsbellen. Dat frije, wiere wyldpisjen hie ik alle 
thúsbliuwers graach gund!

!

IJstijdenmuseum ontvangt  5000,- van ANWB
De Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost, heeft een schenking van       
5000,- ontvangen van het ANWB recreatiefonds voor de bouw van het 
museum. Het bestuur van de stichting heeft in het traject op weg naar 
nieuwbouw van het museum bij een aantal instanties fi nanciële steun 
gevraagd voor de bouw van het museum op het terrein van de Kruidhof 
te Buitenpost. 

Daarop heeft de ANWB nu het bedrag toegezegd voor de bouw op grond 
van het recreatieve en toeristische doel  van het museum. Bij een eerste 
toewijzing van de provinciale gelden uit het fonds voor recreatie en toeris-
me werd de aanvraag terugverwezen. Dit in verband met het niet voldoen 
aan een registratie van het museum en de bouwtechnische aanvraag. 

Onderhand heeft het stichtingsbestuur een voorlopige registratie voor 
het museum aangevraagd. De bouwaanvraag is gepubliceerd en de 
welstandscommissie heeft het ontwerp voor het museum goedgekeurd. 
De breder onderbouwde aanvraag is opnieuw ingediend bij de provincie 
Fryslan. In de komende maanden zal daarop een beslissing worden ge-
nomen, waarna de bouw van het museum verder kan worden gepland. 
Verder is de stichting nog op zoek naar een ruimte waarin de collecties 
tijdelijk kunnen worden opgeslagen en kunnen worden nagekeken op een 
defi nitieve bestemming in het museum.

Het Behouden Huis
programma

Het is het Behouden Huis gelukt een inte-
ressant programma samen te stellen voor 
het seizoen 2004-2005. We hopen dat u uw 
belangstelling zult tonen voor de volgende evenementen.

Opening van het seizoen met een 
Lezing Over Bonifacius door Dr Th.W. Jensma 
in de Hervormde Kerk te Twijzel op vrijdag 1 oktober 8 uur;
toegang gratis; koffi e in de pauze

Concert door Het Fries Kamerorkest o.l.v. Derk Stegeman
in de Hervormde Kerk van Buitenpost
op zaterdag 30 oktober om 8 uur;
Brahms alt-rapsodie m.m.v. Femke de Boer en mannenkoor Haydn-
symfonie - Mendelssohn-Bartholdy symfonie (Hebriden) - Hector Berlioz 
- enkele liederen (Femke de Boer)

Marionetten - theater Haye Bijlstra
in The Point op vrijdag 17 december om 8 uur; 
assorti - humoristische schetsen

Tentoonstelling in het Gemeentehuis
januari - februari

Huisconcert in Het Behouden Huis
Roel Praas - klassieke pianomuziek
… maart - zondagmiddag  3 uur 

Voor meer informatie en kaarten kunt u bellen naar 0511 - 542012

Programma Stichting Maskelyn 2004-2005
Ierse avond met buffet
Genieten van een keur aan Ierse specialiteiten 
terwijl het trio ‘Wiltsje fan Peasens’ sfeervolle 
volksmuziek ten gehore brengt; het kan alle-
maal op zaterdagavond 30 oktober in ‘the Point’.
Tryater
Beropsselskip Tryater spilet op woansdeitejûn 10 novimber it stik ‘Ald 
Papier’. In smout Flaamsk stik oer trije minsken en harren longerjen nei in 
bytsje gelok. Mei Jan Arendz, Freark Smink en Marije Geertsma. Dit allege-
arre yn ‘e Point om healwei njoggenen jûns.
Bogerman Bigband
Op zondagmiddag 12 december spelen onder leiding van Anne Oosterha-
ven en Bob Pruiksma een groep jonge mensen van Scholengemeenschap 
Bogerman uit Sneek de meest uiteenlopende muziekstijlen waaronder 
swing, rock en funk. In ‘The Point’ om 16.00 uur.

Kindertheater Rozemarijn
Zoals het altijd bij clowns het geval is, valt er op woensdagmiddag 19 janu-
ari 2005 weer veel te lachen in ‘The Point’. Kindertheater Rozemarijn laat je 
vanaf 14.30 uur schaterlachen en schuddebuiken.
Piter Wilkens
Mei help fan it frouljushantykoar ‘Noaten op ‘e Sang’ yn it foarprogramma 
soarget Piter Wilkens op sneontejûn 29 jannewaris grif foar in prachtige jûn  
Fan Knoopkes oant Pake syn wein, se binne fan 20.00 oere ôf grif allege-
arre te beharkjen yn sealesintrum ‘The Point’.
Rients Gratema
Alwer in topper fan eigen grûn yn ús fermidden: Rients Gratema. Mei help 
fan Peter Sybenga bringt’r syn programma ‘Makkumer slaat Workumer’. In 
Hollânske titel foar in jûn Fryske ‘argewaasje’ oer ús en ús lytsskalige pro-
blematiek. Dit alles om 20.30 oere yn’e Point op sneon 19 maart.
Cultuurtocht
Op 3 april besluit ‘Maskelyn’ haar programma 2004/2005 met een heuse 
zondagmiddagwandeling door Buitenpost. Met start en fi nish in ‘de Kruid-
hof’ en daartussen veel genieten van het dorp, haar historie en haar cultuur. 
De start is vanaf 14.00 uur.

Voor het reserveren en de voorverkoop van kaarten kunt u terecht bij Dro-
gisterij Balsemien in de Kerkstraat.

Gemeentebezuinigingen minder pijnlijk
Op de valreep bereikte ons het persbericht van de gemeente Achtkarspe-
len dat de aangekondigde bezuinigingsronde minder ingrijpend hoeft te 
zijn dan voorzien. Door meevallers in de rijkssubsidie en het ongeveer ge-
lijkblijven van het aantal uitkeringstrekkers, kan het bezuinigingsbedrag tot 
een bedrag van om en nabij 1,5 miljoen euro beperkt blijven. Maar ook deze 
som is voor gemeentelijke begrippen nog steeds aanzienlijk. Bovendien 
dringt het college van B&W er op aan vooral wat ruimte in de bezuinigingen 
te houden, om voorbereid te zijn op eventuele toekomstige tegenvallers. De 
discussie in de gemeenteraad zal er echter niet minder hevig om worden, 
is het vermoeden. Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid over 
waar het gemeente-mes gaat snijden, de raad moet daarover nog beslis-
sen. Zodra daar meer zicht op is, gaan we u zo goed mogelijk informeren.



Christinastraat 1

tel. sport: 0511-541635
www.vb-sport.nl

tel. tweewielers: 0511-543611
www.vb-tweewielers.nl

uw vakantie pondjes er weer af 
of gewoon uw conditie op peil? 
ook voor fitness apparatuur is 

V&B uw adres 

Buitenposter ondernemers,
laat ook uw naam hier zien

Hier adverteren werkt, 
in uw,

èn het ‘Buitenposter’
belang

Diverse aanbiedingen oa. (met lichte beschadiging) 
hometrainer melbourne  normaal 399,= nu slechts

 299,= 
hometrainer omega  normaal 499,= nu slechts

 349,= 
loopbank electrisch  normaal 1299,= nu slechts

 999,=
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Dominee Dini Stavenga - van der Waals
Dini Stavenga studeerde 
theologie in Leiden. Zij was 
één van de twee vrouwelijke 
studenten in een  groep van 
twintig mannen. Toen ze in 
1967 afstudeerde, kende 
men in de Hervormde Kerk 
nog geen vrouw in het ambt. 
Zij werd daarom vicaris en 
jeugdwerkleider in Utrecht 
Noord; voor een honger-
loontje deed ze alles wat tot 
de taak van een dominee be-
hoort, behalve het bedienen 
van de sacramenten. Dat 
mocht alleen door een man 
gedaan worden. In 1970 
werd zij studentenpredi-
kant in Groningen, de eerste 
vrouwelijke studentenpredi-
kant in Europa. 

Toen Dini in 1974 met Gerben 
Stavenga  trouwde, werd ze 
vanwege haar vrouw-zijn uit 
het ambt ontheven… Elders kon 
ze, als nu getrouwde vrouw, wel 
weer beroepen worden. Op haar 
trouwreceptie verscheen de 
kerkenraad van Engwierum met 

de beroepingsbrief! Dertien jaar 
bleef zij predikant van Engwie-
rum. Daarna werd ze predikant 
voor buitengewone werkzaam-
heden en behoorde het tot haar 
funktie de 180 hervormde ge-
meenten in Friesland te betrek-
ken bij zending en werelddiaco-
naat, evenals bij wat er gebeurt 
in onze eigen samenleving. Zij 
gaf cursussen en vergaderde 
veel, vooral ’s avonds. Na 10 
jaar kreeg zij een VUT-rege-
ling en werd voorzitter van de 
Raad van Kerken in Friesland, 
een overkoepelend orgaan van 
alle kerken. In januari 2004 
werd ook dit afgerond, wat 
niet inhield dat daarmee haar 
activiteit ophield. Zij zet zich in 
voor de theologische vorming 
van gemeenteleden (cursussen 
ook hier in Buitenpost), gaat 
geregeld voor in kerkdiensten, 
ijvert ervoor kerkgebouwen 
open te krijgen voor iedereen 
die daar rustig binnen wil zijn, 
zit in de redactie van het tijd-
schrift ‘In de Waagschaal’ en in 
de programma-commissie van 
de Olterterper Kring.

Ben je altijd zo actief 
geweest?
“Ik heb eerst een poos geschie-
denis gestudeerd. Tijdens mijn 

studie was ik lid van de NCSV 
(Nederlandse Christen Studen-
ten Vereniging). Daar heb ik 
veel mensen leren kennen, aan 
wie ik veel heb gehad. Tijdens 
een bijbelstudie-week kregen 
we college van ds Frans Breu-
kelman, hij besprak het evan-
gelie van Mattheüs. Plotseling 
ontdekte ik dat de taal van de 
boodschap in de Bijbel direct 
te maken had met mijn leven. 
‘Als je de Bijbel zo kunt lezen, 
dan wil ik daar bij betrokken 
zijn’, dacht ik. Het was de om-
mezwaai in mijn leven – ik ging 
theologie studeren. Nu, na 40 
jaar, ben ik nog steeds bezig 
met bijbelse theologie”.

De studietijd
“Ik wil wel iets vertellen over 
één van mijn studenten-acti-
viteiten. We waren in augustus 
1961 met een groep naar Ber-
lijn gegaan om daar met Oost-
duitse studenten een conferen-
tie te houden over de schrijver 
Bertold Brecht. We logeerden 
in West, maar we kwamen da-

gelijks bij elkaar in Oost. De 
laatste dag was zaterdag 12 
augustus. We hadden tot diep 
in de nacht een afscheidsfeest, 
terwijl we de volgende dag een 
afsluitende gezamenlijke dienst 
zouden hebben. Maar in die 
nacht konden we niet terugko-
men naar West… Dertien augus-
tus 1961 was de dag waarop de 
Berlijnse muur werd opgericht. 
Overal in de stad stuitten we 
op versperringen  en vrachtwa-
gens vol rollen prikkeldraad. We 
liftten dwars door de versper-
ringen naar West. De volgende 
dag kwamen we met ontzettend 
veel moeite terug in Oost. De 
studenten daar waren totaal 
‘fan it hynder’: ze zaten opge-
sloten. Ze waren heel blij dat 
we er waren, samen konden we 
geloven in de bevrijding. Daar 
hadden we immers zo heftig 
over gediscussieerd. Wij voel-
den ons schuldig: we lieten hen 
na in een gevangenis. In deze 
belevenis ligt de wortel van 
mijn oecumenische interesse en 
bijbels-theologische betrokken-
heid: we zijn wereldwijd verant-
woordelijk voor elkaar. Hierdoor 
is mijn denken bepaald en mijn 
‘drive’ om me in te zetten en vol 
te houden”.

