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Vlooienmarkt of mierennest?
Het was weer dringen geblazen op het Mejontsmaveld. Op Hemelvaartsdag wat meer 
dan op tweede Pinksterdag, maar het beeld was vertrouwd. Duizenden bezoekers en 

honderden kraampjes zorgden voor heel wat handel en vermaak.

Van de redactie

 In dit 
 nummer:

 Concert
Concordia

 Sportkoppen:
badmintonclub

 Ondernemen:
Janny Veenstra

  Inspiratie:
Wander van Duin

 Actief;
Rock Solid

We blijven zeuren

De lezer van dit blad zal vast 
wel eens het idee hebben dat 
wij onszelf herhalen. En dat 
klopt. Naast de lange rij wisse-
lende mensen, gebeurtenissen 
en verhalen hebben we ook een 
klein vast repertoire dat we, als 
een kras op de plaat, regelmatig  
ten gehore brengen. Zaken die 
wij voor ons dorp van belang 
vinden zoals bewegwijzering, 
verkeersveiligheid, het centrum 
en Nijenstein. Het is jammer 
dat we daarover niet iedere 
keer iets echt nieuws of over-
duidelijk positiefs kunnen mel-
den. Maar we denken dat het 
toch goed is er telkens  weer 
aandacht aan te geven. Bui-
tenposter CDA-raadslid Roorda 
verwoordde het eens zo, op 
de vraag hoe  veranderingen 
bewerkstelligd kunnen worden: 
“Het klinkt vervelend, maar 
het is vaak een kwestie van 
gewoon blijven zeuren”. Dat 
klopt denken wij: het is niet de 
manier om er populair mee te 
worden maar je bereikt er soms 
wel wat mee. De ondervinding 
leert dat het met een lange 
adem vragen, blijven vragen, 
opnieuw vragen en nog eens 
vragen - aan de juiste persoon 
en met goede argumenten -  er 
wel eens wat te bereiken valt. 
Met een variant op het oude 
gezegde: “Mensen die vragen, 
worden niet overgeslagen 
- mensen die zeuren, kunnen 
iets sneller laten gebeuren”. 
Gelukkig hebben we altijd ook 
nog leuke dingen te vertellen.

De afgelopen weken kwam in 
het nieuws dat na vragen uit 
de gemeenteraad de Achtkar-
spelen geld zal gaan reserveren 
voor een opknapbeurt van de 
Kerkstraat. Nu wordt er al langer 
over gesproken dat een face-lift 
hoogstnodig is, maar het geld 
was tot nu toe een heet hang-
ijzer. Ook nu werd in de bericht-
geving geen concrete invulling 
vermeld, vandaar de logische 
vraag wat dan een verbetering 
van de aantrekkelijkheid van de 
winkelstraat in zal houden, maar 
vooral wanneer de onprettige 
kuilen en hobbels geslecht zul-
len zijn.

Zaak van lange adem
Dat er zeker wat moet gebeuren 
in de Kerkstraat en aanliggende 
straten van ons winkelcentrum 
staat buiten kijf, volgens wethou-
der Willem van der Wal, “maar 
is nog steeds een kwestie van 
lange adem”. Over het hoe, wat 
en wanneer, kunnen nog steeds 
geen precieze antwoorden worden 
gegeven. De eerste stap is dat er 
beslissingen moeten worden ge-
nomen door de gemeenteraad. De 
wethouder gaf aan van plan te zijn 
de raad te vragen om twee keer 
een bedrag van 250.000 euro te 
reserveren voor de reconstructie 
van de Kerkstraat. “De fi nanciële 
middelen moeten eerst veiligge-
steld worden”, vindt van der Wal. 

De raad kan op zijn vroegst hier-
over in oktober beslissen en zal 
dan de afweging moeten maken 
of in de begrotingen van 2006 en 
die van 2007 de bedragen mee-
genomen kunnen worden. “Met 
de moeilijke fi nanciële situatie is 
er natuurlijk nog niets zeker, maar 
ik ga mij voor mijn uitgangspunt 
hard maken”, onderstreepte de be-
windsman, “Een opwaardering van 
de winkelstraat is hard nodig, dat 
is ondertussen duidelijk genoeg”. 
Om het fi nancieel haalbaar te ma-
ken zal ook van de ondernemers 
die er direct belang bij hebben wor-
den gevraagd om een fi nanciële 
bijdrage te leveren: “Hoeveel dat 
eventueel gaat worden is nog niet 
bekend, het zal wel een bepaald 
percentage van de totaalsom wor-
den of het gaat verrekend worden 
met een baatbelasting”.

