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Kunst(stof)werken
Directielid Gosse Holwerda geeft uitleg bij één van de productielijnen van kunstoffabrikant Enitor. 
De meesten van de rondgeleide gasten waren onder de indruk van de grootte en verscheidenheid 

aan producten uit dit internationaal actieve bedrijf - dat overigens nog steeds snel groeit.

Van de redactie

 In dit 
 nummer:

 Oproep
Wâldkeninginne

 Reisverhaal:
Johan Prins

  In/Bij: 
Rijkwaterstaat

  Inspiratie: Karin 
van IJsseldijk

 Actief: een kijkje
in eigen keuken

Wat is interessant
In dit redactioneel kolommetje 
hebben we ons regelmatig uit-
geput in het aanmoedigen van 
de lezer. Met de kreet “Horen, 
zien en schrijven”, gaven we in 
het vorige nummer een nieuwe 
variant van ons beroep op de 
schrijfl ust van de Buitenposter. 
Niet zonder resultaat dit keer.  
Twee reacties hadden onze 
vers-van-de-pers strijdkreet 
als uitgangspunt genomen. 
Zonder vooraf de vraag te stel-
len: “Is dit wel interessant voor 
die krant?”. En we hadden er 
interesse voor. Zoals we eigen-
lijk altijd nieuwsgierig zijn naar 
het meeste wat er in ons dorp 
gebeurt, is gebeurd of gaat 
gebeuren. Dat wil niet zeggen 
dat we altijd alles plaatsen 
wat we in de kopijbus vinden. 
Een duidelijk voorbehoud is in 
ons colofon te vinden. Boven-
dien hebben we maar beperkt 
ruimte, en het komt al te vaak 
voor dat een leuk verhaal of 
een mooie foto door het op de  
vierkante-centimeter passen 
en meten niet op z’n best tot 
z’n recht komt.
Maar zestig nummers vanaf 
nummer 1 hebben we nog 
steeds het gevoel dat er nog 
veel meer te vertellen valt. 
Ideëen, verhalen, herinnerin-
gen, plaatjes, foto’s en opvat-
tingen.
Om dat idee kracht bij te zetten 
hebben we een nieuwe bus. 
We hopen dat u er gebruik van 
maakt.

Verslag van de ledenvergadering PBB op 22 maart
Ruim veertig belangstellenden kon 
het bestuur van Plaatselijk Belang 
verwelkomen op haar jaarverga-
dering op dinsdagavond 22 maart. 
Een groter aantal dan de laatste 
jaren, een feit dat zeker ook te ma-
ken had met de lokatie - de kantine 
van kunststoffabrikant Enitor. Hier-
mee is dit ‘experiment’ om eens 
een alternatieve vergaderplek te 
proberen, zeker geslaagd.

Voorzitter Maaike Dotinga opende 
de vergadering en maakte daarbij 
speciaal melding van de afwezig-
heid van bestuurslid Sytze Harders 
door ziekte. In haar openings-
woord gaf ze ook een overzicht van 
zaken die PBB het afgelopen jaar 
bezig hebben gehouden - een op-
somming kunt u ook in ons vorige 
nummer vinden. Een jaar met veel 
bezigheid, het komende jaar be-
looft nog meer van hetzelfde.

De heer Bulthuis nam namens de 
kascommissie  het woord, en prees  
penningmeester Jellie Nijboer 
voor haar accurate en overzichte-
lijke manier van werken. Daarmee 
werd ook décharge verleend. Als 
nieuw lid, naast Leonie Kramer, 
werd Jolle Kronenburg benoemd. 
De cijfers waren overigens zowel 
voor de rekening van Plaatselijk 
Belang als de rekening ‘de Bin-
nenste Buiten’ goed te noemen. 
De heer Kort informeerde nog even 
naar het bestaan van de Stichting 
‘de Binnenste Buiten’. Mogelijk is 
het sommige leden ontgaan dat 

dit blad in het afgelopen jaar in 
een stichtingsvorm is gegoten. om 
zowel organisatorische als fi nan-
ciële redenen. Het bestuur van de 
nieuw opgerichte stichting bestaat 
alleen uit bestuursleden van PBB, 
het is daarmee dus een volbloed 
‘dochter’. Na deze uitleg werd het 
fi nanciële deel afgesloten.

Bij het punt bestuurszaken werd 
afscheid genomen van onze secre-
taresse Anke van der Veen - en met 
een groot bos bloemen hartelijk 
bedankt voor haar betrokken in-
zet over de afgelopen vier jaren. 
Gelukkig kon tegelijkertijd gemeld 
worden dat er een vervangster 
voor deze belangrijke post is ge-
vonden in de persoon van Marion 
Boomsma. Auke Attema werd door 
de vergadering offi cieel benoemd 
als bestuurslid.

Tijdens de rondvraag kwamen 
verschillende zaken naar voren. 
Jan Kloosterman, als één van de 
initiatiefnemers voor het IJstij-
denmuseum, gaf een kort verslag 
van de voortgang. Het op te richten 
museum heeft al 20.000 voorwer-
pen klaarliggen om tentoonge-
steld te worden. Een voorproefje 
daarvan zal binnenkort in ‘De 
Kruidhof’ te zien zijn. Daarnaast 
is ook een pingo-wandeltocht in 
voorbereiding - nauw verbonden 
aan de inhoud van het museum. 
De feitelijke oprichting heeft ver-
traging opgelopen, omdat enkele 
subsidiebronnen pas beschikbaar 

komen als de museum-status is 
verkregen. Dit is ondertussen in 
een gevorderd stadium, dus kan 
er nu verder gewerkt worden. De 
heer de Bruin maakte melding van 
het zijns inziens merkwaardige 
maaibeleid van de gemeente in 
het Molenerf. In het voorjaar wordt 
gebruik gemaakt van zware ap-
paratuur die diepe sporen trekt in 
de grond. De heer Nienhuis viel 
daarin bij. In zijn ogen is tijdens 
dit onderhoud er geen sprake meer 
van ‘Molenerf’ maar eerder van 
‘Moddererf’. Het bestuur beloofde 
de kwestie ter sprake te brengen 
tijdens haar overleg met B&W, 
maar stelde dat eigen handelen 
ook erg belangrijk is. Daarnaast 
maakte Nienhuis melding van wa-
teroverlast vlak bij het bruggetje 
bij het Medisch Centrum. Zijn de-
monstratie van hoe er op ‘extreme’ 
momenten door het water gewaad 
moet worden was illustratief, en hi-
larisch. Ook dit punt wordt bij een 
volgend overleg met de gemeente 

meegenomen. Siemen Hoekstra 
vroeg naar de vooruitzichten van 
de geplande rondweg Zuid-Oost. 
De voorbereidingen blijken nog 
steeds op schema te liggen, en 
wordt er aangenomen dat alles 
volgens planning zal gaan ver-
lopen. Koert de Jager wees nog-
maals op de verkeersproblemen 
die er  ontstaan door de drukte 
bij de scholen. Het bestuur wees 
daarna nogmaals op de verant-
woordelijkheid die ouders dragen 
bij hun keuze om kinderen met de 
auto te halen en/of brengen. Het 
blijft een punt van aandacht.  

In haar slotwoord bedankte de 
voorzitter alle aanwezigen voor 
hun komst en ook de Enitor voor 
hun gastvrijheid. Na de pauze gaf 
directeur Han Schootstra een in-
teressant verhaal over Enitor, en 
ook de aansluitende rondleiding 
was zondermeer boeiend. Daar-
mee werd een geslaagde avond 
afgesloten.



Model bj. km.stand prijs Euro

Fiesta 1300 Collection 60pk ‘00 83000 5800,00
Fiesta 1300 Trend 5drs 75pk ‘99 86000 6750,00
Fiesta 1400 16V FirstEd 5drs 80pk ‘02 60000 10500,00
Focus 1400 Ambiente 5drs 75pk ‘99 75000 8950,00
Focus 1400 Trend 3drs 75pk ‘99 42705 8950,00
Focus 1600 Collection 3drs 100pk ‘01 55000 10500,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘01 54000 12950,00
Focus 1600 Ghia 4drs ‘01 21000 10950,00
Focus 1600 Trend 5drs 100pk ‘00 57000 9950,00
Focus 1600 Trend Wagon 100pk ‘99 90000 7950,00
Focus 1600 Trend Wagon 100pk ‘01 75000 12950,00
Focus 1800 Collection 5drs 115pk ‘01 75987 12450,00
Focus 1800 Ghia Wagon TDDi 90pk ‘02 76000 15950,00
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk ‘02 83511 16450,00
Focus 1800 TDCi Collection 5drs 115pk ‘01 70000 15890,00
Focus 1800 Trend 3drs 115pk ‘02 55000 11990,00
Focus 1800 Trend Wagon TDCi 115pk ‘02 110000 15950,00
Fusion UAV 1.6 16V Trend 5drs ‘04 17222 15250,00
Ka 1300 Style 60pk ‘02 41245 7950,00
Ka 1300 Trend 60pk ‘00 87741 6800,00
Mondeo 1800 Business Edition 5drs ‘97 83000 5750,00
Mondeo 1800 Cool Ed. Wagon 110pk ‘02 51000 15950,00
Mondeo 2000 Ghia Platinum 5drs ‘00 105000 10950,00

Kinder DVD’s
  6,99 

voor  2,99
o.a. Pinokkio, Roodkapje, enz.

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

Extra geheugen nodig voor uw PC?
Bij PC-DOCTOR helpen ze u ermee.

Voorstraat 38 
Buitenpost 

tel. 0511-840094
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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 de kopijbus in ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.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. 

Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322 of
S. v.d. Zwan tel. 06-26252594

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

Vragen en klachten over de bezorging: 
J. Nijboer, tel. 0511 - 542528

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

Druk: Drukkerij Banda, Kollum 
tel. 0511 - 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 18 april 2005. 
De volgende editie verschijnt 

in week 17.
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 Al Gelezen

  Het bedrijf dat de afvalinzameling in 
onze gemeente regelt maakt vanaf 3 
maart gebruik van 2 huisvuilwagens die op 
koolzaadolie rijden. 
 Het nieuwe kantoor van het District 
Waddenzee van Rijkswaterstaat Noord 
Nederland aan de Jeltingalaan is op 25 
februari  officieel geopend. In het gebouw, 
het voormalige Waterschap Lauwerswâl-
den werken 70 mensen.
 Minima in Achtkarspelen krijgen voor de 
aanschaf van een identiteitskaart een ver-
goeding van de gemeente. Deze voorzie-
ning wordt opgenomen in de regeling van 
de bijzondere bijstand. In Achtkarspelen 
moet voor de kaart 31,25 worden betaald.
 Streekmuziekschool ‘de Wâldsang’ heeft 
in de week 11 haar ‘Wâldweek’ gehouden, 
waarin op verschillende manieren kennis 
met de onderwijsinstelling gemaakt kon 
worden. Ook verschillende basisscholen 
uit ons dorp maakten van deze gelegen-
heid gebruik.
 Ondanks de aanleg van een fiks aantal 
parkeerplaatsen op het Stationsplein is de 
parkeerchaos nog niet opgelost. CDA-frac-
tielid Roorda merkte op dat met name het 
verst gelegen parkeerterrein nauwelijks 
wordt gebruikt, terwijl naast het gemeente-
kantoor het blik bumper aan bumper tegen 
de stoeprand staat. Het gemeentebestuur 
zal, nadat de laatste geplande parkeer-
plekken aangelegd zijn, de zaak opnieuw 
in ogenschouw nemen.
 Vogelwacht Buitenpost hield op 2 maart 
haar jaarlijkse ledenvergadering. Uit de cij-
fers van de nazorgers over het afgelopen 
jaar is gebleken dat de kievitenstand zich 
stabiliseert. Die van andere weidevogels,  
zoals de grutto en tureluur, is daarentegen 
naar een zorgwekkend niveau gedaald.

Van de bestuurstafel

Op 9 maart kwamen we met 7 man/vrouw sterk weer naar onze 
maandelijkse vergadering. De voorzitter heette de aanwezigen 
hartelijk welkom en opende de vergadering. Sytze Harders (onze 
vaste BinnensteBuiten-schrijver) ontbrak in de gelederen. Het is 
ons bekend dat Sytze ernstig ziek is en voorlopig niet aanwezig 
zal zijn bij de vergaderingen. Vanaf deze plaats wensen wij als 
bestuur onze gewaardeerde nestor en zijn gezin veel sterkte toe. 
De rest van de avond werd gevuld met het bespreken van de op 
handen zijnde ledenvergadering. Dit jaar zal die gehouden worden 
bij Enitor, waarna een rondleiding plaats zal vinden. Ook is er over 
het afscheid van Ank van der Veen gesproken. Zij heeft gedurende 
4 jaar haar werk als secretaresse met veel enthousiasme verricht. 
Wij danken haar hartelijk en wensen haar, samen met haar man, 
veel plezier en succes toe met haar plannen voor de toekomst. 
Ook werd nog over bewegwijzering voor Buitenpost gediscussieerd. 
Daarover is besloten als vereniging zo snel als mogelijk actie in 
te gaan ondernemen. De Federatie Plaatselijke Belangen namen 
wij ook nog onder de loep: “Heeft deze nu wel echt nut of niet?” 
Besloten werd om hier op de volgende vergadering daar over door 
te praten. 
De penningmeester had niet veel nieuws te melden. Het meeste 
was al de vorige keer uitvoerig besproken.
De Kerkstraat is ook nog ter sprake gekomen. Als Plaatselijk Belang 
vinden wij het hoog tijd dat hier wat aan wordt gedaan. Tot nu toe 
is gebleken dat het geen eenvoudige zaak is. De bezuinigingen 
maar ook andere factoren spelen daarbij een grote rol. Niettemin is 
dit voor ons geen afgesloten onderwerp: de aanhouder wint!

Namens het bestuur, Maaike Dotinga-van der Veen

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !
Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 18 april.
Het blad verschijnt 

in week 17.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Concours Hippique 2005
Op woensdag 3 augustus a.s. zal het Nationale Concours Hippique Bui-
tenpost voor de 52e keer worden gehouden. Het programma is zo goed 
als klaar. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie heeft ons 
voor dit jaar de Nederlandse kampioenschappen eenspannen Fries ras, 
dames en de twee-spannen hackney’s toegewezen. Dit zijn twee hele 
mooie disciplines. Wat de tuigrubrieken betreft zal het Fries ras zes keer in 
de baan komen, de tuigpaarden of te wel Bovenlanders zeven keer en de 
hackney’s zes keer. Dat zijn in totaal 19 rubrieken. De springruiters zullen 
zich met elkaar meten in een springconcours op tijd en in het onderdeel 
win or lose (winnen of verliezen) waarbij iedere volgende hindernis moei-
lijker wordt, maar het prijzengeld omhoog gaat. Spring je mis, dan is alles 
verloren. Dit is een spannende aangelegenheid. Verder zullen Ton Kruit-
hof uit Kampen en zijn assistent een spectaculaire show brengen met een 
vierspan tuigpaarden en meerdere pony’s. Aangezien de Postruiters dit 
jaar hun 60-jarig bestaan vieren, zal het slot van het programma bestaan 
uit een bijzonder optreden van deze vereniging. Dit alles zal zich afspelen 
tussen 9.30 en 17.45 uur. Een hele dag topsport voor nog geen € 10,- in 
de voorverkoop. Voor kinderen geldt een lagere prijs en tot en met 8 jaar 
is gratis. Dat wordt een prachtige dag voor de hele familie.