Ben je een religieus mens?
“Zo zou ik mezelf niet willen 
noemen, eerder nuchter en 
aards. Voor mij is het van grote 
betekenis dat ons vanuit de 
Schrift iets gezégd wil worden. 
Ik heb in het Evangelie leren 
ontdekken, dat het daarin gaat 
om God die tot ons spreekt. Ik 
zelf heb niet zoveel te vertellen, 
ik ben een dienstknecht van het  
woord en ik zelf ben de eerste 
hoorder. Vanuit mezelf ervaar 
ik niets goddelijks, ik ervaar 
wel de weerspiegeling van het 
woord. Bijvoorbeeld wanneer 
mensen elkaar trouw zijn, dan 
zie ik dat als een reflex van 
Gods trouw. Ik ben een woord- 
en geen ervaringstheoloog. Ik 
heb vertrouwen in de werking 
van het woord. Het kan men-
sen vernieuwen, veranderen, 
troosten, storen. Het prikkelt 
ons om naar Gods leefregels te 
leven. Het woord kan ons nabij 
zijn, opdat wij ons zullen richten 
naar God, in Jezus’ voetsporen 
zullen treden en in geloof, hoop 
en liefde leven. Vanuit mezelf 

ben ik geneigd om egoïstisch 
te leven, maar ik moet geprik-
keld worden om naar het woord 
te leven. De Bijbel is een bi-
bliotheek van boeken, waarin 
mensen doorgeven hoe ze door 
God geraakt zijn. Ieder van de 
bijbelschrijvers blijkt zijn eigen 
accent te leggen in het spreken 
over God. Het evangelie naar 
de beschrijving van Marcus 
verschilt van dat van Mattheüs 
en dat is weer niet hetzelfde 
als van Johannes; zij hebben 
verschillende invalshoeken en 
daar kun je zelfs tegenstrijdig-
heden in aanwijzen. De Bijbel is 
niet uit de hemel komen vallen. 
Zij is door mensen geschreven, 
maar zoals Christus en God één 
zijn, zo kun je dat ook van Gods 
woord zeggen: Zijn woord  en 
het mensenwoord zijn één ge-
worden, door de woorden in 
de Bijbel heen horen wij Gods 
stem”.          

Wat wil je met je preken?
“Ik ben van te voren heel lang 
met de uitleg bezig van de 
tekst, net zo lang tot ik denk te 
weten wat de boodschap ervan 
is. Vervolgens probeer ik een 
brug te slaan naar ons 2004. 
Als predikant moet je bij de 
tijd zijn, weten wat er te koop 
is en waar mensen mee wor-
stelen. Je moet lezen en met 
mensen praten. Soms denk ik 
wel eens dat dit gemakkelijker 
is voor een vrouw, misschien 
is die wel meer met ‘de voeten 
aan de grond’. Ik wil dat alles 
wat ik zeg zin heeft in het ver-
haal; ik zeg niet iets dat daar 
niets aan toevoegt. Mijn doel 
is: het verstaanbaar maken van 
de teksten waarin God tot ons 
spreekt. Zijn Woord is bevrij-
dend, verheugend, inspirerend, 
troostend – daarvan wil ik de 
spreekbuis zijn. Het moet zo 
zijn dat je anders uit de kerk 
komt dan je erin bent gegaan”.           

Wat betekent dat voor jou 
in de praktijk?
“Het woord is een appèl. Ik 

word geroepen in dat woord. 
Het Oude en Nieuwe Testament 
hebben hier dezelfde bood-
schap: leef als een vrij mens, 
maar gebruik die vrijheid om 
aandacht te hebben voor de 
toekomst, voor je naasten. Het 
bijbelse woord is toekomst-
scheppend. Dat heb ik ervaren 
toen we met een internationale 
delegatie in Ghana waren. De 
mensen daar zeiden tegen ons 
“We zijn niet meer bang voor 
geesten en heksen, het evan-
gelie brengt ons bevrijding”. 
Als een mens gehoor geeft aan 
het appèl van het woord, dan 
komt hij verder, maar ons hart 
is vaak vervet, ook geestelijk. 
Vanuit het evangelie krijg je in-
spiratie om niet alleen op jezelf, 
maar ook op de ander gericht 
te zijn, bezig te zijn met ‘wel-
zijn’. In de hele Bijbel staat God 
aan de kant van de zwakken. 
Daarom moeten de mensen 
die bij God willen horen, deze 
kant kiezen. Dat komt er in de 
praktijk op neer, dat je   mensen 
die financieel krap zitten, denk 
bijvoorbeeld aan bijstandsmoe-
ders, te hulp schiet. Je kunt ze 
helpen de weg te vinden om 
voor hun rechten op te komen, 
sterker te worden in de maat-
schappij. Dat geldt ook voor 
asielzoekers, vluchtelingen. Je 
kunt eenzame mensen opzoe-
ken en het opmerken wanneer 
mensen aan de kant geschoven 
worden. Je leert alert te zijn op 
waar mensen in de klem zitten 
en je probeert iets aan hun si-
tuatie te doen. Daarbij moet je 
kritisch op jezelf blijven: ‘Wat 
wil de ander dat ik voor hem 
doe? Maak ik hem niet afhan-
kelijk?  Steun ik hem wel op de 
goede manier?’. Geef de armen 
een hengel zodat ze zelf kunnen 
vissen”.

Hoe ver ga je daarin?
“Ver. We zijn gemakzuchtig 
geworden door alle comfort en 
door de tv. We moeten onszelf 
terdege inlezen in wat er om 
ons heen gebeurt. Het is goed 
om voortdurend te denken: hoe 
kan ik er zijn voor de ander. Na-
tuurlijk moet je daarvoor je ta-
lenten ontwikkelen. Maar soms 
kun je de ander niet helpen. Als 
je elkaar niet ligt, wordt dat heel 
moeilijk. Dan moet je het maar 
beter niet doen. “Mens, waar 
zijt gij?”, vraagt God aan Adam 
en dan ook nog: “En waar is uw 
broeder?”. Dat is een uitdaging. 
Als je daar geen gehoor aan 
geeft, dan doe je gewoon niet 
mee, dan sta je er buiten en dan 

ben je nergens. Heb God lief en 
je naaste als jezelf. In die drie-
voudige verhouding leef je. De 
mens is van nature aangelegd 
op relaties, hij kan niet zonder 
de ander. Ik zou me doodonge-
lukkig voelen als ik niet meer 
aangesproken zou worden. Het 
gaat om Gods geloof in mij. Hij 
wil mij betrekken  bij Zijn heil, 
zijn toekomst. Ik weet over God 
niet zoveel meer als de woorden 
die ik hoor in de Schriften. We 
zitten in de woestijn. Je ziet 
geen snars van Gods koninkrijk 
en je denkt: de wereld gaat ten 
onder. Maar ik heb Gods Woord 
gehoord, we zijn vrije mensen 
geworden, vrede en gerechtig-
heid zijn toegezegd. Als ik daar 
niet in geloven kan, kan ik niet 
verder leven. Het vertrouwen in 
het Woord maakt dat ik er iets 
aan ga doen. Ik geloof er echt in 
ook al heb ik geen idee hoe je je 
Gods Koninkrijk moet voorstel-
len, hoe dat zal wezen. Je kunt 
vreselijke dingen zeggen over 
deze wereld, maar er is telkens 
de prikkel om er aan te werken. 
Bijvoorbeeld: ik was op de Pro-
vinciale Kerkendag in Bolsward. 
Daar waren heel veel blije, ge-
inspireerde mensen die er aan 
gaan staan. Ik ervaar Gods Ko-
ninkrijk in het inter-menselijke. 
Door er met elkaar over te pra-
ten, ontstaat  er nieuwe hoop, 
krijgen we licht op een moeilijke 
situatie. Dat ervaar ik als Gods 
trouw, ik leef met vertrouwen in 
God. Ik heb in de oecumenische 
beweging dezelfde betrokken-
heid ontdekt bij mensen die uit 
een andere kerk komen, of niet-
kerkelijk zijn. Betrokkenheid op 
elkaar is wereldwijd”.

Hoe is de verhouding met 
andere religies?  
“Dat is een andere discussie. 
Het woord ‘oecumene’ is door 
de Wereldraad van Kerken 
gekozen voor de christelijke 
kerken. Het gesprek met de an-
dere religies staat daar buiten. 
Ik ben ervan overtuigd dat er, 
ook al zijn er grote verschillen 
tussen de religies, met name op 
het terrein van de leefbaarheid 
van de wereld overeenstem-
ming is. In ethisch opzicht kun-
nen we met elkaar leven en van 
elkaar leren. Het interreligieuze 
gesprek wordt al bevorderd 
door verschillende platforms 
en dat móet wel, gezien onze 
multi-culturele samenleving.  
We moeten hoogstnoodzake-
lijk praten over de inrichting 
van onze wereld en er iets aan 
doen”.

“...vanuit het evangelie krijg je inspiratie 
om op de ander gericht te zijn...” 

(advertentie)
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Tuin(be)leven

Met de hulpjes 
de winter door
U weet het misschien niet, maar u heeft legers hulptroepen in de 
tuin die uw planten beschermen tegen vraat. Vraat van slakken, 
rupsen, kevers, luizen en ga zo maar door.

Veel mensen helpen al wel de vogels de winter door. Niet alleen 
omdat het leuk is om lekker warm vanachter het raam de mezen 
aan een snoer pinda’s te zien hangen om hun wintervoer daaruit 
te hakken, of om roodborstjes, merels en mussen op de voerder-
plank te hebben. Een vogelbosje - heesters met voor vogels lekkere 
en vaak mooi rood of oranje gekleurde bessen – is ook voor ons 
mensen een aantrekkelijk gezicht in de donkere wintermaanden.

Maar er zijn veel meer hulpen: lieveheersbeestjes werken per dag 
honderden luizen weg. Ze overwinteren tussen afgevallen blad, in 
de bladoksels van dode takken met wat dood blad eraan. En wie 
kent niet de ‘zweefjes’, kunstig vliegende insecten die bijna stil 
kunnen hangen in de lucht. Ze lijken op wespen maar zijn totaal 
ongevaarlijk en ze eten de hele zomer door hun buik vol met luizen. 
Ook deze insecten hebben een plek nodig om te overwinteren. Vaak 
doen ze dat in verdorde holle stengels. Ook hommels en solitair 
levende bijen overwinteren op die manier, of ze leggen eitjes in de 
stengels die het volgende jaar uitkomen. 