De ideeën zijn er
Over de uitvoering vertelde Van 
der Wal: “Concrete invulling en 
aanbestedingen zijn er dus nog 
niet. Wel liggen er al langer, onder 
andere door de BUVO aangelever-
de, mooie ideeën. Maar nogmaals, 
voordat we daarover gaan praten  
vindt ik het belangrijk dat de fi nan-
ciële middelen gereserveerd zijn. 
Zonder geld kan er geen invulling 
aan welke wens dan ook worden 
gegeven. Zodra de middelen er zijn 
kan er ook beter nagedacht wor-
den over de noodzakelijke veran-

deringen. Alleen een andere kleur 
bestrating is niet genoeg. Er moet 
goed geïnventariseerd worden wat 
de wensen zijn, dan zal het eind-
resultaat naar tevredenheid zijn. 
En of er dan bankjes of bomen 
moeten komen is iets wat  dan veel 
beter bekeken kan worden. Andere 
vragen zoals of we de winkelstraat 
autoluw moeten maken en de par-
keervakken moeten verwijderen 
kunnen we beter uitstellen tot we 
het zichtbaar hebben wat er defi ni-
tief geïnvesteerd kan worden”.

De grenzen
Als de vraag aan de eigen inwoners 
gesteld wordt wat er verandert zou 
moeten worden in de Kerkstraat, 
dan wordt met regelmaat het po-
litiebureau genoemd. Veel mensen 
vinden het dominerende pand niet 
passen in een echte winkelstraat. 
Het college heeft deze opmerking 
enkele jaren geleden al eens voor-
gelegd hebben aan de politie, met 
de opmerking of het voor hen mo-
gelijk was om, in samenwerking, 
een geschikte alternatieve lokatie 
buiten het centrum te vinden. Toen 
zijn is daar niets uit voortgekomen. 
Na de verbouwing van vorig jaar zal 
de vraag of het mogelijk is de po-
litie uit het centrum te verplaatsen 
alleen nog maar meer geld gaan 
kosten. De hamvraag is dan na-
tuurlijk, wat heb je er voor over om 
een mooi winkelcentrum te krijgen. 
Is de prijs die het verplaatsen van 

het politiebureau zal gaan kosten 
nog realistisch of onbetaalbaar?”. 
We vermoeden dat we als redactie  
de komende jaren dezelfde vragen 
nog wel een aantal keren opnieuw 
zullen gaan stellen.

Totaalbeeld bepalend
Van der Wal merkte ook nog op: 
“Niet alleen de reconstructie van 
de winkelstraat is belangrijk. Ook 
alles wat er omheen  gebeurd 
is belangrijk. Hier en daar zijn al 
panden verkocht en verfraaid. 
Een andere positieve ontwikkeling 
vind ik dat V&B als detailhandel 
nu in de winkelstraat gevestigd 
gaat worden. Daarnaast is er voor 
Nijenstein eindelijk een concrete 
invulling gekomen. Het lijkt voor 
de burgers dat hier nog weinig 
gebeurd, maar politiek gezien is 
de realisatie van het grand-café en 
restaurant in Nijenstein nagenoeg 
rond. De feitelijke verbouwing zal 
waarschijnlijk direct na de zomer 
plaats gaan vinden. Dit alles zal al 
een veel betere aanblik van onze 
winkelstraat geven”.

Winkelhart van Buitenpost zal een andere aanblik krijgen



Model bj. km.stand prijs Euro

Connect Connect T200 S Celebration ´04 54000 11850,00
Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk ´02 30000 7750,00
Fiesta 1400 16V 5drs 60pk ´02 30000 12750,00
Fiesta Style 1.3 8V 3drs ‘04 13308 10950,00
Fiesta Trend 1.4 16V 5drs ´02 12300 12950,00
Focus 1400 Ambiente 5drs 75pk ‘99 75000 8950,00
Focus 1.6 Cool Edition 5drs ´02 30200 13950,00
Focus 1600 Ambiente 5drs 100pk ‘00 32000 9950,00
Focus 1600 Centennial 100pk 5drs ´02 61000 14950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘02 45000 13950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘01 54000 12950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ´01 72000 11950,00
Focus 1600 Trend 5drs 100pk ‘00 57000 9950,00
Focus 1600 Trend Wagon 100pk ‘01 75000 12950,00
Focus 1800 Collection 5drs 115pk ‘01 91000 11750,00
Focus 1800 Trend Wagon TDCi 115pk ‘02 110000 15950,00
Focus Ambiente Wagon 1.6 16V ‘04 35275 16950,00
Ka 1300 ´98 86000 4950,00
Ka 1300 Style 60pk ‘02 41245 7450,00
Ka 1300 Trend 60pk ´00 87741 6800,00
Ka 1300 Trend 60pk ‘02 42000 8450,00
Mondeo 1800 Business Edition Wagon ‘00 42441 8950,00
Mondeo 2000 Ghia Platinum 5drs ´00 105000 10950,00
Nissan Micra 1.4 3drs ´02 38000 

Aluminium Step
 19,99  9,99
 op is op  weg is pech

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

19,9919,9919,9919,9919,9919,9919,9919,9919,99
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk 
Belang Buitenpost. PBB is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is dienaangaande aan te 
spreken als bestuur en als rechts-
persoon.