‘It Twaspan’ organiseert opnieuw op 
eigen kracht een Koninginnedagfeest
Nadat oranjevereniging “Willem-Alexander” een aantal jaren 
geleden zichzelf ophief, leek Koninginnedag als feestdag 
voor Buitenpost verloren. Rommy en Mient Woudstra van It 
Twaspan vonden dit een te groot gemis om dat zomaar te 
laten gebeuren. “Bij een Koninginnedag hoort een feest met 
leuke activiteiten - een levend dorp kan niet zonder”, vertelt 
Rommy, “wij namen daarom vorig jaar het initiatief een oran-
je-programma te organiseren. De reacties waren heel leuk, 
en voor ons aanleiding genoeg om het dit jaar nog eens dunnetjes over te 
doen”. Helemaal zonder hulp van anderen doen de uitbaters van It Twaspan 
het niet, voetbalvereniging Buitenpost helpt bijvoorbeeld bij de organisatie 
van het straatvoetbaltoernooi. “Maar het grootste deel van het werk ligt wel 
bij ons”, merkt Rommy op, “jammer eigenlijk, als er anderen zijn, organisa-
ties, ondernemers of gewoon dorpsgenoten, die Koninginnedag een warm 
hart toedragen, dan is hun hulp natuurlijk van harte welkom”.

Het programma voor 30 april is nog niet helemaal rond, maar de hoofdon-
derdelen zijn wel bekend. De Kerkstraat en omliggende pleinen worden 
opnieuw het kloppend hart van het feestgebeuren. Koninginnedag wordt 
traditioneel op de de avond van 29 april geopend met een Koninginne-
nacht, waar oranjebitter een hoofdrol toebedeeld krijgt. Voor de kinderen 
is er op de dag zelf een springkussen en de traditionele vrijmarkt op het 
Nijensteinplein. Live-muziek zal de hele dag de Kerkstraat opvrolijken. Op 
het Christina-plein zullen de straatvoetballers voor de tweede maal hun 
toernooi spelen. Nieuw op het programma is het Buitenposter kampioen-
schap ‘sekje-slaan’, een oud-fries volksspel.dat op deze feestdag herleeft. 
Deelnemers aan één of meer van deze activeiten kunnen zich nu al opge-
ven bij It Twaspan. Voor het straatvoetbal is het nodig dat zo snel mogelijk 
opgave plaatsvindt. Bij de meeste andere onderdelen kan dat ook op de 
dag zelf. Een uitgebreid programma volgt in ons volgende nummer!

Cultuurtocht op 3 april

Op zondagmiddag 3 april organiseert Stichting Maskelyn haar laatste 
activiteit van het winterseizoen 2004-2005. Met reden mag dit de ‘útsetter’ 
worden genoemd omdat deze activiteit voor het grootste deel zich buiten 
in de frisse voorjaarslucht zal 
afspelen. Maskelyn nodigt een 
ieder, jong en oud, uit om de 
wandelschoenen aan te trek-
ken en in het schone eigen 
dorp een prachtige tocht te 
lopen. Een tocht, met start 
en finish in De Kruidhof, die 
de wandelaar vele bijzondere 
straten, huizen en gebouwen 
laat zien die in het heden 
maar ook in het verleden een 
markante plaats innemen en innamen. Aan de hand van een prachtige 
route-beschrijving met foto’s zal een ieder ontdekken wat de historie en 
betekenis is van al dat mooie tijdens de ongeveer 6 kilometer lange tocht. 
Naast wandelen kan een ieder ook op een prettige manier rusten en 
genieten op een drietal pleisterplaatsen onderweg. Deze plaatsen zullen 
op een speciale manier iets laten zien en horen van al dat moois wat 
Buitenpost rijk is.
De start is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur in ‘De Kruidhof’. Na de 
tocht kan de vermoeide wandelaar op deze zelfde plaats tot rust komen 
met een heerlijke kop soep. De kosten van deze ‘kultuer-rin-tocht’ zijn 5 
euro per deelnemer.

Het Jeltingahuis zit natuurlijk ook in de route...

Snoei in maaibeleid Achtkarspelen
De gemeente Achtkarspelen 
heeft de weg van de bezuini-
gingen definitief ingeslagen. 
Als burgers zullen wij dit voelen 
in onze portemonnee en we 
gaan het nu ook daadwerkelijk 
zien. Het gemeentelijk groen 
wordt vanaf nu minder vaak 
gemaaid. Ook de bloembakken 
die voorheen het aanzicht van 
de dorpen verfraaiden blijven 
in de remise liggen.

Maaiers Caparis gekortwiekt 
Het vertrouwde beeld van de maaimachines van Caparis Woon- en 
Groenservice die ‘s zomers wekelijks door de straten rijden gaat ver-
dwijnen. De contracten voor dit jaar zijn getekend, maar hierin is wel fors 
gesnoeid. De maaiers mogen dit jaar slechts zestien keer de plantsoe-
nen in de dorpen maaien. Terwijl ditzelfde gras voorheen zesentwintig 
keer geschoren werd. Dit alles om geld te besparen. Volgens wethouder 
van der  Veen is er geen geld meer om vaker te maaien: “Zelfs achttien 
keer gaat dit jaar niet lukken. Wel wordt er aan het eind van het seizoen 
geëvalueerd of het ingeslagen regime vruchten heeft afgeworpen. Ook 
tussentijds is het mogelijk dat er toch nog aanpassingen kunnen plaats-
vinden.” 

Binnen de perken blijven
Eén ding is zeker: het gras wordt langer, misschien wel 2 kontjes hoog. 
Het zou volgens de betrokken wethouder best mogelijk kunnen zijn dat 
in zo’n situatie het gemaaide gras afgevoerd moet gaan worden. “Dit zal 
dan extra geld gaan kosten, wat waarschijnlijk als een tekort op de ba-
lans zal komen. Maar vooralsnog moeten we niet te snel van stapel lopen 
met onze gedachtes,” aldus het collegelid. “We zullen de consequenties 
van dit beleid in de praktijk moeten ondervinden.

Eén van de hoogtepunten op het Concours-Hippique veld was het oplaten 
van een groot aantal luchtballonnen in 2003, het 50-jarig jubileum. De heer 
Boorsma uit ‘Egypte’ was één van de gelukkigen die een ballonvaart mee-
vloog, en tijdens het opstijgen dit plaatje van het Mejontsma-veld schoot.

De bus staat er. Ter gelegenheid daar-
van werd op  20 maart dit showprentje 
gemaakt van de redactie, Lia Peper-
kamp van standplaats ‘The Readshop’ 
en maker Donny Windsant.



- ook goed in de laatste groet -

voor al uw bloemwerk

Tegen inlevering
van deze bon
10% korting

op al onze potterie
en glaswerk

Een goede gebruikte monitor kopen??
Dan moet u bij de PC-DOCTOR 

binnenlopen

Voorstraat 38 
Buitenpost 

tel. 0511-840094

Weekmarkt mogelijk op nieuwe plek
I
n de lange geschiedenis van de weekmarkt in Buitenpost zijn er diverse verplaat-
singen geweest. In 1998 was de laatste. Reden was toen dat de marktkooplieden te 
vaak moesten schuiven met hun kraam om de winkels bereikbaar te houden - ook 
voor de bevoorrading. Nadat plein Nijenstein in 1998 klaar was, werd besloten de 
weekmarkt daar naartoe te verplaatsen om zo de problemen te ondervangen. 

In het voorjaar van 2004 heeft een ondernemer uit Buitenpost middels een brief de 
vraag gesteld of een eventuele nieuwe verplaatsing naar het recent aangelegde 
parkeerterrein aan de Christinastraat mogelijk zou zijn. Tijdens het marktoverleg 
van juni 2004 is dit besproken met de marktvrijwilliger en Centrale Vereniging van 
Ambulante Handel. De betrokkenen waren op zich positief maar gaven aan het 
voorstel eerst met de marktkooplieden te willen bespreken. Besloten werd om 
onder hen, als eerste belanghebbenden, een eerste inventarisatie te houden. Na 
een aantal gesprekken tussen de marktvrijwilliger en de kooplui is eind 2004 inge-
stemd met een proef. Tussentijds heeft ook de BUVO tijdens haar jaarvergadering 
aan het gemeentebestuur gevraagd of het mogelijk was de weekmarkt omdat door 
verschuivingen in het winkelbestand er problemen ontstonden voor wat betreft de 
bereikbaarheid. Ook in zijn er door bewoners in het verleden daarover vragen ge-
steld. De BUVO en aangrenzende winkeliers aan het Christinaplein (Henk ten Hoor 
en Kids 2000) hebben ondertussen ook ingestemd met een proef.

Op 31 maart 2005 zullen de standplaatshouders met hun wagens een proefopstel-
ling maken op het nieuwe parkeerterrein aan de Christinastraat. Hierbij zal worden 
gekeken naar de routing en de opstellingsmogelijkheden van marktkramen. Dit is 
met name van belang voor de versproducten die niet in de zon mogen staan. Ook 
wordt er gekeken naar de aanrijdtijden van de verkoopwagens. De Christinastraat 
wordt dan overigens enige tijd voor het verkeer afgesloten. Na deze proef zulen alle 
betrokken partijen hun bevindingen doorgeven aan de gemeente en zal er een eva-
luatie plaatsvinden. Is het resultaat positief dan zal worden bekeken hoe een een 
eventuele verplaatsing ingepast kan worden, zowel fi nancieel als ruimtelijk. Bij een 
negatieve uitkomst wordt opnieuw gekeken naar een oplossing voor de bestaande 
problemen.
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(advertentie)

Taeke Roorda plant een boom op de plaats waar vroeger het 
huis van zijn grootouders stond. Een gebaar waarmee hij de 

historie over wilde dragen aan het nageslacht.

Taeke Roorda werd in 1918 
geboren in ‘Egypte’, het ge-
bied dat aan de westkant 
van Buitenpost langs de 
spoorbaan ligt. Hij was drie 
toen zijn ouders verhuisden 
naar het ‘Paradyske’, tussen 
Buitenpost en Kollum. Roor-
da werd boer op de boerde-
rij vlak voor Veenklooster. 
De landerijen ten noorden 
en westen van Buitenpost 
kent hij door en door; waar 
voor hem ´de schaduw van 
het verleden over hangt’. 
Roorda heeft een enorm ge-
heugen en kan prachtig ver-
tellen. Eigenlijk zou hij een 
boek moeten schrijven - zo 
zou hij zijn verleden kunnen 
overdragen aan de volgende 
generaties. Onderstaande 
herinneringen heeft hij voor 
de Binnenste Buiten opgete-
kend... hij kan nog veel meer 
vertellen.

Mijn ouders trouwden in 1917; 
zij kochten een huisje aan de 
spoorlijn in Egypte voor 2000 
piek en waren de koning te rijk. 
Na een jaar werd er een jonge-
tje geboren. Er stond geen ooi-
evaar in de tuin, maar het was 
wel een verrassing, denk ik. Het 
werd echter spannend toen de 
Spaanse griep uitbrak. Deze 
teisterde heel Nederland. Wat 
een zorgen. Mijn beide ouders 
lagen ziek in de bedstee, het 
kind lag in de wagen. Aan een 
touw werd de wagen aangetrok-
ken als het kind gevoed moest 
worden en daarna weer wegge-
duwd. Het was een kwade griep 

en er stierven veel mensen aan, 
er heerste een ware epidemie. 
Mijn vader zei later: ”het is al 
zijn levensdagen goed gegaan”. 

Het leven ging door. Ze brach-
ten het zover dat ze twee geiten 
aan de lijn hadden op het erf 
en een koe op stal, die naar 
zijn vorige eigenaar  genoemd 
werd: Hielke. De koe had grote 
horens. Die baas verdiende er ’s 
winters wat bij met hout hak-
ken langs de spoorbaan. Op 
een morgen liep er een jongetje 
tussen de rails om steentjes 
te zoeken, witte steentjes om 
mee te spelen. En daar kwam 
de trein uit Veenwouden aan. 
‘Leiden in last’. Mem was haar 
jonkje even kwijt. Ze begon te 
schreeuwen en draafde langs 
het spoor. Baas Hielke kwam 
vanaf de andere kant aanren-
nen. Hij is te hulp geschoten 

en heeft het leven van een kind 
gered. 