Zo’n overwinterplek voor insecten is eenvoudig te maken. Neem 
een stukje regenpijp van 20 cm lang, een handvol holle stengels 
van 20 cm lang (bijvoorbeeld riet, zonnebloemstengels, maar oude 
tonkinstokken die u in stukken zaagt voldoen ook), en een stuk 
touw van 40 cm. Haal het touw door de regenpijp en leg een knoop 
aan de buitenkant van de pijp, zodanig dat u uw insectenhuis straks 
horizontaal kunt ophangen. Vul de regenpijp op met de holle sten-
gels. Ze moeten stijf tegen elkaar zitten zodat ze er niet kunnen 
uitvallen. Zorg er wel voor dat ze elkaar niet dicht drukken. Hang 
het insectenhuis op een beschutte plaats op, liefst zo dat de lente-
zon de insecten wekt of hun larven verwarmt. 

In de bijkeuken van zijn woning aan het Kruirad 
bevindt zich het atelier van Wibe de Vries. Een le-
vensgroot staketsel (kippengaas, papier-maché) 
van een mensfiguur, overeind gehouden door in 
de ruimte gespannen draden, vult bijna het ge-
hele vertrek. Stapels zakken cement liggen klaar 
in de gang. Wie: “Dit is nog maar een opzet. Er 
komen nog kranten overheen en dan cement. Het 
wordt een vrouw.” Hoe onzichtbaar ook nog in dit 
stadium, men mag er vertrouwen in hebben dat 
het inderdaad een prachtige, levensechte vrouw-
figuur zal worden: dat blijkt wel uit de mooie, re-
alistische beelden die her en der in het huis en de 
tuin van Wibe staan opgesteld.

Toch heeft Wibe niet een echte kunstopleiding gehad. 
Het maken van beelden in klei heeft hij zich grotendeels 
zelf aangeleerd. Wel heeft hij, om wat technische ken-
nis en ervaring op te doen, tot nu toe drie cursussen 
gevolgd. In 1998 ‘Beeldhouwen’ (in speksteen) in ac-
tiviteitencentrum Oostenburg te Kollum, in 1999/2000 
‘Model- en portretboetseren’ (naar levend model) in 
Kunstencentrum Groningen en in 2002 ‘Keramische 
Werkplaats’ in streekcentrum de Skûle in Franeker. 
Wibe was op school altijd al goed in boetseren, maar 
hij begon er thuis pas echt wat mee te doen, toen hij in 
1997 op zichzelf ging wonen. “Ik wilde echt wat te doen 
hebben en toen ben ik begonnen.” Geïnspireerd door 
platen in kunstboeken probeerde hij wat hij daarvan na 
kon maken. Hij begon met klei: “Dat is het makkelijkste 
materiaal, want als het mis gaat kun je er nog weer wat 
aanplakken.” Hij koopt het materiaal in Surhuisterveen, 
daar hebben ze wel 50 soorten klei. Er zit nog veel ver-

schil in. Chamotte werkt bijvoorbeeld beter dan rivier-
klei: daar heeft hij eens een toren van gemaakt die nu 
helemaal scheefgezakt is. Een kwestie van verschil in 
structuur.

Verschillende materialen
Het bewerken van speksteen of hout is veel moeilijker 
dan boetseren. Het is in feite een tegenovergestelde 
werkwijze: je haalt materiaal weg en wat eenmaal weg 
is, kun je er niet weer aanplakken. Je kunt haast niet 
meer corrigeren. Cement ziet Wibe als een soort tus-
senvorm tussen klei en steen: het is veel goedkoper dan 
speksteen en daarom heel geschikt om mee te oefenen. 
Bovendien kun je, als je bij het beeldhouwen teveel 
cement weghaalt, er weer wat aansmeren. Wibe’s voor-
keur gaat uit naar ronde, vloeiende vormen, zoals die 
bijvoorbeeld in de barok te vinden zijn. Het liefst werkt 
hij die vormen uit in uiterst realistische beelden, met 
veel details. Zo heeft hij drie maanden gewerkt aan een 
altaarstuk met heiligenfiguren erop. Om de gezichtjes 
zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, heeft hij zelfs 
spelden gebruikt! Met name zijn kleifiguren geven die 
verfijning te zien. In speksteen of hout, waar Wibe zich 
momenteel vooral mee bezighoudt, is dat veel moeilij-
ker: daar moet hij zich met iets  gestileerdere vormen 
tevredenstellen.  Hij wil zich daar graag verder in be-
kwamen en in verder leren en is dan ook van plan om 
in de toekomst weer een cursus te gaan volgen. Want 
het ontbreken van echte begeleiding is voor hem een 
wezenlijk gemis. “Ik vind het heel belangrijk om te le-
ren beeldhouwen en houtbewerken. Maar ik houd niet 
erg van moderne, abstracte kunst. Het lijkt of daar niet 
veel tijd aan besteed is. Daarom wil ik ook niet naar de 

Kunstacademie. Ik wil mijn eigen richting volgen en niet 
een bepaalde kant uit geduwd worden.”   

Verbondenheid met religieuze kunst
Wellicht heeft dat ook te maken met Wibe’s  liefde voor 
en verbondenheid met religieuze kunst. Het is voor hem 
heel belangrijk om zijn geloof uit te beelden. Een aantal 
beelden verwijst daar heel direct naar, bijvoorbeeld ‘De 
hemel’: drie gezichten die allemaal een intense blijd-
schap uitstralen. Of  ‘De weg naar de hemel’, een soort 
toren van zich omhoog worstelende mensfiguren. Ook 
zijn altaarstukken zijn duidelijk religieus geïnspireerd. 
Toch belichamen die tegelijkertijd een andere interesse 
van Wibe: de architectuur. Regelmatige, zich herhalen-
de vormen die zich aaneenrijgen tot een bouwwerk. Aan 
die zeer arbeidsintensieve werken is hij nog het meest 
gehecht en die verkoopt hij dan ook niet!

Waardering
De afgelopen zomer heeft Wibe zijn tweede expositie 
gehad: in de Doopsgezinde kerk van Buitenpost. Van de 
ongeveer dertig tentoongestelde stukken zijn er toen elf 
verkocht. Die waardering is belangrijk. “Dat beelden-
maken is voor mij ook een manier om mijn gevoelens te 
uiten. Ik kan op deze manier iets aan de mensen laten 
zien en ik krijg er ook iets voor terug.” Het gastenboek 
van de tentoonstelling is wat dat betreft duidelijk: het 
staat vol met lovende en enthousiaste reacties. Wibe is 
er blij mee, maar blijft er kalm onder: “Om veel te kun-
nen verkopen  moet ik wel heel goed zijn. Ik zie wel hoe 
het loopt.”
(rubriek:  Ineke Mooijweer)                          

‘Ook jij hoort erbij’ dit seizoen vernieuwend!
In februari van dit jaar schreven we over de kinderbijbelclub ‘Ook jij hoort 
erbij’. We schreven dat kinderen van nu weten wat ze willen en dat de kin-
derbijbelclub inspeelt op de leefwereld van de jeugd van tegenwoordig. 
Dat verandert niet. Wat wel verandert, is de groepsindeling van de kinder-
bijbelclub. Voor de jongste en de oudste kinderen zijn nu aparte groepen. 
Hiermee houden ze rekening met de doelgroep. 

Groep 2 tot 4 en groep 5 tot 7
Vanuit groep 2 van de basisschool is er veel vraag naar de kinderbijbelclub. 
Deze jonge kinderen brengen hun oudere broertjes en zusjes naar de 
kinderbijbelclub en mogen er zelf niet blijven. Nu gaat dat veranderen. De 
kinderbijbelclub is er nu voor kinderen vanaf groep 2. De activiteiten blijven 
in principe hetzelfde. De afwisseling van het laatste jaar is goed bevallen. 
Evelien Jansen coördineert de kinderbijbelclub. “We vertellen de kinderen 
bekende en minder bekende bijbelverhalen. Het thema uit het bijbelverhaal 
staat centraal tijdens de middag. De kinderen werken het thema l uit door 
middel van spelletjes of werkjes. Op die manier kunnen zij de boodschap 
van het verhaal beter begrijpen.  Voor de kinderen uit groep 2 tot 4 is de 
middag redelijk voorspelbaar. Zij zijn nog wat onzeker en de voorspelbaar-
heid geeft hen dan een stuk houvast. De kinderen uit groep 5 tot 7 zijn veel 
nieuwsgieriger en vinden afwisseling prettiger. Voor deze groep is de mid-
dag een verassing. Zij hebben geen zin om elke keer te knutselen, daarom 
werken zij het thema uit door middel van spelvorm. De laatste keer hebben 
we onder andere ganzenbord gedaan door het land Israël”. 

Rock Solid club voor groep 8 tot 14-jarigen
In tegenstelling tot de grote vraag van de kinderen uit groep 2, was de op-
komst van groep 8 matig. Zij voelen zich te groot voor de kinderclub. Evelien 
Jansen: “Na groep 8 en hoger zijn er eigenlijk geen activiteiten, terwijl er 
wel vraag naar is. Daarom beginnen we met een Rock Solid club op vrij-
dagavond. Deze club is voor kinderen uit groep 8 tot en met 14-jarigen. Het 
is een programma dat opgedeeld is in stukjes van 5 minuten. Het is een 
flitsend programma, geheel eigentijds. De jongeren vinden het heel erg 
leuk. Deze club is een onderdeel van YFC (Youth For Christ). We beginnen 
in oktober, maar de exacte datum is nog niet bekend. Daar informeren we 
binnenkort over”. 

De kinderbijbelclub is de eerste woensdag in de maand voor groep 2 tot 4 
en de tweede woensdag voor groep 5 tot 7. Tijd en plaats: van 13.30 uur tot 
15.00 uur in de Fonteinschool. Informatie over de Rock Solid club volgt bin-
nenkort! (foto: redactie)

Wibe de Vries, beeldenmaker
“ik wil mijn eigen richting volgen,  en niet een bepaalde kant uitgeduwd worden”

NVVH 
afd. Buitenpost e.o.
De data van de bijeenkomsten 
2004-2005, alle in ‘de Schakel’ 
tenzij anders vermeld
21 september - 19.45 uur in het 
‘Tillehûs’; cabaretgroep ‘Aanvecht-
baar’ met het  programma ‘Mens 
durf te leven’. Bijdrage voor de 
avond is  5,-
19 oktober - 19.45 uur’; lezing van 
mw. T. Dubbelman over ‘van Poster 
tot Collage’.
2 november - 9.30 uur in ; Doe-
morgen met mw. H. Klijnstra.
16 november - 19.45 uur ; Mw. E. 
Snippe met de lezing ‘van puppy tot 
geleidehond’.
16 december: Kerstfeest van de 
gezamenlijke vrouwengroepen
21 december - 16.00 uur ; Mw. A. 
Rijtma; lezing ‘Kerst-icoon’ onder-
steund met dia’s.
4 januari - 9.30 uur; 
Nieuwjaarsreceptie
18 januari - 19.45 uur; dr. G. Heks-
tra met lezing en dia’s over ‘Zee-
spiegel en Klimaat’.
1 februari - 19.45 uur; 
Wijkhoofdenbijeenkomst
15 februari - 19.45 uur; 58e Jaar-
vergadering, onze toneelgroep 
zorgt voor een gezellige verrassing.
8 maart - 19.45 uur; lezing en dia’s 
van mw. J . Winters over  ‘Het ver-
sierde Ei’.
21 april - 19.45 uur in ‘Tillehûs’; 
gezamenlijke avond met de Platte-
landsvrouwen. Spreekster is Wieke 
Biesheuvel, bekend van haar co-
lumn in ‘de Libelle’.