Oplage: 2500 exemplaren

Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV  Buitenpost
     of 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 20 juni 2005. 

De volgende editie verschijnt 
in week 26.
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 Al Gelezen

  De jaarlijkse lintjesregen heeft ook een 
tweetal Buitenposters getroffen. E.K. Wes-
terhof, voormalig ambtenaar bij Achtkar-
spelen, en jaren actief als kerkorganist en 
in verschillende maatschappelijke functies 
werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Ook werd T.S. Visser met hetzelfde lintje 
onderscheiden. Hij is naast zijn werk als 
elektricien, actief geweest in kerk, vak-
bond, onderwijs en welzijn.
  In de omgeving van Buitenpost zullen 
dit jaar enkele hectares met de blauwe 
bes aangeplant worden. Deze vrucht is 
van steeds meer belang voor biologische 
telers.
  Christelijke basisschool ´de Lichtbron´ 
heeft van de gemeente Achtkarspelen de 
financiële ruimte gekregen om er een les-
lokaal bij te bouwen. Deze komt dan bij het 
huidige aantal van 13 op de school waar 
ruim 320 leerlingen het onderwijs volgen.
  De gemeente Achtkarspelen heeft in 
nieuw beleid bepaalt dat voortaan bij de 
verdeling van bouwkavels de eigen inwo-
ners voorrang krijgen. Uitzonderingen op 
deze nieuwe regel zijn Surhuisterveen en 
Buitenpost.
  Plaatselijk Belang Kollum heeft be-
zorgdheid uitgesproken over de veiligheid 
van het eerste stuk van het Swaddepaed 
richting Kollum. Dit zou veroorzaakt wor-
den door het ontbreken van verlichting en 
een de beperkte breedte van het plaveisel. 
Het pad wordt dagelijks door een groot 
aantal scholieren en forenzen benut die 
in Buitenpost naar school gaan of de trein 
nemen.
  Het eerste elftal van VV Buitenpost is 
kampioen in de derde klasse B. Er was een 
rematch in Kollumerzwaag nodig voor het 
team van trainer Jan Douma, om met een 
2-0 overwinning de promotie terug in de 2e 
klasse af te dwingen.

Van de bestuurstafel

Woensdag 4 mei hadden we weer onze maandelijkse bestuursver-
gadering. Met het bijna voltallige bestuur konden we de nieuwe se-
cretaresse verwelkomen. We zijn er bijna van overtuigd dat we de 
komende jaren prettig met Marion Boomsma zullen samenwerken. 
Dat is voor onze vereniging natuurlijk heel belangrijk.
Met Sietze  Harders gaat het naar zijn eigen zeggen wel goed. Hij 
kan nu gaan aftellen wat de kuur betreft. We wensen hem vanaf 
deze plaats nog veel sterkte en beterschap toe!
Sabine van Dijk kwam ons, namens de feestweekcommissie, 
een bezoekje brengen. Ze heeft ons keurig uitgelegd wat deze 
commissie voor leuks in petto heeft tijdens de komende feestweek 
van 28 juli tot en met 3 augustus. Volgens ons wordt het weer een 
groot succes!
Er waren weer een aantal aanvragen voor een bijdrage uit het 
Leefbaarheidsfonds. Deze zullen na Pinksteren middels een brief 
aan de betreffende instanties worden beantwoord.
Het lijkt erop dat het opknappen van de Kerkstraat nu spoedig aan 
de orde is.
Ook de bewegwijzering (wij noemen het “Het Petraplan”) in het 
dorp zit er nog dit jaar aan te komen. Dit plan heeft Petra Plantenga, 
toen bestuurslid van PBB, enkele jaren geleden uitgezocht en 
ontwikkeld. Het is voor het PBB best wel eens aardig om te zien dat 
projecten, waar het PBB een rol in gespeeld heeft, verwezenlijkt 
kunnen worden.
Ook heeft PBB zich ondermeer ingezet voor de nog ontbrekende 
verlichting aan de eerste 500 meter van het ‘Swaddepaed’. We 
wachten maar weer af. Onze volgende vergadering is op 1 juni.