We woonden blij en gelukkig in 
Egypte, samen met twee fami-
lies in een driehoek. Zij kochten 
een andere plek om te wonen. 
Toen vertrokken wij ook maar: 
dat was op 12 mei 1922, naar 
het Paradyske. Voor mij was 
het vreugde en spanning. Alle 
huisraad werd op een boeren-
wagen geladen: de hekjeka-
chel, bedden, alles ging mee. 
Heit liep er met twee geiten en 
een koe achteraan. Mem ging 
op de fiets. Zij wou niet op de 
wagen, dat zag ze niet zitten. 
Het jongetje zat naast de nieu-
we buurman, die ons volgens 
traditie kwam halen. Hij mocht 
voorop de wagen en reed zo het 
nieuwe avontuur tegemoet. Wat 
was dat paard groot, het ene 
been was wit, de staart zwiepte 
heen en weer. Een grote boer 
met een groot paard. We reden 
door het dorp langs de kerk in 
de Voorstraat, de schoolkin-
deren stonden bij de weg bij 
(Evenhuis) Kamstra. en zeiden: 
‘wat is dat in lyts jonkje’ en dat 
jonkje wist niet wat er komen 
ging. Maar laat de honden 
maar blaffen, de karavaan trekt 
verder, op naar het Paradyske. 
Daar werd de vracht van de wa-
gen gehaald: stoelen, tafel, van 
alles en nog wat. Eén schilderij 
kwam boven de deur te hangen, 
het werd ‘gekoesterd’ – dat be-
greep ik later. Mem haar moe-
der was jong gestorven en het 
was een aandenken aan haar. 
Het is meer dan honderd jaar 

geleden en nu hangt het bij mij 
boven de deur – op fluweel ge-
schilderd. En nu rondkijken op 
het nieuwe erfstee. De geiten 
kwamen naast elkaar in het hok 
op een koestal, mem voerde 
ze, het jonkje aan haar hand 
erachter aan. Op een morgen 
was hij vroeg uit bed. Hij kon 
niet meer slapen. Het was don-
ker, de geiten moesten nog, het 
schuurtje stond apart op 10 me-
ter afstand. Toen kwam er een 
zwarte verschijning om de hoek 
van de schuur. Het jongetje ging 
door de grond, hij schreeuwde 
moord en brand. Wat was het 
geval? Zo nu en dan dook er 
een vrouw op, een zwerfster. Ze 
was in de war. ’s Zomers sliep 
ze her en der buiten in droge 
sloten of hooioppers, ’s Winters 
in een hooiberg of achter de 
koeien. Het jongetje kon niet 
meer tot bedaren komen, zo 

was hij geschrokken. Mem liet 
het hooi vallen en kwam te 
hulp. Ze stuurde de vrouw van 
het erf.  Maar ze kreeg spijt. Om 
7 uur mocht ze terugkomen en 
ze kreeg thee in het potje dat ze 
bij zich had en brood erbij. De 
vrouw riep: ‘ik doe geen worm-
pje kwaad’. Ze had waandenk-
beelden en moest zwerven. De 
kleine knaap kwam bij donker 
niet meer buiten. Toen gebeur-
de er iets vreemds. De buur-
vrouw vond hij een lieve vrouw. 
Hij hing aan haar rokken. Op 
een morgen lag ze in bed. Jam-
mer, ze was zeker ziek. Ineens 
hoorde hij geschreeuw uit een 
hoek van de kamer. Er lag een 
baby in een grote wieg met roze 
gordijnen. Het jongetje werd 
door een vreemde vrouw om-
hooggetild – een sprookje, een 
raadsel. Hoe kon dat nou weer? 
Hij kreeg een ronde beschuit 
met suiker, een verrassing, op 
een stoel voor het bed. En de 
blijde moeder streek hem van-
uit de bedstee door zijn haar. 
Liefde – God geeft het en de 
mens vangt het op. Hoera!

Maar het kan ook anders gaan 
in het jonge leven. Ik zal een 
verhaal vertellen dat omstreeks 
1928 waar gebeurd is. Op de 
plek waar nu de rotonde-afslag 
naar Veenklooster is, stond in 
die tijd een woonwagenkamp 
voor zo’n 5 –6 wagens, die daar 
voor een bepaalde tijd mochten 
staan. Het waren zigeunerwa-
gens. Ze handelden in  kleine 
paarden, Litouwers, die langs 
de wagens stonden. ’s Winters 

als het koud was, wikkelde men 
dekens om de dieren. Het waren 
hun trekdieren. Er waren mooie 
wagens bij, maar ook sobere. 
Werken waren die mensen niet 
gewend – dat zat niet in hun 
DNA, maar ze konden wel mu-
ziek maken: harmonica, viool, 
gitaar, ‘jodelen’. Het waren 
karakteristieke lui. Vlak bij die 
plek stond een mooi boerderij-
tje, Eikenoord geheten. Daar 
woonden Reinder en Grietje, 
bejaarde mensen; ze verzorg-
den twee invalide mannen. Ze 
hadden vee op de boerderij. De 
kleine boeren hielpen elkaar bij 
het hooien. Alles moest met de 
hand gebeuren. Onze overbuur-
man hielp ook. Op een morgen 
was hij bij Reinder en Grietje 
bezig met hooi binnenhalen in 
de schuur en daar kwam Grietje 
aanrennen. ‘Reinder, Reinder, 

waar ben je? Mast hjir komme, 
der leit wat yn é hutte yn é turf-
bak, der beweegt wat. Ik doar 
der net hinne.’ Reinder kwam 
naar beneden van de hooizol-
der en met z’n drieën gingen ze 
naar de stookhut. De deur stond 
half open. Reinder zette door en 
liep naar de turfbak, tilde een 
jutezak omhoog en wat zag 
hij... een naakt jongetje, dat 

schreeuwde om zijn moeder, hij 
had honger. Ze stonden alledrie 
perplex. Hier was burenhulp 
nodig. Bij de ingang van het 
zwembad woonde een familie 
met jonge kinderen. De moeder 
heeft het kindje gewassen en 
gekleed met haar eigen spul-
len en het gevoed, misschien 
wel met geitemelk, want beter 
is er niet. De politie heeft ge-
zocht naar de moeder, ze was 
niet te vinden. Het raadsel werd 
niet opgelost. De burgemeester 
kwam kijken en vond het zeer 
bijzonder. Hij was een verstan-
dig man, dat meen ik. Het kind 
moest een naam hebben, die bij 
hem paste. Als een echte bur-
gervader heeft hij hem voor de 
burgerlijke stand de naam ge-
geven: Rein (Reinder) Gerardus 
(Grietje) Eikenoord  (naam van 
de boerderij). Het nieuws ver-

spreidde zich snel. ’s Avonds op 
de Pijp (brug) zeiden de man-
nen van Kollum: dat hat ér goed 
deen. Ja, die weet er raad mee, 
ze waren trots op hun eerste 
burger en met recht. Het jonge-
tje is opgevangen in huize Oos-
tenbrug. Een week later heeft 
een rijke dame hem opgehaald 
in een grote Mercedes. De buurt 
vermoedde dat het een freule 
was. Maar onze buurman zei: 
”die heeft geluk, hoera!”.

En dan nóg een verhaal. Dat die 
burgemeester een goede indruk 
op mij maakte, zat hem hierin. 
Na dit voorval is hij bij ons op 
bezoek geweest, dat ging zo: 
hij bezat een mooie Mechelse 
herder. Daar wandelde hij mee, 
ook langs het Paradyske. Eén 
keer ontsnapte die hond hem. 
Hij ging de hort op – wie een 
hond heeft, begrijpt wel wat ik 
bedoel. Enkele maanden later 
werden er drie pups geboren 
– straatras. Waar moet je daar-
mee heen? Komt tijd, komt 
raad. Ze werden meegegeven 
aan het gemeentepersoneel. 
Een politieman uit Zwagervaan 
kreeg ook een mee en die be-
landde bij ons in het Paradyske 
via een broer van mijn moeder. 
Toen het hondje een jaar oud 
was – wie stond daar op de 
stoep… de burgemeester met 
drie kleinkinderen. Ze wilden 
graag Herta zien, dat kleine 
hondje van voorheen. Mem lei 
haar breiwerk neer. Inderhaast 
viel de kluwen op de grond. Ga 
maar zitten, neem maar een 
stoel, ik ga hem halen. Maar het 
beestje was niet gewend om in 
de huiskamer te komen – dat 
deed de boer niet, een hond op 
een boerderij is niet schoon te 
houden – maar goed voor deze 
ene keer mocht het. Hij was 
wild en sprong van de en naar 
de ander, zag de kluwen onder 
der tafel, slikte hem zo naar 
binnen, maar kreeg het vrij 
benauwd. Mem met de halve 
sok trok aan de andere kant 
aan een lange draad. De bur-
gemeester zei: “Mevrouw, hoe 
moet dat nou?”. Mem zei: “die 
smarrige houn komt net wer yn 
‘e hûs, út is’t”.

“...niemand weet hoe zijn levensloop wezen zal...”

Taeke Roorda schreef herinneringen op

Taeke vertelt aan zijn kleindochter over ´vroeger´, zij wandelen op het 
nieuwe fietspad in Egypte, ´de plek waar zijn geschiedenis begon´.



Kompjûter  door Janne Oosterwoud!

Karin van IJsseldijk: creatief met wilgentenen
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Veel Buitenposters zullen bij het zien van de foto 
bij dit stukje denken: “Maar dat is toch die me-
vrouw van de bibliotheek?” Inderdaad: 35 jaar 
lang was Karin van IJsseldijk werkzaam bij ‘de 
iepenbiere bibliotheek’ in ons dorp. Afgelopen 
jaar echter heeft ze haar werkkring verlegd naar 
Veenwouden, waar ze zich nog wat meer kan ont-
plooien. Voor haar hobby maakt het geen verschil, 
die ligt op een heel ander terrein, ver van boeken 
en computers: Karin doet aan mandenvlechten. 
Ongeveer 15 jaar geleden maakte ze haar eerste 
mand, op een cursus in Lutjegast en het verveelt 
haar nog steeds niet. “Ik ben graag met mijn 
handen bezig. Dit is heel leuk en ontspannend. 
En het is niet moeilijk: net breien.” Of een ander 
dat zonder meer zal beamen, is de vraag. Breien 
is niet voor iedereen een ‘makkie’ en ook Karin’s 
bouwsels van wilgentenen zien er soms behoorlijk 
ingewikkeld uit.

Zo pronken er in en om haar huis en in haar foto-
verzamelalbum kunststukken als: een levensgro-
te ram, hoedjes op ijzeren staken, stervormige 
kerstdecoraties, vogels, een vogelhuisje, enzo-
voort. Sommige decoraties ontwerpt ze zelf, maar 
er zijn ook wel boeken met voorbeelden. Voor 
nieuwe inspiratie zijn er ook altijd de workshops, 
die ze overigens ook zelf geeft, onder andere in 
It Koartling en Poppingahiem in Surhuisterveen. 
Huis en tuin versieren is iets wat mensen altijd al 
graag deden, maar het lijkt of het de laatste jaren 
toeneemt: “Er wordt veel geknutseld, vooral met 
Kerst en Pasen. Maar je wilt natuurlijk niet steeds 
hetzelfde als je buurvrouw. Dan is het van ‘o, is 
die er ook weer? Dan zet ik mijn werkstuk niet 
in de voortuin, maar achter het huis neer!’ Het 
is echt leuk om met een groep vrouwen bezig te 
zijn. Soms is het de hele avond stil, soms wordt 
er voortdurend gekwekt. Het hangt er ook van af 
hoe moeilijk of het is. Voor bepaalde stukken heb 
je wel veel ervaring nodig en ook wel kracht in je 
handen. Dat lukt niet iedereen. Als het nodig is 
pas ik het ontwerp aan. Dan hoeven ze bijvoor-
beeld niet een hele rand helemaal te vlechten, 
maar alleen een stukje om een ijzeren frame 
heen, wat ik dan eerst bij een lasser laat maken. 
Dat scheelt ook weer tijd; je moet wel eens een 
ontwerp versimpelen, omdat de mensen het in 
een avond af willen hebben. Dan heb je toch re-
sultaat, alleen op een andere manier.”

Komt er nooit eens een eind aan Karin’s inspiratie? 
“O, nee! Als je er veel mee bezig bent, bedenk je 
zoveel dat je het niet eens allemaal kunt maken. 
En van het een komt het ander. Als je een mand 

hebt gevlochten, wil je hem ook opmaken en ver-
sieren en zo verzin je weer allerlei decoraties.”
Mandenvlechten is op zichzelf niet seizoensge-
bonden, al is het logisch dat Karin ’s zomers min-
der vlecht: dan is er de tuin. Wel neemt ze soms 
materiaal mee naar de camping. Het gebeurt wel 
dat, als ze daar ’s avonds wat aan het vlechten is, 
ze zo een ‘workshop’ van vier, vijf man om zich 
heen heeft zitten!

Voor al die werkstukken is veel materiaal nodig. 
De basis bestaat uit wilgentenen. Karin moet er 
voor naar de Biesbosch rijden, want daar worden 
speciaal wilgentenen gekweekt om mee te vlech-
ten. Op zo’n kwekerij staan de knotten van de 
wilgen als het ware in de grond, zodat de takken 
gewoon gemaaid kunnen worden. Ieder jaar, tus-
sen december en maart, als er geen blad aan zit, 
wordt er geoogst. De knotten staan zo dicht op 
elkaar, dat alle takken stijf recht omhoog groeien, 
zonder dat er zijtakken aan kunnen komen. De 
takken worden zo mooi regelmatig en hoeven al-
leen op lengte gesorteerd te worden. Met het oog 
op haar groepen komt ze soms wel met 100 bos-
sen thuis! De takken zijn ongeveer twee maanden 
te gebruiken, daarna gaan ze indrogen. Je kunt 
ze wel op een koele plaats bewaren en wil je er 
later weer mee werken, dan worden ze door een 
vijfdaags bad gewoon weer soepel! In vroegere 
tijden werden van dit mooie materiaal allerhande 
gebruiksvoorwerpen gemaakt, bijvoorbeeld 
wiegen, kooien en wannen (platte manden om 
het kaf mee van het koren te scheiden). In het 
rietvlechtersmuseum in Noordwolde is daar veel 
interessants over te zien. Tegenwoordig is het 
vlechten veel meer een decoratief.

Over belangstelling heeft Karin overigens niet 
te klagen. Regelmatig staat ze met eigenge-
vlochten koopwaar op markten en op haar open 
dag in september verkoopt ze veel werk van het 
voorbije seizoen; ook begint ze dan weer met 
de inschrijving voor de nieuwe workshops. Zo 
langzamerhand heeft ze een vaste klantenkring 
opgebouwd. “Wat mij opvalt, is dat mensen altijd 
meer kunnen dan ze denken. Ik heb eens mee-
gemaakt dat er iemand zo vreselijk zat te tobben 
over het werkstuk, dat ik zelf ook twijfelde of het 
wel goed kwam. Het lukte gewoon niet. Ze nam 
het stuk als huiswerk mee naar huis, ging naar 
bed en schoot om drie uur in de nacht opeens 
overeind. Ze had opeens door hoe het moest en 
ging meteen uit bed om te vlechten. Zo kreeg ook 
zij haar werkstuk af!” 
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie)

 In/bĳ: Rijkswaterstaat
Buitenpost waakt over de wadden

Wat gebeurt er eigenlijk daar tegenover de Swadde? Het gebouw 
van het Waterschap heeft nieuwe bewoners. Maar... Buitenposters 
zijn nieuwsgierig. Reden voor Binnenste Buiten om een kijkje te 
nemen.

Rijkswaterstaat
Hartelijk ontvangen door de heer Tilma 
vragen we erop los. Rijkswaterstaat (RWS), 
gaat die niet over de wegen en zo? Al snel 
wordt duidelijk dat ze in Buitenpost hele-
maal niet met wegen, maar echt met water 
bezig zijn. Ook al ligt het bepaald niet aan 
zee. Hier is de “natte afdeling” gevestigd van 
RWS  Noord Nederland. Het hele waddenge-
bied van Den Helder tot Duitsland wordt 
buitengaats vanuit onze plaats beheerd. 
De ca 70 mensen die in het gebouw werken 
zijn bezig voor een veilige scheepvaart. via 
bijvoorbeeld vuurtorens en meetstations. Ook houden ze het mi-
lieu en de waterkwaliteit in de gaten. Wie het waddengebied kent 
weet van al die dingen die je er vindt: kwelders, stranden, havens, 
vaargeulen. Al de bedrijvigheid die daar heerst.  Nu, in Buitenpost 
regelen ze alles om dat in goede staat te houden. En dat er veel 
geregeld wordt blijkt als we door het gebouw lopen! In alle hoeken 
zijn kantoren. Doordat ze allemaal aan buitenkant liggen is er veel 
licht en groen om de werkplekken. De heer Tilma straalt zelf veel 
enthousiasme uit. “Onze mensen zijn met veel kunde en plezier 
bezig. De mooie werkplek in de schitterende omgeving stimuleert 
behoorlijk. We werken vanuit hier en op zee en vanuit de lucht met 
helikopters. In de lucht werken we samen met andere organisa-
ties. Er zijn constant mensen onderweg om alles te controleren of 
te herstellen. Want vooral de scheepvaart vraagt om voortdurend 
scherp te blijven. Er moet steeds voldoende veiligheid zijn.”