Open Huis 
 ‘de Fleurige Rounte’
Wij dansen met heel veel plezier 
onder leiding van  mevrouw J. 
Brandsma. En dat willen wij u 
graag laten zien... Daarom nodigen 
wij u uit om te komen kijken. Dit 
open huis vindt plaats op vrijdag 
8 oktober in ‘Herbranda’ aan de 
Herbrandastraat 1. De tijd is van 
9.30 tot 11.00 uur. De koffie is dan 
natuurlijk klaar. Nieuwe leden zijn 
oveigens van harte welkom. Wilt 
u meer weten dan kunt u één van 
onze bestuursleden bellen, en wel 
op nummer 543615 of op 442725. 

Graag tot ziens, het bestuur

Nieuw programma BvPF ‘Vrouwen van nu’
Onze programmacommissie heeft er plezier in om, niet alleen de leden, 
maar ook anderen kennis te laten maken met haar nieuwe programma. U 
kunt, geheel vrijblijvend, eens een avondje bij ons rondkijken. De bijeen-
komsten worden, meestal op de derde dinsdag, van september tot en met 
april gehouden in dorpshuis ‘de Bining’ in Twijzel, aanvang 19.45 uur. Ook is 
er af en toe op de woensdag om 9.30 uur een thema-ochtend.
21 september - Culinair Historisch Museum ‘de Vleer’
19 oktober - De Printsjeknipper door F. v.d. Wal
3 november - Koffie-ochtend met contact en commissieleden
16 november - Bruiloft op Sulawesi door P. Zijlstra uit Koudum
6 januari van 16.00 - 17.30 uur - Nieuwjaarsreceptie m.m.v. ons koor
18 januari - Jaarvergadering - na de pauze burgemeester Lyklama te gast
15 februari - Gestalttherapie door N. v.d. Bij
15 maart - Paasstukken maken
15 maart - Mineralen en edelstenen door R. Klaren uit Drachten
21 april - Gezamenlijke avond met NVVH uit Buitenpost. Deze wordt ge-
houden in Kootstertille. Hoofdgaste is columniste Wies Biesheuvel.

Wilt u meer weten over onze vereniging bel dan met 
G. van Waarden, telefoon 542084 of B. v.d. Velde, telefoon 543064.



Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Periode 22 september tot en met 21 oktober

Activiteiten

11 september; op het Mejontsmaveld; tijd: van 10.00 tot 12.00 uur; spelochtend bij 
scoutinggroep ‘de Brimzen’ voor kinderen tussen de 4 1/2 en 7 jaar.

Exposities

Van 10 augustus tot en met 22 september: hal van het Gemeentehuis; tijd: 
openingstijden van het Gemeentehuis; expositie Schildersclub It Koartling met 
olieverfschilderijen. 

Activiteiten die vallen in de periode van 18 oktober tot 30 november
graag vóór 4 oktober aan ons doorgeven

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

 Uit in Buitenpost

Honger als twee leeuwen...
Sinds kort opvallend aanwezig bij Chinees restaurant ‘China Garden’ aan 
de Voorstraat. (foto: redactie)

Jelmer Bil:
bijna Nederlands kampioen acro

Misschien denkt u: een jongen aan het turnen? 
Die is gek! Nou Jelmer Bil niet. Hij turnt al sinds 
zijn vierde levensjaar vol overgave. Trouwens net 
als al die andere jongens, bijna een kwart van de 
turners is zijn man. Kijk maar naar de olympische 
spelen, dat zijn ook niet alleen maar dames.

Jelmer Bil, nu 16 jaar, is fanatiek met sport bezig. Naast 
turnen is hij ook actief met acro en springen. “Turnen 
vond ik vanaf mijn vierde levensjaar al mooi”, zegt de 
sporter, “ik heb jaren bij M.A.A.S. getraind. Alleen train 
ik de laatste tijd  bij GVV in Veenwouden, omdat het 
niveau daar hoger ligt. Gelukkig hoeven mijn ouders mij 
daar niet iedere keer heen te brengen, want ik rij met 
mijn trainster Wilma Schouwstra mee”.

Sport kost tijd
Jelmer heeft op dit moment een druk leven, al zou je dit 
van een jongen van deze leeftijd nog niet verwachten. 
’s Ochtends voor zeven uur vertrekt hij van huis om 
met de trein naar het CIOS in Heerenveen te gaan. Dit 
is een speciale sportschool, waar je alle sporten kunt 
leren. Er zijn bijvoorbeeld speciale tennisklassen en 
schaatsklassen. Jelmer zit hier in de turnklas. Op school 
wordt niet alleen maar drie uur per dag gesport. Er moet 
ook geleerd worden, met vakken als management, En-
gels of Duits en natuurlijk wiskunde. Pas na vijf uur ’s 
middags is hij weer thuis. Maar dan moet er ’s avonds 
nog geleerd en getraind worden. Voor acro, turnen en 
springen wordt elk 1 uur in de week getraind en dan zijn 
er natuurlijk zo nu en dan nog wedstrijden. Daarnaast 
is Jelmer ook regelmatig op de tennisbaan te vinden. 

Na deze opleiding hoopt hij door te stromen naar de 
ALO, om daar fysiotherapie en lichamelijke opvoeding 
te studeren.

Wat is acro eigenlijk?
De meeste mensen weten wel wat turnen is: voor een 
jury op een evenwichtsbalk of op de mat diverse oefe-
ningen uit te voeren. De term acro wordt minder vaak 
gebruikt, maar het is eigenlijk te zien als een afkorting 
van acrobatiek. Daar is het ook het beste mee te verge-
lijken. Jelmer zelf formuleert het als balanceren met fi -
guren, een soort van circus. Acro wordt altijd in koppels 
uitgevoerd en bestaat uit het met z’n tweeën diverse 
oefeningen uitvoeren voor acht juryleden. Bij het sprin-
gen wordt altijd individueel gesprongen; iedere sprong 
wordt apart gejureerd.

Jury gooit roet in het eten
Jelmer beschikt al over een reeks prijzen en medailles. 
Hij heeft nu 38 medailles en bekers verdiend met tur-
nen, acro en springen. Hij heeft  al drie keer meegedaan 
aan het Fries kampioenschap turnen. De laatste keer 
waren Jelmer en Johannes Postma als tweede geëin-
digd. Helaas mochten alleen de winnaars doorgaan 
naar het Nederlands Kampioenschap. Gelukkig werden 
ze later opgebeld dat ze ook mee mochten naar het NK 
in Dinxperlo. Wat daar gebeurde kunnen ze nog steeds 
niet waarderen. ’s Ochtends vroeg was bijna de hele 
familie meegegaan voor een dagje Dinxperlo. Na het 
uitvoeren van de diverse acro-oefeningen waren Jelmer 
en Johannes rond een uur of vier klaar. Op het score-
bord stond dat ze eerste waren geworden. Volop feest-

vreugde dus. “De prijsuitreiking was pas ’s avonds, dus 
eerst maar even weg om te eten. Toen we later terug 
kwamen stond op het scorebord ineens dat we tweede 
waren. De jury had namelijk de punten van het andere 
koppel herzien en verhoogd. Gelukkig kunnen we er nu 
om lachen”, zegt Jelmer.

De nieuwe recreatiezaal van het 
Haersmahiem is nu een week 
weer open voor de bewoners. 
De zaal is nog niet offi cieel ge-
opend, maar wij nemen alvast 
een kijkje. Bij het binnengaan 
van de zaal valt het nieuwe 
uiterlijk meteen al op. Al han-
gen de gordijnen nog niet voor 
de ramen en is de bar nog niet 
helemaal ingericht, de warmte 
komt ons al tegemoet. De heer 
van der Weg en mevrouw van 
der Wal zitten al te wachten 
aan een tafeltje. Ze willen graag 
wat vertellen aan ‘de krant van 
Buitenpost’. 

Facelift
Van der Wal vindt de koffi ezaal 
nu heel anders. “We moeten er 
even aan wennen. Het is veel 
groter geworden. Voorheen 
was de zaal veel kleiner, maar 
nu is de personeelskamer erbij 
gekomen”. Geertje is gastvrouw 
in het Haersmahiem. Zij noemt 
de renovatie van de recreatie-
zaal een complete facelift. “De 
zaal wordt nu veel functioneler. 
De bewoners kunnen straks 
ook tussen de middag in deze 
zaal eten. Het is hier dan een 
soort restaurant, maar hoe dat 
allemaal in zijn werk gaat, is 
nog niet helemaal duidelijk. Ac-
tiviteiten, zoals het bijbeluurtje, 
de zondagavondzang, bingo en 
dergelijke, blijven gewoon be-
staan. De open tafel blijft dus 
ook. Na de opening in oktober 
gaat dat ook weer van start. 
Dan zijn alle 55-plussers uit 
heel Achtkarspelen weer wel-
kom”. Van der Weg vindt dan de 
zaal, met ongeveer 90 mensen, 
gezellig vol zitten.

Mannentafel
Van der Weg herinnert zich de 
lange tafel in de ‘oude’ zaal. 
“Daar zaten alle mannen aan. 
Dat was de ‘mannentafel’. De 
langste tafel nu, is een stuk 
korter dan die lange tafel. Daar 
konden wel twaalf mensen aan 
zitten. Wat dat betreft, is het 
ook wel even wennen”. Me-
vrouw van der Wal is het daar 

mee eens. “Het was vroeger al-
tijd zo: ‘dit is mijn plek en dit is 
zijn plek’. Het is nu gewoon even 
wennen waar iedereen gaat zit-
ten. Niemand heeft meer een 
vaste plek. Eigenlijk moet dat 
ook juist niet, want dan maak je 
met iedereen even een praatje”. 
Mevrouw van der Wal is heel blij 
met een recreatiezaal. “Het is 
voor ons echt een onderbreking. 
Nu kom ik om 10 uur met mijn 
buurvrouw naar beneden voor 
een bakje koffi e en natuurlijk 
de nieuwtjes. Ook krijgen we te 
horen wat er te doen is die dag 
en de volgende dag. Het is echt 
even wat anders. We gaan hier 
dan ook elke morgen heen”.
 