Namens bestuur PBB, Jelly Nijboer.

Het Behouden Huis - huisconcert

Op zondagmiddag 26 juni komt ´Het Behou-
den Huis´ met het laatste programma van dit 
seizoen. Het is een huisconcert waarin de 
pianist Roel Praas werken zal spelen van 
Schubert, Sjostakovitsch, Mozart en Edvard 
Grieg. Het exacte programma weten we nog 
niet, maar het is wel zeker dat het een mooi recital zal worden in een  
intieme sfeer in ‘het Behouden Huis’.
Als u wilt komen luisteren doet u er verstandig aan de kaarten à € 5,- 
op tijd te bespreken (telefonisch op nummer 0511-542012). Het concert 
begint om half vier, als u een kwartiertje eerder komt, kunt u nog (gratis) 
een kopje thee vooraf drinken en een goede plaats uitzoeken. 

Nationaal concours hippique Buitenpost
woensdag 3 augustus 2005

Het is al vaker gezegd: Buitenpost en het 
paard zijn nauw met elkaar verbonden. De 
geschiedenis gaat ver terug, tot de tijd waarin 
het paard vrijwel uitsluitend werd gebruikt om 
de mens bij te staan bij het verdienen van de 
dagelijkse kost. Van die oude tijd rest eigenlijk 
niets meer, althans niet anders dan symbo-
lisch. Wat er echter uitvoortvloeide, is één van 
de allermooiste paardensportevenementen 
die Nederland kent.

Traditioneel vindt namelijk op de eerste woensdag in augustus het alom 
bekende en door zowel kenners als liefhebbers gewaardeerde Concours 
Hippique Buitenpost plaats. Al sinds 1954 trekt dit spektakel iedere keer 
weer duizenden bezoekers uit heel Nederland. Wat het concours Buiten-
post zo bijzonder maakt, is de bijzondere en gezellige sfeer, die eraan 
bijdraagt dat de deelnemers grote sportieve prestaties kunnen leveren, 
verdeeld over een groot aantal, zeer gevarieerde rubrieken.

Omdat het Concours Hippique Buitenpost al 52 jaar bestaat, wordt het 
door velen als een vanzelfspre-kendheid gezien. Maar niets is minder 
waar! Het organiserend comité, de Stichting Paardensportcom-missie 
Buitenpost, heeft er de handen aan vol om het concours jaar-op-jaar tot 
een succes te maken. Eén keer in al die jaren (2002) is het concours zelfs 
daags vóór de uitvoering afgelast als gevolg van overmatige regenval, 
waardoor het terrein voor mens en dier onbegaanbaar was geworden.
Hoewel dit voor alle betrokkenen een enorme teleurstelling was en een 
financiële dreun voor de Paardensportcommissie (de verzekering liet het 
afweten) is men niet bij de (natte) pakken gaan neerzitten en kon dit 
Nationale Concours Hippique, dat uitkomt in de hoogste categorie onder 
de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, 
behouden blijven.  

In juni is het zover… brassband Concordia geeft 
een prachtig zomerconcert! De brassband be-
staat uit ongeveer 30 koperblazers en de band 
staat onder de bezielende leiding van Herman 
Sibma. Het gaat voor de wind met de band; de 
afgelopen vier jaar werden eerste prijzen ge-
haald op het bondsconcours van de CBMF en 
er werden goed bezochte concerten gegeven. 
Het laatste grote optreden van de band was 
tijdens het Gouden Spikerfestival te Bakkeveen, 
waar de band twee bronzen en een zilveren 
‘spiker’ in de wacht sleepte. Dit festival werd ge-
houden op 22 en 23 april en er deden 13 bands 
mee in de 4e divisie. Elk jaar in maart wordt een 
voorjaarsconcert georganiseerd waar veel fami-
lie en belangstellenden op af komen. Tijdens die 
concerten verleenden onder andere het zang-
kwartet Esprit en slagwerker Ido Kempenaar 
hun medewerking. Voor het komende concert 
heeft Concordia wederom een heel bijzondere 
groep gecontracteerd.