Waarom Buitenpost?
En dan komt natuurlijk de vraag: “Waarom bent u in Buitenpost 
neergestreken? Waarom niet bij een haven?” De bereikbaarheid 
van Buitenpost vanuit het werkveld is prima. Er zijn goede ver-
bindingen met het waddengebied en het ligt centraal ten opzichte 
van alle eilanden. De afdelingen van Delfzijl en Leeuwarden zijn 
samengevoegd uit oogpunt van efficiëntie. Ook vanuit dat oogpunt 
is Buitenpost een logische keuze. Er komen immers werknemers 
van beide kanten. Ongeveer een helft uit Groningen en een helft 
uit Friesland. De mensen hoeven dan nooit erg ver te reizen. En 
natuurlijk was hier een prachtig gebouw beschikbaar.

Altijd paraat
Er komt ook een moderne zeeverkeerscentrale op Terschelling. Daar 
wordt met hypermoderne apparatuur de scheepvaart bewaakt. Het 
station komt in directe verbinding met Buitenpost te staan. Door 
middel van computers en een video-wand  kan de leiding alles 
wat gesignaleerd wordt volgen. Om zo nodig snel beslissingen te 
nemen. Het gebouw heeft een eigen stroomvoorziening. Zo kan in 
noodgevallen ook bij uitvallen van de stroom desnoods weken het 
hele computernetwerk blijven draaien. Vooral bij een ramp is het 
werk van RWS uiterst belangrijk. Verder zijn er de mensen op de 
boten, eilanden en in helikopters. Watermonsters worden in het 
waterlaboratorium hier onderzocht en defecte apparaten gerepa-
reerd. Al met al een hele organisatie.

Contact met Buitenpost
“De samenwerking met de gemeente is heel goed” wil Tilma graag 
kwijt. “Vooral bij de opstart hebben burgemeester en wethouders 
geweldig geholpen”  Hij geeft ze met nadruk een pluim voor de ge-
boden mogelijkheden en belangstelling. De dienst heeft het nog te 
druk gehad om iets richting “de buren” te organiseren. Eerst wordt 
er gedacht aan een open dag voor (oud) werknemers. Maar daarna 
is het echt de bedoeling om een keer de deur ook speciaal voor de 
Buitenposters open te zetten. Om ze in de gelegenheid te stellen 
om het prachtige gebouw met al zijn kantoren, ruimtes, werkplaats 
en lab te bekijken. Om ook de wand te zien waarop werknemers 
hun visie op hun werk op een creatieve manier hebben geuit. Ze 
hebben dat gedaan op aquarelachtergronden van de bekende wad-
denschilder Geurt Busser. Samen is dat een artistieke en inspire-
rende impressie die uitgroeit tot een waar kunstwerk. 
(tekst: Harry Velvis; foto’s: redactie)

Hy sit foar it Kompjûter

Sûnt der in tredden yn ’e hûs is, stiet ús 
relaasje swier ûnder druk. Der falle hurde 
wurden en der wurdt mei doarren slein. 
Soks wienen wy net mear wend. De 
kompjûter is baas en dêr mei ik min oer. Hy 
fertelt my dingen dy’t ik net witte wol, hy 
docht dingen dy’t ik net lije wol, en wat ik àl 
wol dat ferhipt er. 

Dan rop ik myn trouwe helpdesk nei 
boppen. Dy klikt hjir en dêr en… klear! Mar 
dan begjint it. Ik wol witte hoe’t er dat dien 
hat. Hy seit dat er dat net wit. Ik sis dat dat 
net kin. Hy seit dat ik der mei boartsje moat. 
Ik wol net boartsje, ik wol logika.
 
It giet hurd tsjin hurd, en wy wurde mar net 
wizer. Ik wol it smoarge ding wol kwyt, mar 
kin him tagelyk net heal wer misse. Dat dizze 
mûs kriget grif noch in hiel lang sturtsje.
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Tuin(be)leven
De Kruidhof bestaat 75 jaar
Op 19 maart opende De Kruidhof de deuren voor het nieuwe seizoen. 
Een bijzonder seizoen, want De Kruidhof viert het 75 jarig jubileum. Het 
tuinleven willen we dit jaar vooral mét onze bezoekers beleven door sa-
men van alles te doen. Naast de traditionele evenementen nodigen we 
onze bezoekers daarom uit actief deel te nemen met alles wat met tuinen, 
planten en tuinieren te maken heeft.

Workshops
Om ons 75 jarig jubileum te vieren organiseren we iedere tweede zater-
dag van de maand in het openingsseizoen verschillende workshops. 
Onze inmiddels bekende wilgentenen vlechten workshop en tuin- en 
plantenfotografie workshop zijn een voorbeeld van de mogelijkheden. Dit 
jaar kunt u ook leren leifruit snoeien in de Fruithof of deel nemen aan een 
1 daagse workshop schilderen in De Kruidhof. Voor de meeste workshops 
is van te voren inschrijven nodig. De Kruidhof heeft daarom een boekje 
samengesteld met alle informatie over de workshops, tevens vindt u in dit 
boekje de inschrijfformulieren. Het boekje kunt u telefonisch opvragen, tel. 
0511-541253. 

De Kunst van het Bewaren, Herbaria, 
wilgentenen vlechten en rozen snoeien
I
n de vorige edities van Tuin(be)leven kon u 
al lezen over het museumweekend. Daarin 
riepen we iedereen op die thuis nog een 
herbarium heeft, dit in ons tuincafé tentoon te stellen tijdens het museum-
weekend. Heeft u een herbarium, maar nog niet gereageerd op onze op-
roep? Graag horen we van u, zodat ook andere bezoekers uw herbarium 
kunnen bewonderen.  
Wilt u naast meedoen aan of het bekijken van de tentoonstelling ook zelf 
nog actief zijn, dan kunt u zich aanmelden voor de workshop wilgente-
nen vlechten of rozen snoeien. Tijdens dit weekend, op zaterdag, kunt 

u meedoen aan deze eerste reeks workshops die op iedere 2e zaterdag 
van de maand georganiseerd worden. U leert onder andere de basistech-
nieken van het wilgentenen vlechten en kunt kiezen voor het maken van 
een uienmand, een klimsteun voor planten of een mezenbolhouder. De 
workshop duurt +/- 2 uren, de kosten zijn  15,- (incl. materiaal, koffie/
thee, entree tot De Kruidhof voor deelnemers gratis ). De workshop rozen 
snoeien duurt ongeveer 2,5 uur, u gaat zelf in ons Rosarium aan de slag. 
De kosten zijn  10,- (incl. koffie/thee, deelnemers gratis entree) voor 
meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met De Kruidhof, tel: 
0511-541253.

Clubkantine tennisvereniging breidt uit
TVB heeft diep in de buidel getast voor haar kantine. Deze wordt uitge-
breidt en niet alleen omdat dit nodig is door de groei van het aantal leden. 
Het is een gevolg van de steeds strenger wordende regelgeving: met 
name de wetgeving voor drank- en etenswaren wordt steeds kritischer.

Van gehaktbal tot soep
Zo’n twintig jaar geleden werd de totnogtoe huidige kantine gebouwd, een 
perfecte uitkomst. Maar langzamerhand willen de leden na de wedstrijden 
wel eens wat meer. “Het begint met een gehaktballetje. Even later is een 
frikandel ook wel lekker. En een kom soep is ook heerlijk om het zoutge-
halte weer op peil te krijgen. Als de ruimte beperkt is begin je inventief te 
worden en wordt er uitgeweken naar de opslagruimten. Maar op een ge-
geven moment komt de Keuringsdienst van Waren om de hoek en maakt 
korte metten met frituren in opslagruimten. De dienst stelt strenge eisen 
aan de bewaring en bereiding van etenswaren. Wilden wij onze leden een 
lekkernij niet onthouden na een inspannende wedstrijd dan was uitbrei-
ding noodzakelijk”, aldus voorzitster Anneke Paauw.

Verbouw moet snel gerealiseerd zijn
Een deel van de uitbreiding is bestemd voor opslag van voorraden, de 
andere helft voor de opslag van materialen van de baancommissie, die de 
laatste jaren ook niet meer een riante opslagplaats ter beschikking had. 
Harry Nieuwenhuis, bestuurslid, heeft de gehele verbouwing voorbereid 
en bouwbedrijf Tamminga bereid gevonden deze te realiseren. Daarnaast 
zijn er vrijwilligers behulpzaam om de verbouw zo snel mogelijk uit te 
voeren. Dit is nodig want op aanstaande zaterdag 2 april vindt de opening 
van het tennisseizoen plaats. Onder de vrijwilligers mag in het bijzonder 
mevrouw Timmer wel genoemd worden. Zij is ondanks de respectabele 
leeftijd van 78 jaar nog een actief tennissend lid en is bedrijvig in de keu-
kencommissie. Als geen ander weet zij dan ook welk werk er in de keuken 
verricht moet worden. Om de andere vrijwilligers het makkelijker te maken 
heeft zij een afwasmachine aan de tennisvereniging geschonken.

Op herhaling...

Hoewel het de afgelopen wintermaanden stil leek 
rond de feestweekcommissie, betekende dit niet dat 
ze ook daadwerkelijk stilzaten. In feite is er alweer 
een stevig programma op papier gezet en de komen-
de maanden zullen we aan ons dorpsfeest in nieuwe 
bloei, ruime aandacht geven. 

Eén nieuw onderdeel ervan wordt hier alvast bekend 
gemaakt. Sabina van Dijk onthult: “We hebben als 
commissie al vaker gedacht dat iemand die tijdens 
de feestweek de activiteiten een representatief ‘ge-
zicht’  zou geven het feest zou completeren. Daarom 
gaan we nu voor het eerst op zoek naar een dorps-
genote die de titel ‘wâld-keninginne’ zal dragen - en 
bij de meeste onderdelen in de feestweek prominent 
aanwezig zal zijn”.

Vanzelfsprekend zoekt de commissie iemand die het 
feest met enthousiasme en flair wil opfleuren, maar 
er wordt beslist niet gezocht naar een ‘miss-Buiten-
post’. “Om in aanmerking te kunnen komen speelt 

leeftijd of achtergrond feitelijk geen rol, iedere vrouw 
die denkt ‘in het plaatje te kunnen passen’ kan zich 
opgeven voor verkiezing op 18 juni in ‘t Twaspan’. We 
doen dan niet aan een ‘badpakkenronde’, maar pro-
beren met een bepaalde stijl de juiste persoon voor 
de klus te vinden”, verteld het commissie-lid verder. 
Tot de feestweekverplichtingen horen onder andere 
de uitreiking van de titel Nederlands Kampioen So-
lex-race en het ringrijden en diverse visites aan bij-
voorbeeld Haersmahiem - als ze dus haar woordje 
goed kan doen is dat beslist meegenomen. “Overi-
gens zal ‘de koningin’ ook twee hofdames nodig heb-
ben, en we hopen dat hiervoor ook goede kandidaten 
naar voren komen”, vervolgt Sabine haar oproep, 
”we zullen het voor de deelnemers overigens beslist 
de moeite waard maken. De sponsoring door diverse 
middenstanders staat daar garant voor”. Geïnteres-
seerden kunnen op de vermeldde telefoonnummers  
meer informatie krijgen. Degenen die er nu  al zin in 
hebben kunnen ook onmiddellijk onderstaande aan-
meldbon invullen.

Inschrijfformulier voor de verkiezing van
‘de Wâld Keninginne’

op 18 juni 2005 in Eetcafé ‘t Twaspan’
Naam:..................................................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................................
Woonplaats:....................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................................................................................
Leeftijd (vanaf 16 jaar):...........................................................................................................................
Opleiding/werk:...........................................................................................................................................
Hobby’s:..............................................................................................................................................................
Geef een korte toelichting waarom jij Wâld Keninginne wilt worden: 
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Lever dit formulier uiterlijk voor 31 mei in bij: Eetcafé‚ ‘t Twaspan Kerkstraat  of Carin’s Haarmode 
Kuipersweg 13. Opsturen kan ook naar: Rommie Woudstra Cedelshof 16 9298 SB Kollumerzwaag. 
Voor informatie kun je contact opnemen met Rommie Woudstra tel 0511 449936, Sabina van Dijk 
tel 0511 543565, mobiel 06 15266099 of Roelof Schat tel 0511 544954.

wie wordt wâldkeninginne?
Feestweekcommissie zoekt ‘een gezicht’

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, en één ooievaar maakt ons ook voorzichtig. Toch lijkt het erop dat er 
een herkansing van het vorig jaar er inzit. Deze foto werd vorige week door de heer Boorsma gemaakt en 
het leek erop dat deze langbenige vogel zich al weer aardig thuis voelde op het karrewiel voor de boerderij 
van Brandenburg.  (foto: dhr. Boorsma)



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635

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

www.vb-tweewielers.nl

HET IS VOLOP ZOMER BIJ V&B
KOM LANGS EN 
OORDEEL 
ZELF 
OVER ONZE 
SCHITTERENDE 
ZOMERCOLLECTIE

Ook op onze rijwielafdeling 
zijn wij helemaal klaar voor het 

mooie weer - kortom: 
laat u vrijblijvend adviseren

Actie!
Batavus Greenparks
zeer complete fiets 

voor 799,-

Snel, goedkoop en betaalbaar Internet 
Bij PC-DOCTOR hebben ze het!