Tevreden
De gezelligheid die de bewoners 
hadden, was door de verbou-
wing in één keer weg. Tijdens 
de verbouwing werd er koffi e 
gedronken in een vergader-
lokaal. Er is één dag geweest 
dat er vanwege de verbouwing 
behoorlijk geboord werd. De be-
woners zijn daar kort en bondig 
over: “Ja, van dat boren heb-
ben we wel wat overlast gehad, 
maar dat hoort er nu eenmaal 
bij”. Van der Weg vindt het al-
lemaal mooi: “Het is heel netjes 
hier. Er hangen mooie lampen 
en de grote kast is prachtig. 
Er is ook een open haard. Daar 
zijn we trots op. Dat doet echt 
huiselijk aan. Ik heb hem laatst 
even aan gedaan. Draai de knop 

om en klaar”. Mevrouw van der 
Wal is ook tevreden “Alles is nu 
nog in het beginstadium. De bar 
is nog niet in gebruik, maar dat 
komt op den duur wel. Deze 
stoel waar ik op zit, zit lekker, 
alleen de leuningen van die 
andere stoelen zijn mij te kort. 
Daar kan ik niet uit opstaan. We 
hebben wel inspraak gehad bij 
het uitzoeken van de stoelen, 
want zijn een aantal bewoners 
mee geweest de stoelen uit te 
zoeken, maar je kunt het nooit 
iedereen naar de zin maken. 
We krijgen trouwens ook nog 
een computerhoek in deze zaal. 
Daar kunnen we dan internet-
ten. En er staat al een grote tv 
klaar. Die schijnt heel mooi te 
zijn”.  Als het gesprek is afge-
lopen, komt Van der Weg nog 
even terug. “Kan er nog iets in 
de krant? Dan wil ik graag even 
zeggen dat we hier een aantal 
honderdjarige vrouwen heb-
ben. Vroeger waren wij man-
nen het sterke geslacht, maar 
dat is nu wel anders”, lacht hij. 
Daarna geeft hij toe dat hij en 
zijn vrouw overal een geintje 
van maken en dat optimisme je 
jong houdt. Van der Wal is het 
daar roerend mee eens. “Goede 
verzorging en goed eten”, zegt 
ze. En dat is, naast het soci-
ale aspect, zeker te zien in het 
Haersmahiem. 
(foto: redactie)

Vernieuwde recreatiezaal in Haersmahiem
“...het blijft de koffi ezaal...”

Op de foto: Jelmer Bil (achter) en acro-
partner Johannes Postma (foto: redactie)



alleen  in september en oktober

bij bestelling van 
bruidswerk

eerste 10 corsages (gasten) 
gratis !

Sportkantine ‘de Houtmoune’
de Vaart 12, tel. 0511-543399

Voor en na het sporten kom je hier,
bij Teun en Margreet voor een lekker glaasje bier

* tevens geschikt voor
vergaderingen e.d.

* poolbiljart
* darts

* recepties



Pag. 11

De Sutelbus komt yn Bûtenpost
Yn Bûtenpost wurdt net sutele mar de boekebus fan de Stichting It Fryske 
Boek komt al yn it doarp. Op tongersdei 7 oktober tusken 12.00 en 17.00 
oere stiet de bus op de merk yn it sintrum fan it doarp. Sa is der yn eigen 
doarp dochs in gelegenheid om de nijste útjeften op it mêd fan de Fryske 
(berne)literatuer te besjen en/of te keapjen.
 Tusken 6 septimber en 16 oktober giet de Sutelaksje fan de Stich-
ting It Fryske Boek troch Fryslân. De boekebussen binne yn dy perioade 
nei ferskate plakken yn de provinsje ûnderweis mei it nijste oanbod oan 
romans, ferhalen, berneboeken, dichtbondels ensafuorthinne. Frijwilligers 
ride mei kroaden fol boeken hûs oan hûs om de minsken op ‘e hichte te 
bringen fan wat der allegear oan boeken en cd’s te krijen is. De aksje wurdt 
op 16 oktober ôfsletten mei un grutte Boekemerk op it Frânske pleintsje yn 
Drachten. Spesjaal foar de Sutelaksje jout it Fryske boek de Fryske Skri-
uwreskalinder út. By oankeap fan 9.00 oan Fryske boeken en/of cd’s, is dy 
te keap foar 3,00 it stik. (Losse ferkeappriis 9,00). It tema fan de kalinder is 
Flecht. Gedichten, proaza en lietteksten fan likernôch fjirtich skriuwers en 
dichters binne opnaam. De kalinder is illustrearre mei 12 prachtige kuenst-
wurken fan Babs Wijnstra. De originelen wurde útstald yn bibleteken yn 
Fryslân. 
 It Aksjeboek foar bern is ek sa’n oanbieding. By oankeap fan 9,00 
oan Fryske berneboeken en/of berne-cd’s is it foar 3,00 te krijen (losse fer-
keappriis 9,90). De poes mei de lange sturt is skreaun troch Baukje Wyts-
ma en yllustrearre troch Carla van der Heijde. In printeboek oer in poes dy’t 
net wit wat er mei syn lange sturt oan moat. Mar op’t lêst hat er in oplossing 
betocht en dan woene de oare bisten wol dat se ek sa’n moaie lange sturt 
hienen.
 Kom yn de bus. Elk is fan herte welkom.

Foar mear ynformaasje: Stichting It Fryske Boek. Telefoan: 058-2343090; 
e-mail: ynfo@fryskeboek.nl

Podiumtalent
Podiumtalent is een initiatief van 2 muziekliefhebbers (pop/rock/punk/en 
andere muzieksoorten) die vinden dat er veel te weinig te beleven is op 
het gebied van beginnende bands. Dat terwijl er zoveel Podiumtalent in 
onze regio is… Om niet te blijven bij het roepen alleen, maar ook de daad 
bij het woord te voegen is na het bedenken van de naam ‘Podiumtalent’ 
enthousiast van start gegaan met het organiseren van het eerste festival. 

Dit festival heeft de naam ‘Podiumtalent.nl’ en geeft 3 bands en een 1 sup-
port act uit de regio de kans het podium te bestijgen om hun beste kunnen 
te tonen aan het publiek. Op zaterdag 9 oktober 2004 zal het eerste festival 
in Buitenpost plaatsvinden in Zalencentrum ‘the Point’ aan de Voorstraat 
54. De entree is € 3,00 en de aanvang 20:30 uur (zaal open om 20.00 uur)
De 3 bands die spelen op de eerste versie van Podiumtalent.nl zijn: ‘Cei-
ling’ uit Groningen, ‘Far Beyond’ uit Buitenpost en ‘Monstertux’ uit Kollum. 
De support act komt uit Gerkesklooster, zij heten ‘the Jackaroos’. Het licht 
& geluid wordt verzorgd door The Rock Productions uit Sumar. Om Podi-
umtalent tot een succes te maken voor de bands en het publiek zou het 
fi jn zijn dat u het opneemt in uw agenda, activiteitenoverzicht of aandacht 
besteed aan het festival in een redactioneel stuk. Hierover kunt u contact 
opnemen met de organisatie via ons e-mailadres: info@podiumtalent.nl. 
Binnenkort ontvangt u zeker meer en uitgebreider nieuws over Podium-
talent! 

Namens de organisatie van Podiumtalent.nl, Gerard de Bruin en Hielke 
Jan Ellens. Postadres: Podiumtalent, Bjirkewei 96, 9287 LG Twijzelerheide. 
Check ook op internet http://www.podiumtalent.nl.

kinderhoekEen fraaie kleurplaat door 
Donny Windsant

Terwijl de Kerkstraat zucht onder een deken van 
augustuswarmte, is het aantal klanten in de win-
kel op één hand te tellen. “Ja, het is wel wat een 
rare tijd om met een zaak als de onze nu te begin-
nen”, vertelt Willem Rietdijk, “en dat zie je op dit 
moment terug in de rustige zaken maar dat trekt 
straks, als de zomer voorbij is, vast wel bij, daar-
over maken we ons nog geen zorgen. We hebben 
nog geen moment spijt gehad van onze keuze om 
hier met deze zaak te beginnen”.

Samen met zijn vrouw Lilly en zoon Colin, run-
nen ze de dagelijkse verhuur van video’s en, in 
meerdere mate, DVD’s in Videotheek Europa. 
De kersverse ondernemers komen rechtstreeks 
uit Rotterdam, en hebben zich onmiddellijk hier 
thuisgevoeld. “Eerlijk gezegd vinden we de Rand-
stad langzamerhand bijna onleefbaar worden, 
en we wilden al langer daar weg. Buitenpost en 
Surhuisterveen, waar we nu wonen, zijn daarbij 
vergeleken een verademing.” Willem heeft jaren 
als onderhouds-timmerman gewerkt maar heeft, 
net als zijn vrouw, de prikkel van het ondernemer-
schap altijd gevoeld. Lilly: “We wilden dus naar 
het Noorden, en gewoon door rond te kijken en 
in samenwerking met de Videokring Europa, de 
moeder-organisatie, hebben we Buitenpost als 
vestigingsplaats voor de zaak gekozen. Als je 
kijkt naar het aantal videotheken in de regio, dan 
ligt hier een gat in de markt”. Daarbij speelde de 
mooie lokatie in de Kerkstraat, voor hen ook een 

belangrijke rol: “gratis parkeerruimte voor de win-
keldeur, waar vindt je dat tegenwoordig nog”.

“Ondernemen is voor ons echt ‘iets voor jezelf 
hebben’, en eraan kunnen werken en verder in 
kunnen groeien, zonder dat je afhankelijk van een 
ander bent”, verduidelijken ze hun motivatie om 
te gaan ondernemen. Toch is naast dit idealisme 
ook een stukje realisme hen niet vreemd. Willem: 
“we weten dat ondernemerschap, en ook deze 
zaak, voor een deel een gok is. Hoe het precies 
uit zal pakken kun je van tevoren nooit precies 
voorspellen. We hebben in Rotterdam alles achter 
ons gelaten om hier echt met een nieuwe start te 
beginnen. Deze zaak is een investering uit eigen 
hand, we zijn een zogenaamde franchise, en we 
zijn na goed nadenken tot de conclusie gekomen 
dat de kansen hier goed staan. Als we dat niet 
zou geweest was, dan hadden we hier gewoon 
niet aan moeten beginnen. En zou het toch niet 
lukken, dan hebben we het in ieder geval gepro-
beerd, en dan zien we wel weer verder. Wat dat 
betreft gaan we er gewoon voor. We vinden dit 
een mooie winkelruimte, al had die misschien ook 
best wel iets groter mogen zijn, want voor ons 
gevoel is die bijna alweer aan de kleine kant. We 
willen een zo breed mogelijk assortiment bieden 
en dan heb je nooit ruimte over, blijkt wel”.

“Buitenpost is beslist een hele overgang als je zo 
uit de grote stad komt; maar beslist geen nega-

tieve. Het winkelaanbod is in dit dorp 
niet overdreven, maar je kunt er heel 
goed mee uit de voeten. We denken 
dat er ook best nog wel groei in dit 
centrum kan zitten. Met de mensen 
met wie we tot nu toe te maken heb-
ben gehad, hebben we onmiddellijk 
goed contact kunnen leggen, en het 
is zeker niet zo dat het hier ‘klein-
dorps’ is. Het straatbeeld is wel wat 
kaal, maar we hebben begrepen dat 
dat ook veranderen gaat.” Het feit 
dat er een politiebureau bijna voor de 
deur gevestigd is, is ook voor het on-
dernemerspaar geen punt. “We vin-
den het eerder prettig, dan dat het 
ons tegenstaat. Daar hebben onze 
ervaringen in de Randstad misschien 
ook best mee te maken. We zitten 
hier gewoon lekker”. (foto: redactie)

Ondernemen in Buitenpost: Videotheek Europa

Volièrevereniging  ‘de Edelzangers’
Dit is geen zangkoor of groep, 
maar een volièrevereniging met 
leden uit Buitenpost en omliggen-
de dorpen. Ieder jaar organiseert 
de vereniging een ledenshow in 
november en in de periode van 
augustus tot en met maart worden 
enkele vergaderingen gehouden 
met soms een spreker of een dia-
avond. Dit alles wordt dan gehou-
den in ‘It Koartling’.

Vooral de jaarlijkse tentoonstelling op vrijdag en zaterdag 5 en 6 november 
is een ‘must’. Dan worden de vogels gekeurd op kleur, conditie en andere 
criteria; om daarna tentoongesteld te worden voor het publiek. Voor de 
leden altijd een spannende aangelegenheid; hoe hebben mijn vogels 
het er af gebracht? Er zijn ettelijke soorten vogels, waarmee gekweekt 
wordt. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vo-
gelliefhebbers, die ook het maandblad ‘Onze Vogels’uitgeeft. Hier staan 
veel wetenswaardigheden in over het houden van vogels en natuurlijk het 
kweken. Sommige leden van onze vereniging doen ook nog mee aan de 
Regio-show - het Districtskampioenschap of de Bondskampioenschappen 
in Apeldoorn waar zo’n 15000 vogels te zien zijn. Zijn er vogelliefhebbers 
die wel vogels houden en nog geen lid zijn van een vereniging, dan kunt u 
zich ten allen tijde aanmelden als lid bij de secretaris van ‘de Edelzangers’. 
En ook kunt u hem vragen over het hoe en wat van de vogelsport. Wat is het 
toch mooi als je vogels ringt met je eigen kweeknummer. Nogmaals, heb je 
vogels en ben je geen lid, meld je dan aan bij onze vereniging.

Tj. Dijkstra, Jeltingalaan 65, Buitenpost, tel. 543269.



Het is half twee, dus de hoogste tijd. Binne 
trekt zijn colbertje aan, plukt voor de zeker-
heid (waar is die zomer zo gauw gebleven?)  
de paraplu van de kapstok, en controleert 
routinematig of de sigaartjes en de aanste-
ker op hun plek in de binnenzak zitten. Ter-
wijl hij de deur achter zich dichttrekt, roept 
hij: “Ik ben bij Boaite, tot over een uurtje”. 
Binne zet een stevige pas in maar nauwelijks 
is hij onderweg of Boaite komt roodaange-
lopen, met driftige stap op hem toegesneld. 
“Ga maar weer naar huis, ons bankje is weg”, 
meldt hij met overslaande stem. Binne kijkt 
hem verbluft aan, en vraagt: “ben je gek, het 
bankje is weg”. Boaite reageert geprikkeld: 
“precies wat ik zeg, weg is weg, kom maar 
mee als je me niet gelooft”. Bijna over zijn 
benen struikelend, gaat  Binne in olympisch 
snelwandel-tempo achter Boaite aan; en op 
de plaats van bestemming aangekomen 
moet hij ook de lege plek constateren. In de 
schaduw van de eeuwenoude kerk, onder 
hun vertrouwde schaduwrijke boom, met 
strategisch overzicht over vier straten, was 
dit hier hun broedplaats van gedachten, 
hun stortplaats van dagelijks nieuwtjes, 
hun leugenbankje. Het enige wat Binne 
te binnen wil schieten is: “misschien is ‘ie 
even weg, voor groot onderhoud, en is hij 
d’r morgen weer”; maar onmiddellijk be-
seft hij het absurde van zijn woorden. “Wat 
nou?”, houdt Boaite aan, “dit is toch ònze 
plek”. Binne knikt, dit is hún plek. Ze kijken 
elkaar met een blik van verstandhouding 
aan. Misschien zijn ze wel stijfkoppig, of 

vastgeroest in hun denken, maar het staat 
als een paal boven water, ‘dit was onze plek, 
en het blijft onze plek’. Maar ja, uitnodigend 
zien ze er niet uit, de met jeugdige energie 
van fietsstaander tot zinleeg straatmeubilair 
gedregadeerde ijzeren staketsels. En net zo 
goed zit een uurtje blijven staan er voor hen 
ook niet meer in, dus Binne neemt het initi-
atief. Met een brede armzwaai, en een bitter 
lachje, zegt hij tegen Boaite: “Zijn we princi-
pieel of zijn we principieel... neemt u toch 
plaats, meneer”. Boaite is de kwade blik in 
zijn ogen nog niet kwijtgeraakt, maar grijnst 
toch: “Dank u, elke plek is goed?”. De Kol-
lumer Courant als zetel gebruikend, neemt 
hij voorzichtig plaats op een ijzeren twee-
pootje. Binne volgt, met zijn jasje opgerold 
onder zijn zitvlak. Vijf minuten zitten beide 
heren stilzwijgend en strak hun sigaartje te 
roken, voortdurend schuivend op zoek naar 
een iets comfortabeler houding. “Ben ik blij 
dat ik m’n paraplu meegenomen heb, kan ik 
daar wat op leunen”, brengt Binne met een 
rare klank in zijn stem eindelijk uit.  De pijn-
lijke stilte valt opnieuw; alle gespreksstof 
is naar de achtergrond gedrongen. Na nog 
eens vijf minuten heeft Boaite een conclusie 
getrokken. Hij kucht even, strekt zich moei-
zaam en zegt met vlakke stem: “zeg Boaite, 
ik weet niet wat jij ervan denkt, maar het is 
toch anders. Minder gezellig. Weet je wat, 
ik ga even een uurtje plat. ‘k  Zie je morgen 
wel, dan proberen we het  wel op het bankje 
bij de Kuipersweg.” Binne knikt berustend.  
Ach, wie heeft er nog principes, in deze tijd.

De PC-Doctor komt naar Buitenpost

Barkmeijer en Buitenpost: een gouden keus

Binne Lutje en Boaite Post
“M’n stethoscoop en witte jas heb ik maar 
thuisgelaten”,  zegt  Menno Koopsen lachend, 
terwijl hij opendoet. Het nog helemaal lege 
pand bevestigd, dat er nog geen spreekuur 
voor patiënten kan zijn. “Over een paar we-
ken openen we, en om alles op tijd klaar te 
krijgen wordt het nog haasten”, vertelt de 
ondernemer, “het was hiervoor een slagerij, 
en zodoende moet de zaak vanaf niks opnieuw 
ingericht worden”. 

De voormalig systeembeheerder kwam enkele 
jaren terug na een reorganisatie bij zijn voor-
malige werkgever op straat te staan.“Ik was 
vooraan in de veertig, dus ander werk vinden 
zou een hele klus worden, maar ik ben er de 
man ook niet voor om stil te gaan zitten. Toen 
ik door steeds meer mensen in mijn toenma-
lige woonplaats werd gevraagd om naar hun 
onwillige pc’s te gaan kijken, ging er bij mij 
een lampje op. De laatste jaren zijn compu-
ters overal te koop, en service na de aankoop 
is daarvoor is er meestal veel te weinig. Voor 
iemand met veel ervaring op computergebied 
is daar genoeg werk te doen, en daar ben ik op 
ingesprongen”. 

Koopsen is in verschillende plaatsen al actief geweest, maar kon de verleiding niet weer-
staan op de Bakkershoek in ons dorp, tegenover de notaris, met een nieuwe zaak te be-
ginnen. “Ik ben er regelmatig met mijn auto, onderweg naar Leeuwarden langsgereden, 
en heb me er vaak over verbaasd  dat, wat in mijn ogen een toplocatie is, zo lang leeg heeft 
gestaan. Bovendien is er in dit dorp geen computerzaak meer èn kan ik achter de winkel 
wonen, allemaal goede redenen voor mij om het hier te proberen”. Computerservice is 
niet het enige wat de nieuwe zaak gaat bieden, verkoop van gebruikte en nieuwe pc’s, 
webdesign en een internetcafé voor jongeren worden ook diensten die Koopsen gaat bie-
den. Bovendien is Menno een gelicenseerd zend-amateur, en deze hobby krijgt eveneens 
een zakelijk plekje in de winkel.  “ Er is eigenlijk nog maar één zaak in de 4 noordelijke pro-
vincies actief op dit vlak, vandaar dat ik ook dit in de onderneming ga meenemen”. Er komt 
dus een duizendpoot in het qua oppervlak kleine pand aan de Voorstraat. (foto: redactie)

In de eerste week van juni was het zover: Buitenpost was weer een nieuw bedrijf rijker. 
Keukencentrum Barkmeijer is sindsdien gevestigd in een deel van het pand van Kamstra 
Elektronica. “Een gouden keus”, aldus bedrijfsleider Tjalling Wolters, die meer dan tevre-
den is met zijn nieuwe werkplek. 

Tot dusverre was keukencentrum Barkmeijer gevestigd in Kollum, maar de beschikbare 
ruimte werd daar te klein. Al langer werd gezocht naar een alternatief, vandaar dat er 
bewust in de regio van Kollum gezocht werd naar een geschikt huurpand. Pas bij het zoe-
ken op internet, viel het oog toevallig op dit pand van Kamstra en deze voldeed gelijk aan 
alle eisen. Alleen nieuw winkelmeubilair was voldoende, zelfs de oude vloerbedekking is 
blijven liggen. Tijdens de inrichting zijn er zo’n 25 keukens geplaatst in de winkel. Dit lijkt 
veel, maar ze zijn zo gesitueerd dat het overzicht behouden gebleven is. “Zo langzamer-
hand begint het leuk te worden”, aldus Wolters, “wij hebben hier in Buitenpost een nieuwe 
goede hoop voor de toekomst. Eén van de belangrijkste redenen om naar dit dorp te ver-
huizen, was de wens om in de regio te blijven. De bestaande klanten komen hier vandaan 
en die hebben we al 30 jaar bediend en dat willen we nog jaren doen. Het enige nadeel van 
de verhuizing is dat de opslag gevestigd is in Kollum”.

Keukens van eigen bodem
De keukens die tegenwoordig verkocht worden zijn of van het merk Keller (uit Roosen-
daal) of van het eigen huismerk. De onderdelen van de keuken worden eventueel op maat 
gemaakt. Daarnaast is er een ruime kleur keuze: ruim 1500 kleuren. Dit moet ook wel want 
de klant stelt tegenwoordig hoge eisen. Wil men een goedkopere keuken dan kan dat met 
het eigen huismerk. Deze worden door een inkooporganisatie met 130 leden centraal 
ingekocht. Hierdoor is de prijs vaak net iets interessanter voor mensen met een kleine 
beurs. De enige consequentie is dat de klant minder keus heeft in kleur en accessoires. 
Het mooie van dit huismerk is dat deze ook uit dezelfde fabriek komen. “Eigenlijk worden 
er alleen maar Keller keukens verkocht”, aldus  Wolters. Naast keukens is er ook een ruim 
assortiment wand- en vloertegels.

Monteur is belangrijk
Dat een klant een tevreden gevoel bij de keuken moet hebben staat bij het bedrijf boven-
aan en men wil niet eerder tevreden zijn dan dat de klant dat ook is. De plaatsing van de 
keukens wordt niet zelf gedaan, maar al 20 jaar aan een montagebedrijf uitbesteed. Deze 
monteurs hebben een goede reputatie wat hun precisie betreft, er zijn vaste klanten die 
specifiek dezelfde monteur willen hebben die hun vorige keuken ook heeft geplaatst. Het 
is zelfs voorgeko-
men dat de klant 
eerst zelf de mon-
teur opbelde met 
de mededeling: “jij 
moet een nieuwe 
keuken bij mij plaat-
sen”. Voor Barkme-
ijer is de monteur 
het visitekaartje van 
het bedrijf.