Voorstraat 38 
Buitenpost 

tel. 0511-840094
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Even Stilstaan

Wit, trage vlokken, ingehouden emotie
De wereld verstild, reine devotie
Eenzame kievit veel wit, weinig zwart
Zoekend een plekje naar eigen wiekend hart

Vrijwillig prijs van Veder Els
Juist niet gehandicapt Cambuur rebels
13 jaar met hem een thuiswedstrijd
Jan Propsma een vanzelfsprekendheid

20 jaar fi etsen in clubverband
kilometer prijs los uit de hand
Lutske uit Buitenpost een goede tweede
Jan Kloosterman het voorzitterschap opnieuw bekleedde

Ze wachtte  tachtig jaar
De Noorderkroon gaf het haar
Van der Veen   Hiltje  van der Leij
Draaiorgel met vrienden zij aan zij

PEVADKO

Straatschenderij en baldadigheid rond 1890
Misschien De gemeenteraad van Achtkarspelen 
vond het destijds nodig paal en perk te stellen 
aan de overlast, die aan de ingezetenen werd 
aangedaan. Er moest maar eens goed worden 
opgetreden door de veldwachters. Zo omstreeks 
1890, nu ruim een eeuw geleden, leefde men nog 
in een tijd zonder auto’s. Het straatbeeld werd 
beheerst door rijtuigen en wagens met paarden 
bespannen. Kattenkwaad was voor een groot 
deel van andere aard dan nu. Door het lezen van 
onderstaande strafbepalingen krijgen we een 
aardig tijdsbeeld. Wat was er allemaal verboden 
en het lijkt wel of er aan alles werd gedacht, wat 
maar hinderlijk kon zijn. In de algemene politie-
verordening, vastgesteld op 16 juli 1892, kunnen 
we dan ook het volgende lezen: “Het is verboden 
straatschenderij te plegen:
a. Door achter rijtuigen te klimmen of zich daar-
aan vast te houden, een anders paarden en vee 
te slaan of verontrusten.
b. Door stilstaande paarden tegen den wil van 
den geleide, voerman of eigenaar, aan te vatten 
of vast te houden.
c. Deurtjeschellen te plegen en voorts emmers 
waters, vaten, enz. omver te werpen tegen den 
wil van den gebruiker of eigenaar.

d. Vuiligheid aan te brengen op stoepen van 
particuliere woningen en openbare wegen en 
voetpaden.
e. Met krijt, houtskool of iets anders op muren, 
deuren, vensters, schuttingen 
te schrijven of teke- nin-
gen te maken.
f. Het zingen, 
gillen of schreeu-
wen op de openbare 
wegen, zo ook het werpen 
met sneeuwballen of 
andere zaken.
g. Het maken van glij-
banen op de open-
bare straten of de 
gemaakte glijbanen 
te gebruiken.
h. Te kladden, te schrijven, te tekenen of te kras-
sen, of op enige andere wijze schade toe te bren-
gen aan een anders palen, heiningen, rijtuigen, 
bloemen, bomen en dergelijke.
Overtreders konden worden gedaagd voor het 
kantongerecht te  Bergum en geldboetes waren 
mogelijk van f. 10,--, f. 15,-- of f. 20,--, (tekst en 
illustratie: Dirk R. Wildeboer)

Vanuit zijn woning kijkt Johan 
Prins uit over de groenzoom voor 
de rondweg om Buitenpost. Dit 
uitzicht zal hij de komende vier 
maanden niet veel meer zien. Op 8 
april vertrekt hij naar een bijzon-
dere plek in Groningen: het eiland 
Rottumeroog. 

Johan Prins gaat niet zomaar naar 
Rottumeroog, vier maanden lang zal 
hij er wonen als vogelwachter. Het is 
een bijzonder eiland omdat het heel 
klein is. Met hoog water is het twee 
kilometer lang en maar een paar hon-
derd meter breed. Johan vertelt: “Rot-
tumeroog is een ‘artikel-16 gebied’. 
Van april tot en met september is 
het helemaal gesloten voor iedereen. 
Wadlopers lopen wel langs het eiland 
maar mogen er niet op. Scheepvaart  
en vliegtuigen mogen niet in de buurt 
komen, en er mag ook niet gevist wor-
den. Het is dus écht gesloten.” 

Woeste zee
Sinds 1978 komen er elk jaar vogel-
wachters op het eiland. Daarvoor werd 
het eiland bewoond, onder andere 
door meerdere voogden zoals Hendrik 
Toxopeüs. Johan: “Toxopeüs heeft er 
een boerderij gehad met dieren en een 
tuin. Er werd van alles aangeplant en 
verbouwd. Het is dus wel een eiland 
met geschiedenis. Lang hebben ze ge-
probeerd het eiland te behouden om-
dat het historische waarde heeft. Met 
duinversteviging werd geprobeerd het 
water te weren, maar de zee was te 
sterk en slokte het eiland op. Toen zijn 
de huizen, waaronder de voogdwo-
ning, afgebroken. Staatsbosbeheer 
heeft daarna besloten dat het eiland 
maar aan de natuur moest worden 
overgelaten”.

Grote hobby
Op mijn 18e ben ik in contact geko-
men met een vogelwerkgroep in het 
Westerkwartier. Toen is eigenlijk alles 
in een stroomversnelling gekomen. 
Ik ontmoette mensen van Staatsbos-
beheer en begon vrijwilligerswerk te 
doen: inventarisatie van natuurgebie-
den op vogels. Dat doe ik nu al een 
aantal jaren. Ik ging ook wel eens een 
dag naar het eiland om een telling te 
doen. Vanaf 1995 soms ook een week-
end; dan ging ik met een boswachter 
van Staatsbosbeheer mee. Ik ken het 
eiland dus al langer. Op een gegeven 
moment zag ik de vacature voor deze 
klus en hoorde dat een vriend van mij 
ook gesolliciteerd had. Ik belde hem 
wat hij er van vond als ik dat ook 
deed. Hij vond het prima en Staats-
bosbeheer gaf de voorkeur aan een 
duo, zo zijn we uitgenodigd”.

Werk in de zorg
Het is eigenlijk best bijzonder dat Jo-
han dit gaat doen. Zijn werk is nogal 
anders dan dat van vogelwachter:  
“Ja, er is nogal een verschil. Ik werk 
namelijk in de zorg met verstandelijk 
gehandicapten, maar ik ben al vanaf 
mijn 8e geïnteresseerd in de natuur en 
dan voornamelijk vogels. Ik heb ge-
twijfeld bij mijn studiekeus: de zorg of 
de natuur. Ik koos voor de zorg, want 
dan kon ik combineren. Ik werk veel ’s 
avonds, zodat ik overdag tijd heb voor 
mijn hobby. Ik wil trouwens niet mijn 
hele leven in de zorg blijven en zou 
het prima vinden om in de toekomst 
toch nog een ‘natuur-baan’ te krijgen. 
Voor nu heb ik vijf maanden onbetaald 
verlof gekregen. Op mijn werk reage-
ren ze allemaal positief, ik ben blij dat 
het zo kan”.

Taken van de vogelwachter
Omdat het eiland gesloten is, is het 
houden van toezicht één van de ta-
ken voor Johan en zijn collega Mark 
de Vries. “Als we zien dat mensen te 
dichtbij komen, kunnen we dat door-
geven en vliegtuigen die te laag vlie-
gen moeten we registreren. Daarnaast 
doen we ook PR. We kunnen dan bij-
voorbeeld wadlopers die langskomen 
informatie geven over het eiland.” 
Maar het voornaamste is het bezig zijn 
met de natuur. “Je volgt de hele natuur 
en telt alle nesten van de vogels. Dan 
gaat het vooral om de zilvermeeuw,  
de kleine mantelmeeuw en eiders: in 
totaal tussen de 1000 en 1500 nesten. 
We delen het eiland op in rasters door 
bamboestokken te plaatsen en gaan 
het eiland per rasterblok inventarise-
ren. Eens per twee weken doen we 
ook nog een ‘hoogwatertelling’. Als 
het vloed wordt stroomt de wadden-
zee vol - vogels die op het wad voed-
sel zoeken gaan dan de hooggelegen 
stukken op. We tellen ze dan als ze op 
Rottumeroog rusten. Vlakbij ligt nog 
een ander  eilandje: het Zuiderduin, 
daar doen we hezelfde. Dat betekent 
dat Mark en ik dan apart werken. We 
hebben een portofoon om te overleg-
gen. Dat is nodig omdat je de vogel-
groepen telt en daarbij het weer in de 
gaten moet houden. Het kan er echt 
ruig zijn. We zijn één met de natuur en 
moeten ons zien te redden. De com-
municatie moet daarom goed werken”, 
aldus Johan. Naast vogels houden de 
twee zich ook nog bezig met vlinders, 
libelles en 160 plantensoorten. “Ik ben 
geïnteresseerd in vogels, maar ik ben 
niet zo goed met planten. Mark juist 
wel, en zo vullen we elkaar aan. Het 
gebied is ook belangrijk voor zeehon-
den als rustgebied. Zij krijgen in juni 
hun jongen en bij het eiland moet het 

dan ook echt rustig zijn. Dat moeten 
wij waarborgen.”

Noodgebouw als thuis
Beiden wonen straks in een noodge-
bouw. Toen het er in 1999 neergezet 
werd was het de bedoeling dat het 
er een jaar zou staan, maar het is er  
nog. Er is een woonkamer, een keu-
ken, drie slaapkamers en een aggre-
gaat. “Die levert de stroom waarmee 
ook accu’s worden opgeladen. Het 
aggregaat laten we zo weinig mogelijk 
draaien. Er staat ook een televisie, dat 
is wel plezierig. Als je er zo lang met 
z’n tweëen bent is het wel eens lek-
ker tv te kunnen kijken. Ook is er een 
computer en via de mobiele telefoon 
kunnen we internetten”. 

Niet volledig geïsoleerd
Best lang, vier maanden, of niet? “Het 
zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar 
eens per maand mag ik een weekend 
van het eiland af. We wisselen om de 
twee weken, zodat degene die op het 
eiland achterblijft bezoek kan ontvan-
gen. Het is van belang dat het werk, 
met name de telregistratie, dan wel 
doorgaat. Ik denk dat ik het contact 
met vrienden en familie het meeste ga 
missen. Ik ben een sociaal persoon, 
kan prima alleen zijn maar wil ook 
graag regelmatig mensen zien. Ik zou 
dus nooit alleen zijn gegaan. Dan mis-

schien twee weken, maar niet langer. 
Aan de andere kant ben ik totaal geen 
stadsmens. Ik ben meer een mens 
van de rust: daar kijk ik wel het meest 
naar uit. Je hoort niks anders dan 
vogels, de wind en de zee. De week-
enden dat ik er geweest ben vond ik 
geweldig. Ook ’s nachts, want als het 
helder is kun je prachtig naar de ster-
ren kijken. Het maakt je als mens heel 
klein als je echt in de natuur leeft op 
zo’n eiland in de rust. Voor mij is mijn 
geloof belangrijk. Je leert je plek ken-
nen op deze aarde, je bent op jezelf 
aangewezen. Ik ben op zoek naar een 
betere relatie met God en ik hoop dat 
mijn verblijf op het eiland die relatie 
zal verdiepen. Ik kan dan namelijk niet 
meer vluchten in de hectiek van het 
leven: werk, televisie, Internet en so-
ciale contacten. Het is niet te overzien 
wat vier maanden op zo’n eiland met 
je gaat doen. Het lijkt me moeilijk, 
maar ik vind het echt een uitdaging 
en ik denk ik het erg naar mijn zin ga 
hebben. De vorige vogelwachters heb-
ben met tranen in hun ogen afscheid 
genomen van het eiland”.

Twee kanaries staan in een kooi voor 
het raam. Johan is er nog niet zeker 
van of de kanaries mee gaan. “Een 
vriend van me heeft ook vogels. Maar 
het is ook wel wat om iets van thuis 
mee te nemen.”

Zand, zee en vier maanden vogels kijken op Rottumeroog

Van links af: Mark de Vries, Johan Prins, Nico de Vries (bos-
wachter) en Wim Bergman op Rottumeroog(foto: eigen foto).



��������������
������������

���������
�����������������

����������������������
����������������
����������������

��������������
��������������

��� �����e���t��������

������������ �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �����������

������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������

Een gebruikte computer voor uw kind
Dat is wat u bij de PC-DOCTOR 

vindt

Voorstraat 38 
Buitenpost 

tel. 0511-840094
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kinderhoek

Weet jij het?

Waar staat vindt je 
het onderstaande 
bijzondere dak?  Je 
mag het gebouw maar ook het 
adres noemen! Oplossingen voor 
15 april in de kopijbus in ‘the 
Readshop’. De prijs is  5,- 
voor de gelootte winnaar.

De winnaar van de vorige herken-
puzzel is Bettie van der Beek, 
Achtkant 11.

OBS De Mienskip 25 jaar met reünie!
OBS De Mienskip is 13 november 1980 ge-
opend. OLS Buitenpost en kleuterschool De 
Húningdopkes gingen samen onder één dak. 
Dat ging gepaard met een spetterende opening 
en een grootse reünie. 
Op zaterdag 15 oktober 2005: reünie! De re-
uniecommissie roept oud-leerlingen/ouders, 
oud-leerkrachten, commissieleden, en ande-
ren op om zich op te geven om deze reünie 
tot een groots gebeuren te maken. Kent u anderen: “Zegt het voort!”: 
info@mienskip.nl Verdere informatie kunt u binnenkort aantreffen op de 
speciale website: www.mienskip.nl. Wellicht hebt u naast herinneringen 
ook foto’s, e.d. Graag naast uw persoonsgegevens graag vermelden bij 
de aanmelding. Vervolginformatie over het middag- en avondprogramma 
en kosten volgt te zijner tijd.
Tot 15 oktober! 
Correspondentieadres: Reünie De Mienskip: De Zeilen 63, 9285 MN 
Buitenpost.

De reüniecommissie

Dit is een uitnodiging  voor alle ouders/verzorgers die 
weten/vermoeden, dat hun kind aan de (hard)drugs 
zit.  Ook ouders die zich zorgen maken over eventueel 
toekomstig drugsgebruik van hun kind zijn van harte 
welkom. Theo Wendt, van verslavingszorg ‘De Hoop’ 
in Dordrecht zal spreken over typische kenmerken 
van verslavingsgedrag. Wendt is ouder/partnerwerker 
bij ‘De Hoop’.

Waarom?
Het Steunpunt 0-25 constateert dat er in Achtkar-
spelen en omringende gemeenten drugs op steeds 
grotere schaal en op steeds jongere leeftijd worden 
gebruikt.
Wat gaan we doen?
Deze avond is uitermate geschikt om geïnformeerd 
te worden over het herkennen van verslavingsgedrag 
bij jongeren. Ook kunnen ouders hun zorgen over 
verslaving met elkaar uitwisselen. Eveneens worden 
tips en ideeën aangereikt voor omgang met verslaafde 
jongeren.
Doel
Ideeën ontwikkelen en tips uitwisselen en ontvangen 
om het kind en zijn/haar  omgeving te helpen.

Over gedrag van verslaafden en tips om daarmee 
om te gaan - enkele kenmerken en tips:
Kenmerken zijn: Liegen, stelen, manipuleren (vooral 
bij familie en hulpverleners) en tenslotte het zich ont-
trekken van elke verantwoordelijkheid (voor zover die 
niet direct te maken heeft met het verkrijgen van het 
verslavende middel of geld daarvoor). Dat klinkt vrij 
ernstig. Terecht wordt dan ook regelmatig gezegd, dat 
het ware kenmerk van een verslaafde is, dat niet hij, 
maar het middel dat hij gebruikt bepaalt wat hij doet 
en wat niet; alles is geoorloofd, zolang het maar drugs 
oplevert.

Wat moet u weten? Hoe moet u handelen? Een 
aantal tips
- Eerlijkheid
Het is belangrijk om mensen in hun waarde te laten. 
De beste manier om dat te doen is, uw mond niet te 
houden als u het vermoeden heeft dat er problemen 
zijn (wat voor problemen dan ook). Wees eerlijk, 
ga niet vissen, maar zeg gewoon: `Ik heb gehoord 
dat...’ Of beter: `Ik maak me zorgen om je, want...’
Het is aan uw zoon of dochter om daar al dan niet op 
in te gaan.
- Kennis
Is het belangrijk om iets van drugs af te weten?
Aan de ene kant wel. Een mens wil niet beduveld 
worden en wil weten wat drugs doen. Het is eigenlijk 
voldoende te weten dat gebruik van drugs het ka-
rakter van iemand (tijdelijk) kan veranderen. Drugs 
maken dat kinderen en die gaan, lijkt het, steeds 
jonger gebruiken geen zin meer hebben in school en 
werk. Uw kind is uw kind niet wanneer het drugs ge-
bruikt! Dit moet u weten, dan bent u misschien minder 
kwetsbaar. Aan de andere kant is kennis op dit gebied 
ook weer niet van wezenlijk belang. Er komen steeds 
nieuwe drugs in omloop. Voor iemand die niet in het 
vak zit is het nauwelijks bij te houden. En: maakt het 
werkelijk iets uit of iemand niet luistert omdat hij dron-
ken of stoned is of om een andere reden?

Meer op dinsdag 12 april! - De toegang is gratis

In verband met de organisatie, graag opgave vooraf: 
tel: 0511-540434
e-mail: steunpunt@achtkarspelen.nl - Kerkstraat 39
Theo Wendt, ouder/partnerwerker “De Hoop” - Maeyke 
Pietersma, schoolmaatschappelijk werkster - Marjan 
Schetsberg en Trienke van der Velde, - medewerk-
sters Steunpunt 0-25 ; meer info: tel: 0511-540434 of 
e-mail: steunpunt@achtkarspelen.nl

Uitnodiging ouders/verzorgers van harddruggebruikers 
in het Steunpunt 0-25 op dinsdag 12 april

Vakantieperikelen
Met vakantie naar Portugal, voor ons de 8e keer. We werden met de auto 
naar Schiphol gebracht, ‘t ging allemaal lekker vlot. Ook de vlucht ging pri-
ma en na een half uur vertraging kwamen we tegen de avond op vliegveld 
Faro aan. In de bussen naar de hal om de koffer te halen. Maar al wat kwam, 
wel koffers maar niet die van ons; daar sta je dan - iedereen weg behalve 
wij. 
Gelukkig was onze hostess Anneke Samos dicht in de buurt en is ze direct 
met ons meegegaan naar de balie voor zoekgeraakte spullen, en dat be-
tekent bellen en nog eens bellen èn formulieren invullen. Al met al een uur 
later in de bus - de meeste mede-passagiers waren al op de hoogte. Maar 
dan hoor je alleen: “Goh, bent u de koffer kwijt?, nou hij komt wel terecht 
hoor - ja hoor, hij komt wel. Maar ‘s avonds 11 uur was hij er nog niet. Dat 
werd dus slapen met zonder pyama en geen schoon ondergoed. 
De volgende morgen weer naar de receptie, maar géén koffer. Anneke is 
weer gaan bellen, er werd haar verteld dat de koffer er om 12 uur zou we-
zen: een blij bericht - maar op dat tijdstip was er weer geen koffer. De paniek 
slaat weer even toe. ‘t Is niet leuk meer, wat nu? 
Dan kom je tot de ontdekking wat er zoal in de koffer zat. Gelukkig wel de 
eerste behoeften in de handbagage, maar toch... Ten einde raad toch maar 
een winkel gezocht voor ondergoed en een korte broek - en dat is echt 
zoeken en vragen hoor. Ongeveer vijf uur nog eens kijken, en ja daar stond 
toch het “lost item” - onze vermiste koffer. De Friesche elfstedenveter was 
op een afstand al te zien. Wij blij, de koffer ‘blij’, wat een opluchting. Nadien 
komen de emoties los, en de nacht erop beter geslapen. We hopen dit nooit 
meer mee te maken.

E.v.d.M. (naam en adres bij redactie bekend)

Een fraaie kleurplaat door 
Donny Windsant

Kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool 
vertellen iets over hun school. Deze maand beginnen twee 

leerlingen van “De Mienskip” deze serie.

Onze school
De Mienskip is een openbare school in Buitenpost. De school staat 
op de Groenkamp 3, heel dichtbij de huisartsenpraktijk. De Mienskip 
is heel erg leuk en heeft een leuk plein met een kever (klimtoestel) 
en een paard en een zandbak. Er zijn veel knikkerpotjes in de tegels, 
waar we vaak gebruik van maken. Onze school heeft twee garderobes, 7 
lokalen, een gemeenschapsruimte, een speellokaal en een binnenplein-
tje. De gemeenschapsruimte is heel gezellig, daar zitten we stil te 
werken, te knutselen, maar daar staan ook de computers. Het speel-
lokaal vinden wij het leukste lokaal: daar hebben de groepen 1 en 2 
gymnastiek en  worden de voorstellingen gegeven. Iedere groep geeft 
daar jaarlijks een voorstelling voor ouders en familie en vrienden, 
vooral de voorstellingen van de groepen 1 t/m 4 vinden we leuk. Groep 
8 speelt een musical in The Point, dat is een spannende gebeurtenis. 
Er wordt dan heel veel gerepeteerd. De musical van dit ja

ar was echt leuk!
  Er komen kinderen uit allerlei landen op deze school. Wij 
zitten in groep 8 en we hebben twee juffen: juf Margreeth en juf 
Hermien. We hebben 23 kinderen in onze groep. Thom vindt gym 
leuk, want dan ben je lekker aan het bewegen en Marrit vindt taal erg 
leuk, omdat ze daar goed in is. Soms hebben we een projectweek, dan 
werken we de hele week over een thema.
 De groepen 1 t/m 4 hebben een schoolreisje en de groepen 
5 t/m 8 hebben aan het eind van het schoolreis een meerdaags school-
kamp. We kamperen dan in tenten, die van school zijn. Dat zijn voor 
ons de leukste dagen van het jaar!

Dit was een verhaal over De Mienskip van Thom Kruyt en 
Marrit Bakelaar.

Opbrengst collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 20 februari tot en met 
26 februari 2005 in de Gemeente Achtkarspelen werd gehouden heeft 
1148,89 euro opgebracht. Zevenentwintig vrijwilligers hebben hiervoor 
gecollecteerd. Het was de derde keer dat mensenrechtenorganisatie een 
landelijke collecte hield. Deze is voor haar werk van groot belang. Amnesty 
International is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels aan-
gewezen op giften van particulieren. Amnesty dankt een ieder van harte 
voor hun geldelijke bijdrage, de respons was erg positief. En natuurlijk ook 
alle vrijwilligers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthou-
siaste inzet.



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 15 april.

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts 
naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en 
diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan 
éénmaal gebruikt worden.

Kom kijken naar onze nieuwe
Marjolein Bastin
artikelen 

(adresboekjes, 
geurkaarsen, 
bekers, etc.)

Computerproblemen? Wij lossen het 
voor u op! Bij u thuis of  op kantoor.

Voorstraat 38 
Buitenpost 

tel. 0511-840094

S P E L E N L D A G

E L L E N T E V N R

P E U U B L O E M A

L I C H T N K T T S

A N M B D I T M S S

N N I O U L I R P A

T O S L S P T A A L

E Z T L A S A W U N

N N I E E R N I W N

O G G N S N A D E M

Oplossing prijspuzzel februari
De puzzel in het januarinummer was een bijzondere puzzel. 

Ze heeft 46 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: OP’E STAL. 
De winnaar is familie H. van der West, Johan Frisostraat 3. 

Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Adem Dans Mistig Pauw Taal 
April Gras Mos Planten Tulp
Avond Koel Nest Plein Warmte
Bloem Lente Ontluiken Spelen Zon
Bollen Licht Paars Steen 
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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

Kinderwerk in de maand April !

8 april
Film ‘Bambi’
voor groep 5 en 6
Tijd: zeven uur tot 

half negen
Kosten:  0,50

15 april
Karaoke-avond
voor groep 7 en 8 

(met het tienerwerk)
Tijd: half acht tot negen

Kosten:   0,50

20 april
Knutselmiddag

Tijd: half twee 
tot drie uur

Kosten:   0,50

Cursisten exposeren in It Koartling Activiteitenprogramma April Jeugd-
soos It Koartling

Vrijdagavond 1 april - Disco
Swing lekker mee op de nieuwste nummers en 

vraag je favoriete muziek aan.

Woensdagavond 6 april - Film 
“The Whole ten yards”

Vrijdagavond 8 april - Disco
Happy hardcore party! 

Woensdagavond 13 april - Film 
“The Incredibles “

Vrijdagavond 15 april 
Karaokeshow

Zing gezellig mee met je favoriete muziek en win 
mooie prijzen.

Woensdagavond 20 april - Film “Shouf shouf 
Habibi”

Vrijdagavond 22  april
Spelentoernooi

Doe mee met het tafeltennis/tafel-voetbal/dart/
sjoel/poolbiljart toernooi en win een mooie beker! 

Geef je uiterlijk 20 april in de soos op of gooi een 
briefje met je naam erop door de brievenbus - School-

straat 31.

Woensdagavond 27 april - Film 
“Harold & Kumar”

Vrijdagavond 29 april - Disco 
 Swing  mee op de nieuwste nummers en vraag je 

favoriete muziek aan.
Openingstijden jeugdsoos:

woensdagmiddag 14.00-16.30 - avond: 19.00-21.30; 
vrijdagmiddag 14.00-16.30 - avond: 19.30-22.00; de 

jeugdsoos is voor groep 8 t/m 15 jaar - entree is gratis

Tien jaar geleden kwam 
de fusie tot stand van het 
Lauwers College in Buiten-
post met vier mavo’s in de 
omgeving. Nadat al eerder 
de besturen gefuseerd 
waren, maakten vanaf dat 
moment ook het personeel 
en de gebouwen deel uit 
van één groot  Lauwers 
College.

Om dit jubileum niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan, 
besloot de school diverse 
culturele activiteiten te orga-
niseren. Een aantal daarvan 
vindt plaats binnen de school 
zelf. De Groningse muziek- en 
dansgroep Jungle Warriors  
komt een voorstelling geven, 
maar ook worden zowel lera-
ren als leerlingen actief inge-
schakeld. Er zal bijvoorbeeld 
een talentenjacht gehouden 
worden en docenten zullen 
workshops geven over hun 
culturele hobby’s. Ook een 
feestavond en een theater-
voorstelling staan nog op het 
programma. Het aardige is, 
dat de school met haar jubile-
um ook enigszins naar buiten 
treedt, door het organiseren 
van een expositie die voor 
iedere belangstellende te be-
zichtigen is. Zes weken lang is 
in het gemeentehuis werk te 
bekijken van personeelsleden 
van het Lauwers College Bui-
tenpost. Het initiatief hiervoor 
werd genomen door de sectie 
beeldende vorming. Hoofd 
van de vakgroep Jan Martien 
van Welie nam de dankbare 
taak op zich om het idee van 
een tentoonstelling ten uit-
voer te brengen. “We vonden 
het leuk om iets te laten zien.  
Ik heb eerder wel exposities 
gedaan van eindexamenwerk 
van leerlingen. Nu is het the-
ma ‘Tien collega’s’.” Hij verza-
melde werk van tien collega’s 
(onder wie hijzelf), in totaal 
29 stuks. Op twee objecten 
na (‘Hoedjes’ en ‘Sieraden’) 
allemaal schilderijen, in ver-
schillende technieken. De ge-
kozen onderwerpen variëren 

eveneens. Te zien zijn stille-
vens met bloemen (sommige 
reusachtig uitvergroot), land-
schappen, dieren en mens-
fi guren; allemaal met een  
eigen sfeer en uitwerking. Zo 
raakt men bij het zien van de 
doeken ‘Elian’ en ‘Schoenen in 
Afghanistan’ heel nieuwsgie-
rig naar de betrokkenheid van 
de schilder. Eén van de bezoe-
kers van de expositie schreef 
in het gastenboek: ”Zo zie je 
ook eens een andere kant van 
een leraar.” Niet alle deelne-
mers aan de tentoonstelling 
zijn docent beeldende vor-
ming: drie van hen geven een 
ander vak of hebben een an-
dere taak op school. Voor hen 
is het schilderen een hobby. 
Dat geldt trouwens in zekere 
zin ook voor ‘de profs’: het 
lesgeven neemt zoveel tijd en 
aandacht in beslag,  dat men 
weinig toekomt aan het zelf 
schilderen.

Van Welie kan erover meepra-
ten: “Ik heb een volledige on-
derwijsbaan. Daardoor heb ik 
te weinig tijd en ook te weinig 
ruimte in mijn hoofd om veel 
te schilderen. Zo’n expositie 
is wel heel inspirerend: het 
gaat echt kriebelen. Ik zou 
wel meer willen schilderen, 
maar ik wil er niet van hoeven 
leven: mijn vrijheid wil ik hou-
den.” De drie werken van Van 

Welie die in het gemeentehuis 
hangen zijn (bewust) heel ver-
schillend. ‘Iris Murdoch’ is een 
portret uit 2003 van de toen 
pas overleden schrijfster, in 
kleurpotlood. ‘Verdriet’ is een 
expressie van het universele 
melancholieke levensgevoel, 
het besef dat de tijd voorbij-
gaat, dat we ouder worden en 
dat eens het lot van de dood 
ieder van ons treft.  ‘Omaha 
Beach’  tenslotte is een kleu-
rig landschap, met veel rood. 
Van Welie: “In 2004 werd 
herdacht dat zestig jaar eer-
der de invasie in Normandie 
plaatsvond. Ik ben daar toen 
geweest en heb schetsen en 
foto’s gemaakt. Heel indruk-
wekkend, die stranden en 
begraafplaatsen.” Het onder-
werp ligt hem na aan het hart; 
geschiedenisboeken lezen is 
een grote hobby van hem en 
met name de wereldoorlogen 
hebben zijn interesse. Zo 
zou je over ieder werk op de 
tentoonstelling wel meer wil-
len weten. Belangstellenden 
kunnen tot en met 29 april 
terecht in het gemeentehuis. 
Er zijn, vertelde men aan de 
balie, al heel wat bezoekers 
geweest. Onder hen twee 
leerlingen die in het gasten-
boek wel even kwijt wilden 
dat ze het “allemaal vet cool” 
vonden! (tekst: Ineke Mooij-
weer, foto: redactie)

Expositie personeel Lauwers College

Eén van de geëxposeerde schilderwerken is dit werkstuk 
van Harry Velvis met de titel ‘Waterkant’.