Wie eens rond wil 
kijken wordt van 
harte uitgenodigd 
door Tjalling Wol-
ters in de ruime 
zaak aan de Vaart.
(foto: redactie)

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt 
ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop 
(Nijenstein 7) voor vrijdag 8 oktober.

Hoe werkt de puzzel?
De letters van de onderstaande woorden staan door elkaar. Zet de letters in de juiste 
volgorde en plaats ze in het diagram. Als hulpmiddel staat achter elk woord een 
synoniem van het woord er tussen haakjes achter. Ook staan in het diagram enkele 
cijfers aangegeven. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De dikomrande vakjes vormen van 
boven naar beneden de oplossing. Succes!

1. FEEFEFTIC        (doeltreffend) 7. NEPOG (proberen)
2. DRAVERHEN     (stollen) 8. DAWANAD (misdaad)
3. TRILSNEP          (spaan) 9. STROONPECH (uitstellen)
4. NATOSPAN        (impulsief) 10. DOMENEE (deelnemen)
5. STAPELLAWN    (pletten) 11. DIJKELODUIN (twijfelachtig)
6. GEBONUWOOD (barak) 12. DOELKONIJN (onuitvoerbaar)

Oplossing prijspuzzel augustus:
De puzzel in het augustusnummer heeft 42 correcte inzendingen opgeleverd. De oplos-
sing luidde: BUWALDA FOTOGRAFIE. De winnaar is J. Veenstra, Lutkepost 3. Hierbij 
danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.
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Keramiek
Er is nog plaats op de cursus keramiek. 
U leert werken met drie technieken, te 

weten plaat-en roltechniek en boetseren. U 
kunt werken naar eigen keuzes en ideeën. 

De docente is aangesloten bij de Noord 
Nederlandse Keramiek vereniging.

Start: 27 september;
maandag 20.00-22.00 uur. 

Kosten:  70,- (exclusief materiaal).

Luisteren naar muziek
Groep 1 - start 28 september

10 lessen (1x per 2 wk.),  dinsdag 19.30-
21.30 uur, kosten  50,-

Groep 2 - start 29 september, 
10 lessen (1x per 2 wk.); woensdag: 

9.30-11.30 uur; kosten:  50,-

Edelsmeden
start 29 september; 8 lessen (1x wk); 

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

Tekenen en schilderen
start 29 september; 10 lessen; 

woensdag 19.30-21.30 uur; 
kosten:  70,-

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen:

J. Kronenburg, tel. 542024

Quilten 
Groep 1: start 21 september (beginners)

Groep 2: start 28 september (gevorderden)

6 lessen (1x per maand)
dinsdag: 9.00 -11.00 uur

kosten:  30,-

Praktische Fotografi e
Deze cursus wordt waarschijnlijk in 

het tweede deel van het winterseizoen 
gegeven. Datum en tijd worden nog 

bekend gemaakt. Let op de Binnenste 
Buiten en de regionale bladen.

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen:

Sj. van Lune, tel. 541430 

Tekenen en schilderen
(schildersclub)

start 5 oktober, 8 lessen; dinsdag 13.30-
15.30 uur; kosten:  67,50

Aquarelleren 
start: 5 oktober, 8 lessen; 
dinsdag 19.30-21.30 uur

Kosten:  67,50

Basiscursus computer 
(voor de echte beginner)

start: 30 september; 5 lessen; 
donderdag 19.30-21.30 uur

Kosten:  35,-

Vervolg computercursus 
start: 11 november, 5 lessen; 
donderdag 19.30-21.30 uur

Kosten:  35,-

Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:

L. Plantenga, tel. 543189

---- Workshops ----

---- Cursussen van het cursuswerk ----

Sieraden van kralen
maandag 23 november / 

maandag 7 december
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  2,00 (excl. mat.)

Herfsttafel met poppen van vilt en/
of antroposofi sche poppen

donderdag 7 oktober en 21 oktober
19.30-21.30 uur, 2 lessen
kosten:  9,00 (excl. mat.)

Bovenstaande workshops
opgave en inlichtingen:

Sj. van Lune, tel. 541430

Wanddecoratie voor buiten
donderdag 30 september,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  20,-

Zwevende guirlande
donderdag 14 oktober,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  20,50

Schouwstuk
donderdag 28 oktober,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  33,50

Bak met lichtjes en groen
donderdag 11 november,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  19,50

Dubbele krans
donderdag 18 november,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  18,50

Kerststuk
donderdag 2 december; 
19.30-21.30 uur, 1 les;

kosten:  20,-

Kersttafelstuk met verlichting
donderdag 16 december,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten: 23,00

Hoge Romer
donderdag 13 januari,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  33,50

Vogelhuisje
donderdag 27 januari,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  21,50

Vlinder
donderdag 24 februari,
19.30-21.30 uur, 1 les

kosten:  23,50

Paasguirlande
donderdag 10 maart,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  19,00

Paasei
donderdag 17 maart,

19.30-21.30 uur, 1 les
kosten:  26,00

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

Cursusvoorwaarden

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

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

in overleg) nog wijzigen. De 
cursusbedragen zijn onder voorbehoud 

van drukfouten.

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

Beheer: Arjen Heidbuurt 
Jongerenwerker: Daphne Mason, telefoonnummer Achtkant, Surhuisterveen
Cursuswerk: Lidy Plantenga  0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen  0511 543445
Kinderwerk: Ylse Veenstra  0511 540109

Gezocht: bestuursleden It Koartling
Net als alle andere besturen van verenigingen en instellin-
gen heeft It Koartling regelmatig te maken met wisseling 
in de bezetting van haar bestuur. Konden we ons tot voor 
kort gelukkig prijzen met een complete bezetting, nu is er 
toch weer dringend behoefte aan aanvulling. Wij vragen 
hier daarom met nadruk om mensen die iets van hun vrije 
tijd in de organisatie van onze instelling willen steken. It Koartling 
probeert voor alle mensen in ons dorp een plek te bieden met  activi-
teiten voor jong en oud. Dit werk wordt door vrijwiligers gedaan. Voor 
een bestuurslid  houdt het werk 1 maal een vergadering per maand, 
en bij gelegenheid andere activiteiten die met het bestuurswerk te 
maken hebben. Bent u geinteresseerd, neem dan vrijblijvend contact 
op met het bestuurslid, Johan Kootstra, telefoon 541322, of met 
het telefoonnummer van It Koartling.

Het Kinderwerk

Nieuws over de toneelcursus

Binnenkort geeft toneelleraar Willem 
Wassenaar op de 3 basisscholen in 
Buitenpost in de groepen 7 en 8 een 
proeftoneel-les. Na deze les is het 
mogelijk zich op te geven voor de 
toneelcursus. Voor meer informatie 
kun je ook bellen met Ylse Veenstra, 
telefoon 540109.

Oproep!
Kinder-kook-middagen

In de maanden oktober, november en 
december gaan we 1 keer per maand een 
middag van 4 tot 6 uur lekker en gezel-
lig koken. Onder voorbehoud van genoeg 
deelname begint deze activiteit op 6 

oktober.
Kosten:  2,- 
per keer. 
Maximum deelname: 6 
personen. 
Opgave bij Joke de 
Vries, tel. 543803 of 
Jacqueline de Man, tel. 
544171

Voor de maand oktober staan 
de volgende onderdelen op 

het programma:

8 oktober - disco en fi lm voor 
groep 5 en 6
Film: de pas verschenen ´Brother Bear´
tijd: half acht tot negen uur; kosten  0,50

15 oktober - disco en fi lm voor 
groep 7 en 8
Ook dan draaien we de spiksplinternieuwe 
´Brother Bear´- fi lm
tijd: half acht tot negen uur; kosten  0,50

mededeling: 
de dieren(dag)keuring gaat dit jaar om organisatorische redenen niet door!

Tekenen en/of schilderen voor jongeren

Bij voldoende belangstelling willen wij graag 
een teken- of schildercursus voor jongeren 
vanaf 9 jaar aanbieden. De inhoud van de 

cursus is wordt mede samengesteld op basis 
van de wensen van de deelnemers. 

Willen ook degenen die zich vorig jaar al opge-
geven hadden, zich opnieuw aanmelden!

start: 29 september, 10 lessen; 
woensdag 15.30-17.30 uur

Kosten:  50,00 (inclusief materiaal)

opgave en inlichtingen: J. Kronenburg, tel. 542024

Bij voldoende belangstelling willen wij graag 
een teken- of schildercursus voor jongeren 

cursus is wordt mede samengesteld op basis 

Willen ook degenen die zich vorig jaar al opge-

Jacqueline de Man, tel. 
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 7 -

Straatverlichting
Ongeveer 100 jaar geleden en daarvoor 
werden de straten nog verlicht door petro-
leum- of gaslantaarns. In de buitengebie-
den bleef dit nog heel lang bestaan, omdat 
daar veel later sprake was van verlichting 
door electrische stroom. In de Surhuizumermieden duurde het 
zelfs tot 1960 dat ‘it nije ljocht’ zijn intrede deed. De lantaarn-
opstekers, van gemeentewege benoemd, gingen elke avond op 
gezette tijden met een bakfiets op stap met daarop een ladder en 
andere attributen om hun werk te doen. In de Kollumer Courant 
verscheen het volgende bericht:
BUITENPOST - 20 september 1916 - “Belast met het opsteken 
der straatlantaarns te Buitenpost over 1916 en 1917, de heer 
M. Heikamp aldaar, aan wiens tevens de leverantie van benood-
igde petroleum is opgedragen”.

Dievenfonds
10 october 1917 - KOLLUMERZWAAG - Door de vereeniging ‘Plaat-
selijk Belang’ te Kollumerzwaag e.o. is een dievenfonds ingesteld. 
Het doel hiervan is het stelen tegen te gaan. Ieder die een dief 
aanwijst, ontvangt een premie van f. 10,--. De eerste premie van 
10 gulden is uitgekeerd aan de arbeider Sjoerd Koster. Hij betrapte 
zekere E.E. een vrijgezel uit het zelfde dorp, op heeterdaad bij het 
stelen van aardappels. De dief trachtte Koster om te koopen. Deze 
was gelukkig standvastig genoeg hieraan weerstand te bieden. De 
eerste premie is dus op lofwaardige wijze verdiend. Het is te wen-
schen, dat het actieve voorbeeld van Koster navolging vindt.”