Het winterseizoen is bijna 
afgelopen en dan is het voor 
wat betreft de cursussen 
weer een behoorlijke poos 
stil in It Koartling. We durven 
nu al terug te blikken en te 
zeggen dat we erg tevreden 
zijn. Niet alleen wat betreft 
het grote aantal cursisten, 
maar ook met het oog op wat 
er gepresteerd is. De werk-
stukken van de diverse crea-
tieve cursussen zijn meestal 
niet alleen goed maar vaak 
ook bijzonder te noemen. 
Voor ons is dit reden om nu 
eens meer mensen de ge-
legenheid te geven hiervan 
eens te  genieten door mid-
del van een open expositie. 

Zo zijn er de schilderstukken, 
waarvan de onderwerpen en 
de gebruikte technieken 
zeer verschillend zijn. Dan 
zijn er de sieraden van de 
edelsmeedcursus en ook 
van de nieuwbakken cursus 
keramiek zijn er fraaie werk-
stukken te bewonderen. En 
de quilt- en patchwork-groep 
heeft met veel geduld en aan-
dacht hun aandeel voor deze 

tentoonstelling samenge-
steld. Er zijn de gebruikelijke 
werkstukken gemaakt, maar 
het is iedere keer verrassend 
wat al die kleine lapjes bijel-
kaar weer voor eindresultaat 
opgeleverd hebben. Dan wa-
ren daarnaast natuurlijk nog 
de verschillende workshops 
waar decoraties voor zowel 
binnen als buitenshuis wer-
den gemaakt. Al met al zeker 
de moeite waard om hiernaar 
te komen kijken, en we nodi-
gen u van harte uit om op 23 
april langs te komen.

De expositie is op
zaterdag 23 april 

van 11.00 tot 16.00 uur.  
De toegang is gratis en de 

koffi  e/thee staat klaar.

Van Breukelen, van der Sar... Pieter Bos?
Bij de F1 voetballertjes van VV Buitenpost loopt een keepertalentje 
rond. Nog maar net 8 jaar oud, maar hij weet nu al wat hij later wil 
worden: keeper bij Feijenoord. Al zolang ik Pieter Bos ken, heeft hij het 
maar over één ding: voetballen. Omdat zowel heit, mem, pake en bep-
pe korfballers in hart en nieren zijn, leek de korfbalsport een logischer 
keuze. Maar toen Pieter mocht kiezen op welke sport hij wilde, wist hij 
het zeker: “fuotbalje, en oars neat”. Pieter begon zijn voetbalcarrière bij 
F5 als voetballer. Af en toe mocht hij eens op de goal en misschien toch 
door die korfbalgenen, bleek dat het ware te zijn: keepen. “Dan hoef ik 
er tenminste ook nooit uit”, noemde Pieter één van de voordelen van 
het keeper zijn. Nu speelt Pieter in de F1 en afgelopen zaterdag was ik 
bij een wedstrijd: Broeksterboys tegen VV Buitenpost. Op het moment 
van aankomst was de stand 2-0 voor de tegenpartij en Pieter stond han-
denwringend in de goal, want als keeper kun je dan toch weinig doen. 
Soms in de handen klappend om zijn teamgenoten aan te moedigen en 
soms de handen naar beneden gooiend, uit pure frustratie. Achter de 
goal stond heit, Pieter aan te moedigen om uit de goal te komen op het 
moment dat een tegenspeler alleen op de keeper afkwam. Pieter weet 
een tegendoelpunt te voorkomen en gelukkig scoren de Buitenposter-
tjes vrij snel 2 keer achter elkaar en weten ze die stand tot het einde 
vast te houden. 

Beste keeper district Noord 
Een paar weken geleden deed Pieter mee aan de keepersdag in Drach-
ten. Er werd veel 1 tegen 1 gespeeld, Pieter wist het meeste te winnen 
en kwam in de fi nale. Ook de fi nale werd door hem gewonnen, waardoor 
hij zich de beste keeper van de 6/7-jarigen van Friesland mag noemen. 
Dit betekent dat hij op 6 mei naar Rosmalen gaat waar hij zich kan me-
ten met de andere provinciale winnaars. Pieter volgt net als zijn team-
genootjes 2 keer in de week voetbaltraining en daarnaast krijgt hij nog 
regelmatig een aparte keeperstraining. Laatst woonde hij een training 
van Buitenposter keeper Johannes van der Meer bij, wat grote indruk op 
hem maakte. Maar Johannes is dan ook zijn grote voorbeeld. Komende 
woensdag gaat Pieter naar Heerenveen waar een keepers-testdag wordt 
georganiseerd. Hier wordt naar talenten gezocht die in aanmerking ko-
men voor de voetbalschool in Heerenveen. Pieter, veel succes!
(tekst en foto: Froucke van der Lijn)

Een tweede van der Sar? Over zo’n 20 jaar zullen we het weten. 



Leden PBB meer dan 50% korting op 
entreekaarten Aqua Zoo Friesland

Aqua Zoo Friesland is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een natuur-
lijk en waterrijk dierenpark met veel bijzondere dieren. Ook dit jaar zullen 
er nog nieuwe dierverblijven en projecten bijkomen. Begin dit jaar zijn 
zeehonden gearriveerd en zij voelen zich al helemaal thuis in hun nieuwe 
omgeving. Vorig jaar kon u, als lid van Plaatselijk Belang Buitenpost ook 
al in een bepaalde periode profiteren van een bijzondere voordeelactie. 
Dit jaar kunnen wij voor u als bestuur tot 31 mei een onbeperkt aantal 
entreekaarten bestellen voor 4,50 euro per persoon (de normale prijs is 
voor volwassenen: 10,00 euro; 65+: 9,50 euro; kinderen 3 t/m 12 jaar: 
8,50 euro). Bent u nog geen lid van onze vereniging dan kunt u zich alsnog 
opgeven via de coupon die hieronder is geplaatst. Meer info over b.v. de 
activiteiten, voorstellingen, ook voor de kids, kunt u verkrijgen via inter-
net: www.frieslandzoo.nl. Beschikt u niet over internet dan kunt u voor 
deze informatie wel bij onderstaand adres terecht. Op dit adres kunt u ook 
de entreekaarten bestellen. Vandaag besteld : over twee dagen hebt u ze 
thuis. De kaarten zijn het hele jaar geldig. 

adres: Jelly Nijboer; Molenstraat 42; tel. 0511-542528. 
E-mailadres: j.nijboerlindeboom@chello.nl.

Bijgaande schoolfoto is ons toegestuurd door Simon Jansons. Wie er 
op staan en in welk jaar deze foto is genomen is onbekend, alleen “Chr. 
School Buitenpost” is duidelijk op het leitje te lezen. Aan de kleding te 
zien lijkt het begin 1900 te zijn. Zijn er misschien Buitenposters die enkele 
geportretteerden weten te herkennen. Heit, mem, pake, beppe, oer-pake 
of oer-beppe? We zijn benieuwd! Mensen die interesse hebben in de 
foto kunnen contact opnemen met Simon Jansons, Parcours 30, e- mail: 
s.jansons@wanadoo.nl
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Sanneke Agema houdt van dieren. Geen twijfel 
over mogelijk. Ze heeft een pony die in Lutjegast 
staat, ongeveer vier vissen en sinds een paar da-
gen Kermit, een kikker, die in de ‘badkuipvijver’ 
achter het huis wonen. Vier konijnen, vier katten, 
drie honden, vijf gerbils, vier cavia’s, drie ham-
sters en Sanneke en haar moeder wonen in hun 
huis aan de Dr. Postmastraat.
 
Sanneke is 20 jaar jong en woont in de Dr. Postmastraat. 
Ze heeft eerst een vierjarige opleiding Paardenhouderij 
gedaan, maar kon die niet afmaken door chronische 
gewrichtsklachten. Sanneke: “Zelfs het borstelen van 
paarden deed mij teveel pijn. Mijn droom om te wer-
ken in de die branche heb ik los moeten laten. Het was 
moeilijk te moeten afhaken.” 

Dierverzorgster
Ze is overgestapt naar de opleiding Dierverzorging. “Ik 
ga naar het AOC Terra in Groningen. Echt een praktijk-
gerichte opleiding. Ik wilde vroeger dierenarts worden, 
maar ik ben geen persoon om te studeren. Nu doe ik de 
richting ‘dierenarts-assistente’, maar door mijn stage 
bij ‘Welkoop’ in Kollum, wil ik misschien ook wel de rich-
ting ‘dierenspeciaalzaak’ volgen, dat bevalt me name-
lijk erg goed. Ik kan de klanten van alles vertellen over 
wat dieren nodig hebben. Ik ben nu bezig met fokken 
met m’n hamsters zodat we die daar kunnen verkopen. 
Dat vind ik echt leuk!”, aldus Sanneke. 

Veel dagelijkse tijd en moeite
Bijna dagelijks gaat Sanneke naar haar Shetland-pony 
Bas. Die staat in Lutjegast. Dat is toch best een eind 
weg? Sanneke: “Ik ga op de scooter en als het slecht 
weer is, dan ga ik met de buurtbus. Toen ik de opleiding 
paardenhouderij volgde, had ik een paard. Dat paard 
was vrij wild en moest vaak bereden worden, maar ik 
had daar te weinig tijd voor. Ik heb toen mijn pony ge-
kocht, z’n leeftijd was niet bekend. Ze konden me alleen 
vertellen, dat hij verwaarloosd was. Hij was erg bang, 
en het duurde wel een jaar voordat hij me vertrouwde. 
Ik heb wel eens huilend in de wei gezeten, omdat ik 
wilde dat hij wist dat ik te vertrouwen was. Nu komt ie 
naar me toe als ie me ziet en begint dan te hinniken, 
maar hij is nog steeds wantrouwend naar anderen toe.” 
Maar niet alleen haar pony heeft aandacht nodig, ook 
de andere huisdieren eisen de nodige zorg. “Elke och-
tend ga ik bij alle dieren langs en kijk of ze genoeg voer 
hebben en of het goed met ze gaat. En in deze tijd van 
het jaar zet ik de konijnen elke ochtend weer buiten. 
Van bijna alle dieren verschoon ik de huisvesting eens 

per week, maar de gerbils verschoon ik maar eens per 
maand. In de bak zit namelijk een mengsel van pot-
grond en zaagsel. Een natuurlijk product, waar zelfs het 
voer van de gerbils in kan ontkiemen. De ponystal ver-
schoon ik elke dag. Maar hij heeft ook beweging nodig 
en daarom ga ik vaak een eindje met hem lopen. Pony’s 
zijn ook paarden en geen veredelde grasmaaiers. En 
het gaat niet altijd goed met de dieren. Afgelopen jaar 
had ik een ‘abonnement’ bij de dierenarts. Ik ging er 
zo vaak heen met de dieren: een konijn had abcessen 
en de cavia had schurft, de pony had luizen en de hond 
had ook een abces. Ik denk niet van: ‘ach het is een 
konijn, ik ga niet’. Als je zelf iets hebt, dan ga je toch 
ook naar de dokter. 

Dierenliefde belangrijker dan geld
Het kost best wat, maar op dat moment denk ik daar 
niet aan. Ik koop een dier, omdat ik er van houd, en 
niet om het geld. Een paar jaar geleden heb ik voor het 
eerst een van de dieren laten inslapen: een kat waar 
ik mee ben opgegroeid. Daar was ik wel van onder de 

indruk. Vorig jaar heb ik een gerbril laten inslapen, die 
was gebeten door een konijn. En een steenmarter had 
mijn konijnen aangevallen. Hoe klein ze ook zijn, ik blijf 
het heel erg vinden. Ik sta er altijd bij te huilen. Elk dier 
heeft een eigen karakter, ze zijn allemaal verschillend.” 

Sanneke’s moeder
En wat vindt de moeder van Sanneke van al die die-
ren in huis? Moeder Gerda: “Sanneke heeft al vanaf 
jongs af aan geen enkele angst voor dieren. Nadat ze 
op jonge leeftijd gebeten was door een hond op oude-
jaarsdag, liep ze de volgende dag op straat met haar 
nog geschonden gezichtje. Ze kwam een enorme hond 
tegen en vroeg me meteen: ‘mag ik aaien?!’. Ze is nooit 
ergens bang voor geweest. Sanneke mag blij zijn dat 
ze zo’n moeder heeft. Ze was eens geslaagd voor haar 
EHBO voor paarden. Toen kwam ze thuis met een ko-
nijntje, die had ze voor zichzelf gekocht, maar volgens 
mij had ze die ook gekocht als ze gezakt was: voor 
de troost. “Of gewoon omdat het woensdag was,” vult 
Sanneke aan. “Mijn moeder houdt zich ook wel met de 
dieren bezig. Als ik ‘s ochtends niet zoveel tijd heb, dan 
voert zij ze wel eens. En vorig jaar was ik in Denemar-
ken op stage, toen moest ze natuurlijk wel.” Gerda: “Als 
ik iets tegen beesten had, gebeurde dit natuurlijk niet. 
Als ik zelf niks met dieren had, als ik anti-beest was, 
hadden we nooit al deze dieren. Misschien alleen een 
hamster of een konijn, maar we hebben eigenlijk altijd 
wel dieren gehad zoals vissen en een kat.” 

Levenslange passie
Sanneke heeft haar hele leven lang al heel veel dieren 
gehad en ze interesseert zich dan ook voor alle dieren. 
Sanneke: “Het allerliefste had ik een kleine boerderij, 
met bijvoorbeeld een ezel. Slangen vind ik bijvoorbeeld 
ook interessant, maar daar heb ik nu eigenlijk al te veel 
dieren voor. En voor later zou ik als werk wel graag bij 
de mensen thuis de honden trimmen. Een trimservice 
aan-huis, of werken in een dierenspeciaalzaak. Een 
dierenopvang lijkt me ook wel wat, maar dat is vaak 
vrijwillig en daar kun je dus niet van leven.” En andere 
hobby’s? “Ik heb ook een eigen website met heel veel 
foto’s erop. En op dat dierenforum vind je veel doorge-
slagen dierenliefhebbers zoals ik. Dat forum is eigenlijk 
ook een hobby van me, maar ja, dat heeft ook weer 
met dieren te maken.” 
De website van Sanneke is te vinden op: 
sanex.dierenforum.nl 

Sanneke Agema: “Mijn leven staat in het teken van dieren”

De kopijbus staat op uw bijdrage te wachten 
in ‘The Readshop’ 

Stel ons op tijd op de hoogte van 
‘alles wat er in Buitenpost speelt’
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 12 -

Slachtoffer van den nieuwen tijd
12 Maart 1926 - Buitenpost - Naar wij 
vernemen bestaat het voornemen om dit 
voorjaar den windhoutzaagmolen te Bui-
tenpost, thans eigen aan den heer J.N. 
Bulthuis aldaar, grootendeels af te breken 
en de zaaginrichting te voorzien van een motor als beweegkracht. 
Zoo zal dan toch deze schilderachtige landschap-illustratie, die 
sinds jaren hier aan het vlakke weiland ten zuiden van het dorp 
zulk een karakteristiek beeld gaf, binnenkort vallen als een slacht-
offer van den nieuwen tijd. Het vorig jaar scheen de overgang aan 
een nieuwen eigenaar het toen reeds uitgesproken vonnis onge-
daan te zullen maken. ‘t Is slechts uitstel van executie geweest 
en tevergeefs heeft de Vereeniging “De Hollandsche Molen” nog 
getracht dit natuurmonument te doen blijven. Onze tijd eischt het 
dikwijls om voor alles practisch te zijn. Maar jammer is het, dat 
langzaam aan al het mooie van den ouden tijd moet plaats maken 
voor het nieuwe, waarin poëzie en schoonheid maar al te dikwijls 
ontbreken”.

Niet altijd is de liefde bestendig...!
29 Januari 1913 - Akkerwoude - Dinsdagavond bleef de machinist 
S. te Akkerwoude weer eens wat lang uit. En zijne echtgenoote, die 
reeds geruimen tijd twijfelde aan de reinheid van zijn opvattingen 
ten opzichte van het echtelijk leven, stelde een onderzoek in. Zacht-
jes sloop ze op de kousevoeten, voor de vensters luisterende of niet 
hier en daar, bij vrienden of bekenden haar man te vinden was. 
Doch nergens mocht haar zoekend oog de “andere helft” ontdek-
ken. Nu richtte ze haar schreden naar de zuivelfabriek en postte 
zich voor de deur, die toegang tot de stoommachine geeft. Met in-
gehouden adem stond ze daar; wat zoude toekomst baren...? Stil! 
Een zacht geritsel wordt vernomen en de vrouw springt achter-
waarts. Meteen wordt de deur heel langzaam opengedaan en komt 
haar man met de dienstbode van den heer G. naar buiten en toen 
gebeurde het... De vrouw, die dit met eigen oogen aanschouwde, 
brak in felle woede los. Zij balde de vuisten en onder een stortvloed 
van scheldwoorden tracteerde ze de dienstbode, in wien ze blijk-
baar een gevaarlijke concurrente zag, op een pak ransel dat raak 
was. Zoo wordt het gezelschaphouden van getrouwde mannen 
beloond. Nadien vervolgde ze haar gade, die onderwijl de plaat 
had gepoetst. Maar voordat deze eene veilige schuilplaats kon 
bereiken, onderging hij eerst nog een liefkoozing van zijne vrouw, 
in den vorm van vuistslagen vlak in het gezicht. Dat een en ander 
eene geweldige consternatie teweeg bracht in het dorp, behoeft 
nauwelijks gezegd. Menschen liepen samen, waarvan eenigen hun 
bed hadden verlaten. Men stak de hoofden bijelkaar en druk werd 
het voorvallene besproken. Het was een harde les, die hier gegeven 
werd. Niet altijd is de liefde bestendig van duur!”

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1949, die woonden in Buitenpost
15 mei: Vaatstra, Teije, 62 jaar, ongehuwd
18 mei: Siegersma, Seeske, 71 jaar, e.v. Dijkstra, Liekele
5 juni: de Boer, Jan Elzes, 74 jaar, e.v. Schoffelmeer, Anna Maria
26 juli: Terpstra, Wijbe, 36 jaar, landarbeider, e.v. Ritsma, Janna
30 augustus: Bulthuis, Nanning, 76 jaar, wedn. v. Algra, Wijpkje
3 september: van Dekken, Riekje, 57 jaar, ongehuwd
22 september: de Vries, Foppe Willems, 70 jaar, veehouder, e.v. 
Roosma, Grietje
4 oktober: van der Woude, Simon, 75 jaar, wedn. Poortinga, Janke
14 december: Bruinsma, Maaike, 75 jaar, e.v. Beitsma, Kornelis
23 december: de Vries, Jacob, 53 jaar, koopman, e.v. Hoekstra, 
Antje

Ansichtkaart van bovengenoemde afgebroken molen aan de zuidkant van 
Buitenpost. De bijbehorende woning heeft er nog vele jaren gestaan. Links 
op de achtergrond is de ook al verdwenen zuivelfabriek nog te zien, die stond 
op de plek van de huidige timmerfabriek van der Witte aan de Kuipersweg. 
(tekst en foto: Dirk R. Wildeboer)

De redactie van ‘de Binnenste-Buiten’

door Hans Hamers

Krokussen, daar moet ik het - opnieuw op ver-
zoek – over hebben. Tineke is deze keer niet 
de boosdoener… dus werk aan de winkel. Het 
is lente…”. Eindelijk”,  zeggen velen en je mag 
toch zeggen dat het begin van de lente een heus 
visitekaartje heeft afgegeven. 18 1⁄2 °C op het 
weerstation van Stichting – “JOB”. Dergelijke 
weersomstandigheden geven de Schepper ken-
nelijk ook goede zin, aangezien de krokussen 
als ‘gekken’ uit de grond schieten. Het lijkt wel 
of ze klaar liggen… op de loer, als het ware, om 
bij het eerste de beste zonnestraaltje fanatiek 
de koppen boven de grond te steken en in alle 
kleuren roepen: “Maitiid, minsken, lente, het is 
lente”! De sneeuwklokjes ruimen het veld. Ze 
stonden dit jaar tenminste in de sneeuw. Nu is 
het de tijd van de krokussen… van oudsher: de 
saffraandragers bij uitstek.
In mijn kast thuis ligt een doosje saffraan, ge-
kregen van vriendelijke Iraniërs, die omwille 
van de vriendschap wilden bijdragen aan veilige 
grondstoffen voor de huisapotheek van Stichting 
- “JOB”.  Zo’n doosje kost al gauw meer dan € 
100,-- en dan heb je nog maar een paar gram. 
Een saffraandrager wordt ook wel de diamant 
van de toendra genoemd, naar de koudere en 
bergachtige streken van Koerdistan in het voor-
malige Perzië.  De omgevingstemperaturen ko-
men overeen met de gematigde streken van ‘bij 
ons’. Vandaar dat wij de krokus ook kennen als 
een quasi inheemse plant. De krokus is even-
goed geïmporteerd als de tulp. Er is dus weinig 
echt ‘Hollands’ aan; laat staan Frysk. 

De plant is heel veel waard omdat er relatief wei-
nig meeldraad – de saffraan – per plant geoogst 
kan worden. Heb je er veel van dan ben je rijk. 
Iedereen wil het namelijk hebben. Het is lekker 
bij bepaalde vleesgerechten, vooral lam. Het 
geeft kleur aan de saus, vooral geel en oranje. 
Wat echter het meest belangrijk is om de krokus 
te ontdoen van haar saffraan, is de medicinale 
kwaliteit ervan. Saffraan werkt antibiotisch, ver-
sterkt in hoge mate het immuunsysteem en kan 
daarmee wedijveren met bijvoorbeeld de Rode 
Zonnehoed uit Amerika, de Panax Ginseng uit 
Pakistan en de knofl ook uit de Oeral in Siberië. 
Het is zelfs aannemelijk dat het gebruik van saf-
fraan veel minder schadelijk is als het innemen 
van een chemisch antibioticum (penicilline) zo-
als het bekende Amoxicilline.

Zelf een experimentje doen?
U verzamelt uit uw tuin ongeveer 30 bloeiende 
krokussen. U ontdoet ze – na ze te hebben be-
dankt – van de meeldraden. U neemt een bor-
relglas citroenjenever en legt alleen de meeldra-
den er ondergedompeld in. U laat het drankje 
drie weken in het zonlicht staan (met een plastic 
dekseltje op het glaasje). Na de drie weken fi l-
tert u door een theedoek of een koffi efi lter de 
meeldraden er uit en bewaard het drankje in 
een medicijnfl esje in de koelkast. Dan wordt 
u verkouden (dat hoeft niet expres, hoor) en 
u neemt drie maal daags vijf druppels van het 
zelfgemaakte drankje en zegt met recht: “Ge-
zondheid”. Tot de volgende keer!

De naam van deze rubriek zegt het al: actief 
zijn in Buitenpost. Alle mogelijke verenigin-
gen zijn hierin al aan bod geweest. Maar de 
meest voor de hand liggende groep is nog 
nooit aan het woord gekomen: de redactie 
van deze krant. 

De redactie telt nu vijf man: (staand, van links 
af) Johan Kootstra,  Marieke Driebergen, Cornelis 
Visser en (zittend) Anneke Paauw en Sigrid van 
der Zwan. Het zijn dorpsgenoten die het leuk 
vinden om te schrijven en die willen laten zien 
dat Buitenpost best wat te bieden heeft. Johan 
Kootstra: “Dat is één van onze doelstellingen: 
aan het beeld dat veel mensen van het dorp heb-
ben te werken. Ook hier wonen hele interessante 
mensen die best wat te vertellen hebben en zo-
wel cultureel als op sportgebied is ons dorp ook 
actief. Mensen zien het vaak alleen niet. Het blad 
probeert daarop te attenderen.” 

Dit sluit aan op de uitkomsten van een onderzoek 
dat studenten van de Christelijke Hogeschool Ne-
derland uit Leeuwarden een aantal jaren geleden 
deden naar de dorpsbeleving van de Buitenpos-
ters. Deze waren voor Plaatselijk Belang Buiten-
post (PBB) aanleiding om eens na te denken over  
een eigen dorpskrant. In die periode werd Johan 
gevraagd voor de redactie. “PBB vulde toen een 
periode witruimtes in een advertentieblaadje van 
de marktkooplui met wat nieuwtjes, sportuitsla-
gen en oude foto’s. Maar een echte krant was het 
niet.” Het blaadje verdween en er verscheen een 
wat luxere editie voor in de plaats met meer stuk-
ken en onder de naam ‘Buitenpost in het nieuws’. 
Het werd tijd voor een ‘echte’ dorpskrant en in 
november 1999 viel de Binnenste Buitenpost in 
zijn huidige vorm bij alle inwoners op de mat. 
“De eerste reacties waren positief maar, terug-
kijkend, hebben wij in de loop van de jaren een 
fl ink aantal kinderziektes moeten overwinnen. De 
eerste nummers waren eigenlijk twaalf pagina’s 
tellende plakboeken. De kopij die wij kregen toe-
gestuurd werd er zo ingezet en van opmaak had 
niemand veel kaas gegeten. Inmiddels is dat een 
stuk beter geworden en ik vind dat wij nog steeds 
groeien. Toen ermee begonnen werd waren er 
reacties als: ‘dat bestaat nog geen jaar’. Na zes 
jaar is het tegendeel wel bewezen. Maar zonder 
de groep van vaste medewerkers, gemotiveerde 
(oud-)redactieleden en adverteerders was het 
zeker niet gelukt.”

De samenstelling van de redactie is in haar korte 
bestaan al een aantal keren veranderd. Sigrid 
van der Zwan reageerde op een oproep van de 
redactie toen ze net in het dorp was komen wo-
nen. “Ik heb jarenlang in Burum gewoond, maar 
ik ben hier opgegroeid. Daardoor ken ik ken nog 
veel mensen uit die tijd en dat is voor dit werk 

erg handig. Dat sociale aspect is voor mij erg be-
langrijk. Door voor de krant te schijven heb ik het 
gevoel dat ik wat voor anderen kan betekenen.”
Ook Marieke Driebergen kwam via een oproep 
bij de krant terecht. Schrijfervaring werd niet 
gevraagd, wel een hoop enthousiasme. “Mijn 
moeder en mijn vriend maakten me attent op 
de oproep. Ik had totaal geen schrijfervaring, 
maar ik kreeg vaak leuke reacties op mijn mail-
tjes. Daar wilde ik wat mee doen. Schrijven voor 
jezelf is leuk, maar als andere mensen het lezen 
is natuurlijk nog veel leuker. En daarbij komt dat 
ik van nature erg nieuwsgierig ben en graag mag 
weten wat mensen drijft.” 

Een ingezonden brief van Cornelis Visser was 
aanleiding om hem voor de redactie te vragen. 
Cornelis is het enige lid dat ‘import’ is. Vijf jaar 
geleden verhuisde hij naar Buitenpost. Ook hij 
vindt dat er te negatief over het dorp wordt ge-
dacht. “Toen ik hier kwam wonen bleek dit beeld 
helemaal niet te kloppen. Ik hoop dat we daar 
met onze krant verandering in kunnen brengen. 
Door bijvoorbeeld over het verenigingsleven te 
schrijven, wat in ons dorp volop leeft, kun je 
mensen een andere kant van Buitenpost te la-
ten zien.” Anneke Paauw is als laatste het team 
komen versterken. De geboren Buitenposter en 
oud-directrice van basisschool de Mienskip is so-
ciaal erg betrokken bij het dorp. “Het is goed om 
een redactie te hebben met mensen met verschil-
lende achtergronden”, vertelt ze. “Iedereen heeft 
weer andere ideeën voor de krant en dan bedien 
je een zo breed mogelijk publiek. Ik ga bijvoor-
beeld proberen de jeugd meer bij de krant te be-
trekken. En misschien lukt het ons uiteindelijk wel 
om jeugdredactie op te zetten. Wie weet.” 
(tekst: Michelle van Dijk; foto: redactie)



De Blauwe envelop…
Uw Belastingaangifte…

Onze deskundigheid
Bel voor een afspraak of loop even binnen

 Verzorging van:
 Administraties
 Jaarrekeningen
 Salarisadministratie
 Fiscale werkzaamheden
 Financiële analyses

 Aangifte van:
 Inkomstenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Loonbelasting
 Omzetbelasting
 
 Ondersteuning:
 Start van de onderneming

 Overname bedrijf

ATB administratie- & adviesburo werkt nauw samen met Fiscad advisering 
& begeleiding. Deze samenwerking is de basis voor een deskundige 

dienstverlening op een zeer breed terrein tegen een betaalbare prijs.

Van links naar rechts: 
mr. F. Bosma (Fiscad Advisering & Begeleiding), 

A. de Boer, E. Terpstra en R. Wijma 
(ATB administratie- & adviesburo)