Afkoeling
4 februari 1922 - DOKKUM - “Een vrijgezel uit Akkerwoude, was 
eenige dagen te Dokkum en liet zich toen in een vooronder glijden 
van een daar in het vaarwater liggend schip. Hij vond de vrouw 
alleen thuis en dacht deze eenige oogenblikken gezelschap te 
houden. Op zich wel heel flink. Al spoedig veroorloofde hij zich 
echter vrijheden tegen dit mensch, die bij onze bestaande zede-
lijkheidsbegrippen niet door den beugel kunnen. Zoo dacht ook 
de vrouw er over en deze rekende met den ongewenschten vrijer 
af. Ze gebruikte daarvoor een kolentang - een bij uitstek vrouwe-
lijk verdedigingswapen - en sloeg op het hoofd van den aanrander 
“groen en blauw”. Daarop koelde de ondernemende vrijgezel af en 
nam de benen”

“Bolsjewisme”
1 november 1919 - BROEK ONDER AKKERWOUDE - “bevreesd 
voor inbrekers, een paar malen kreeg hij reeds nachtelijk bezoek, 
heeft de 73-jarige alleenwonende Johannes Z. alhier, de plaat 
maar gepoetst en is bij een zijner kinderen gaan wonen, wat in 
deze tijd van Bolsjewisme ook waarlijk verkiesbaar is”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1946, die woonden in Buitenpost.
11 juli: Miedema, Lieuwe, 46 jaar, koopman, e.v. Nicolai, Maaike.
18 juli: Boonstra, Roelofke Johannes, 75 jaar, wed. van de Vries, Gerrit.
26 september: de Haan, Jeltje, 63 jaar, ongehuwd.
1 november: Turkstra, Andries, 75 jaar, e.v. Wiersma, Hetje.
16 november: Vlasman, Ybeltje Annes, 87 jaar, wed. van der Leest, Berke
20 december: van der Horn, Wijger Tiemen Marten, 3 jaar, z.v. van der Horn, 
Johannes, arbeider, e.v. van der Heide, Roelofke
20 december: Rispens, Lutske, 83 jaar oud, wed. v. Smedes, Melle
22 december: Schuwer, Anna Elsabé, 62 jaar, e.v. Boerke, Jacob
25 december: Klazema, Sjoukje, 71 jaar, wed. v. Tuinman, Pieter
27 december: Postma, Dictus, 5 jaar, z.v. Postma, Wessel, veehouder, e.v. 
van der Bij, Wijbrigje

Op zaterdag 4 september werd er een straatkaatspar-
tij gehouden in de N. Haismastraat en de Dr. Wumkes-
straat. Doel van de partij was het kaatsgevoel van de 
buurtgenoten te vergroten. Om dit te versterken was 
de kaatsvereniging uit Kollum gevraagd om ook mee 
te doen. Hier heeft een van onze buurtgenoten name-
lijk contact mee. Maar dit alles was niet voldoende om 
een groot deelnemersveld te krijgen. Van de buurtge-
noten waren er 6 deelnemers aanwezig en van de 
kaatsvereniging Kollum slechts 2 deelnemers. Oor-
zaak was dat een groot aantal buurtgenoten waren 
verhinderd en dat de kaatsvereniging Kollum zelf ook 
nog andere federatie-kaatsverplichtingen had.

Het kleine deelnemersveld was niet een reden om de 
partij niet door te laten gaan. Er werd dan ook op het 
scherpst van de snede gekaatst. De een wat beter 
kaatsend dan de ander maar wel met veel inzet. De 
oudste deelnemer was trouwens 79 jaar. Ik zou het er 
voor doen, dat ik op die leeftijd nog zo actief zou zijn.

Er werden 6 partijen gekaatst, waarbij men 2 keer 
tegen dezelfde tegenstander moest kaatsen maar 
wel in een ander speelveld. 1 speelveld had namelijk 
nogal wat overhangende takken, waardoor de uitslag 
toch wat scheef getrokken zou zijn in het nadeel van 
degenen welke steeds in dat speelveld zouden moe-
ten kaatsen. Er werd gekaatst voor een 
individueel klassement. De beide straten 
waren netjes door de gemeente afgezet. 
We hadden namelijk een vergunning aan-
gevraagd, wat tegenwoordig noodzakelijk 
is bij dergelijke kleine evenementen. Te-
vens hadden alle buurtgenoten keurig hun 
auto’s ergens anders geparkeerd.

Na wat voorbereidingen was het om 10.00 
uur dan eindelijk zover. We konden los. Er 
werd 2 tegen 2 gekaatst en hierdoor had 
elke medespeler de taak om alles te doen. 
Opslaan, uitslaan, bal keren en natuurlijk 
het heen en weer gooien van opmerkingen 
naar elkaar. De mooiste was toch wel deze: 
“Die bal is voor, op je kouwe kont!!!” Deze 
opmerkingen horen bij het kaatsen, wat 
het kaatsen ook erg aantrekkelijk maakt 

voor het publiek. Sport en humor horen tenslotte bij 
elkaar.

Tussen de middag werd er spontaan door een van 
de deelnemers een suikerbrood aangesneden en 
gesmeerd en soep aangeboden, wat de deelnemers 
wel konden gebruiken. Ook werd er veel gedronken 
want het was een zeer warme dag. Vervolgens werd 
er weer verder gekaatst en werden om circa 15:30 uur 
de laatste ballen geslagen. Nu was het tijd om eerst 
eens even de partijen te evalueren, waarbij nog veel 
gelachen werd om elkaars sportieve capriolen. Ook 
konden de prijzen worden uitgereikt. Dit waren tassen 
gevuld met boodschappen en promotiemateriaal van 
het Friesch Dagblad. De eerste prijs was voor Douwe 
Ekema met 42 punten. Hij kreeg ook de krans om-
gehangen. De tweede prijs was voor Willem van der 
Meulen (79 jaar) en de derde prijs ging naar Marten 
Zijlstra. Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig een 
glaasje fris of een biertje gedronken.

Volgend jaar gaan we weer een straatkaatspartij or-
ganiseren, waarbij we de partij willen openstellen voor 
een ieder uit Buitenpost en de leden van de kaatsver-
eniging uit Kollum. Wilt u dan ook meedoen, houdt dan 
de mededelingenborden bij o.a. de supermarkten in 
de gaten. (foto: eigen foto)

Straatkaatspartij buurtvereniging HaiWum

“Een warme en gezellige vereniging.” zo omschrijven 
presidente Hinke van der Wal en secretaris Matty Roor-
da de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (C.P.B.). De 
vrouwenvereniging heeft voor menigeen een wat stoffig 
imago, maar Van der Wal en Roorda spreken dit heftig 
tegen. “We zijn zeker geen bejaardenclub. Natuurlijk, 
erg jonge vrouwen zitten er niet bij. Het begint bij een 
jaar of veertig, maar dat maakt ons nog geen bejaar-
denclub. We zijn een moderne en gezellige club die nog 
steeds groeit.”

Ongeveer zestien keer per jaar komt de vereniging bij 
elkaar in de zaal van het Herbranda. Het jaarprogram-
ma wordt met zorg door het bestuur samengesteld. 
Hierbij wordt gelet op een goede balans tussen gezel-
ligheid en het opdoen van kennis. Er worden lezingen 
gehouden over het koningshuis, over een onderwerp uit 
de medische wereld of over een goed doel. Een andere 
keer wordt er aan bloemschikken gedaan of een caba-
retier uitgenodigd.
Van der Wal: “Het programma moet voldoen aan de drie 
O’s die we ons tot doel gesteld hebben: ontwikkeling, 
ontspanning en ontmoeting. Dit laatste houdt in dat we 
als christenvrouwen elkaar willen ontmoeten en andere 
contacten willen opdoen. Onze grenzen verleggen.”
“De avonden die we organiseren hebben zeker een 

christelijke inslag. Natuurlijk wordt er veel aan gezellig-
heid gedaan, maar het geloof is altijd wel de rode draad 
door de avond. Ik houd een meditatie aan het begin van 
de bijeenkomst over onderwerpen die aansluiten bij het 
thema of het onderwerp dat we die avond behandelen. 
Aansluitend zingen we een lied en wordt er een gedicht 
voorgelezen.” vertelt Van der Wal.

Bij de C.PB staat aandacht voor de medemens voorop. 
Van der Wal vindt het belangrijk dat de leden van de 
C.P.B ook zorg voor elkaar dragen. “Tijdens ontmoetin-
gen praat je echt met elkaar en je leert de ander goed 
kennen. We willen ervoor zorgen dat niemand alleen 
naar onze avonden komt en niemand alleen weggaat.” 
Binnen de vereniging zijn er zogenoemde ‘contactda-
mes’ aangesteld. Roorda: “Dit houdt in dat als een 
van de leden met ziekte te maken heeft, een jubileum 
beleefd of juist iets heel droevigs heeft meegemaakt, 
dat er namens de vereniging even aandacht aan wordt 
besteed. Aan je medemens denken.”
Naast de het vaste programma worden er ook op spor-
tief gebied volop tochten georganiseerd. In de zomer-
maanden worden er mooie routes gefietst. Roorda: “De 
dames die veel fietsen stippelen een lange tocht uit en 
dan gaan we ergens op een mooie plek gezellig koffie 
drinken. Ja, dat mag niet ontbreken”, lacht ze.

Kopijverzorgers, 
maak het uzelf 

en ons gemakkelijk !
Let op de kopij-inleverdatum: 

maandag 4 oktober

Het blad verschijnt in week 43. 
Houdt u daar ook rekening 

mee?

CPB en Passage programma
Net als vorig jaar presenteren de christelijke vrouwen-
groepen CPB en Passage in Buitenpost hun programma 
voor het komend seizoen ook nu weer gezamenlijk. 

De data en onderwerpen zijn de volgende:
16-9 Gezamenlijke start met ds. De Pee uit Dokkum  
 thema ‘Geloven in welvaartstijd’, in ‘de Schakel’
30-9 Rayonstartavond van de Friese CPB  in ‘de Lan 
 tearne’ te Surhuisterveen     
14-10 Dhr Anken van Stichting ‘De Terp’ verteld ons  
 over de opvang van daklozen en zwerfKinderen
21-10 9.30 uur - creatieve morgen in Herbranda
21-10 19.30 uur - dhr de Boer met dia’s (P)
08-11 Creatieve morgen olv mevr.Leerink (P)
09-11 Creatieve dag van de Friese CPB in Raard
11-11 Dhr Bilker met een lezing over de Nassau’s 
17-11 Provinciale ontmoetingsdag van Passage in de  
 Lawei.
18-11 Excursie naar de Kollumer Krant
18-11 Dhr de Maar te Veenhuizen met een lezing over  
 het gevangeniswezen. (P)
16-12 Gezamenlijke Kerstwijding verzorgt door de  
 Herv. Vrouwenvereniging.
13-01 Dhr. Van Sloten uit Mantgum met een lezing  
 over rouwsieraden.
20-01 Ds Postma uit Wouterswoude met een reisver- 
 slag over Israel (P)   
01-02 Overleg contactdames in Herbranda
10-02 Jaarfeest met Riek Landman uit Sneek
17-02 Jaarvergadering met dhr Wijnstra te Warns met  
 Friese volksverhalen (P).
10-03 Mw. Zwart-Zwerver uit Heeg over Pasen en de  
 40-dagentijd
17-03 Dhr. Atsma te Surhuisterveen met het thema:  
 Politiek in Den Haag (P)
06-04 Provinciale CPB jaarvergadering in Drachten.
14-04 Gezamenlijke slotavond in de Schakel, dhr.  
 v.d. Mei met een lezing over Cornelis Jetses
10-05 Landelijke Ledenraad (P)
12-05 Reisje CPB
  
De avonden worden georganiseerd door CPB en 
(P)=Passage. De tijd en plaats zijn 19.30 uur in 
Herbranda, tenzij anders vermeld. 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, tel. 
542318 (CPB); Johanna Buma, tel. 541816 (Passage).                       

de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
“een warme en gezellige vereniging”