Sânman & Sikke
Sânman & Sikke heeft de afgelopen jaren een 
eigen plek verworven in het Friese muziekleven. 
Sinds de oprichting in 1994 werken we aan een 
gevarieerde mix van stijlen die bij elkaar een 
uniek repertoire vormen. In september 1994 
zongen ze voor het eerst met elkaar, ze repe-
teerden op scheepswerf De Hoop in Workum, 
waar Roelof van der Werff destijds hellingbaas 
was. Deze unieke plek zou een tijdlang de thuis-
basis blijven. De groep heeft in de loop van hun 
bestaan al aardig wat gedaan. Behalve eigen 
optredens heeft ze aan enkele theaterstukken 
meegewerkt (De Bloedbrulloft in 1997 met the-
atergroep SULT, in datzelfde jaar deed ze mee 
aan ‘Er liggen woorden in de boot’ van Nanne 
Kalma tijdens het Shantyfestival in Workum). 
Andere plekken waar ze gestaan heeft zijn het 
straatfestival in Leeuwarden, openingen van 
exposities, nut-avonden, personeels- en familie-
feestjes, reünies, (jaar)vergaderingen, schrans-
partijen en ook heeft ze vrij veel met korpsen 

opgetreden, als welkome afwisseling voor het 
publiek (o.a. in Dokkum, Schettens, Parrega, 
Koudum, Spannum Tzummearum, Lemmer en 
Workum). De enige plek buiten Friesland waar 
ze opgetreden heeft is Zwolle, en wel vier keer, 
eenmaal tijdens de Hanzedagen (met wind-
kracht 9 in een half open tent) en drie maal voor 
de Fryske Krite (de laatste keer in het prachtige 
Odeon-theater). Belangrijke inspiratiebron is de 
meerstemmige muziek van groepen als The 
Mills Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young en 
Venice. De Friestalige pijler onder het repertoire 
wordt gevormd door gedichten van o.a. Fedde 
Schurer, Henk de Boer en Aggie van der Meer, 
die door Siebren en Egbert op muziek zijn ge-
zet. In mei 2002 verscheen de CD ‘Koe ik mar 
fleane’ en rond de kerst van 2003 is er  een 
kerst-CD uitgebracht met opnames die zijn 
gemaakt in opdracht van Omrop Fryslân. Voor 
meer informatie: www.sanmanensikke.nl  

Al met al beloofd het dus een prachtige avond 
te worden voor jong en oud! De bezoekers van 
eerdere concerten kunnen dit zeker bevestigen. 
Wanneer u/jij nog nooit een van onze concerten 
hebt bezocht, dan wordt het toch echt de hoog-
ste tijd…. misschien bent u/jij ook wel eens we-
ten wie het oud papier 
elke maand ophaalt? 
Dan is dit de unieke 
kans om kennis te 
maken met brassband 
Concordia. De muziek-
commissie van de band 
heeft gekozen voor een 
aantrekkelijk en goed 
in het gehoor liggende 
muziek. Het programma 
voor de pauze bestaat 
vooral uit originele 
brassbandmuziek en 
het deel na de pauze 
staat in het teken van 
filmmuziek. Er zullen 

o.a. bewerkingen van de soundtracks van ‘The 
Last Samurai’, ‘James Bond’ en ‘Romeo en Ju-
lia’ gespeeld worden. Tijdens deze muziek zul-
len passende filmfragmenten worden vertoond 
met behulp van beamers. Het concert wordt 
gehouden op zaterdagavond 4 juni 2005 en het 
begint om 20:00 uur. Het concert vindt plaats in 
de Fonteinkerk aan de Bernhardlaan te Buiten-
post. De toegang is gratis. Wel zal er een col-
lecte worden gehouden, die geheel bestemd is 
voor Stichting Jeugdorkesten in Litouwen. Voor 
meer informatie: www.brassbandconcordia.nl 

Zomerconcert brassband Concordia en ‘Sânman & Sikke’

Expositie Ernst de Vries in hal gemeentehuis

Tot en met 8 juli is er in de hal en 
leeszaal van het gemeentehuis 
aan de Stationsstraat van de Twij-
zeler kunstenaar Ernst de Vries. 
Zijn werk bestaat voornamelijk 
uit abstract expressionistisch 
werk en wordt bepaald door 
thema’s als rust, overdenking en 
God. Schilderen is voor hem een 
proces dat zijn eigen rijping moet 
ondervinden, vaak een worste-
ling tussen kleuren, vlakken en 
eenwording. De Vries noemt dit 
proces het vrije werken zonder 

rekening te houden met andere invloeden. Tijdens de expositie zijn er vier 
series te zien met als titel: abstracte landschappen, begrensde wereld, 
overdenking en Venus. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis en de toegang is gratis.

Sânman en Sikke
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Voor al uw
bloemwerk
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(advertentie)

Al twaalf-en-een-half jaar 
is Hans Hamers samen met 
zijn vrouw en medewerkers 
bezig in en vanuit Buitenpost 
hulp te verlenen – vooral aan 
mensen die ‘uitgedokterd’ 
zijn in het reguliere medische 
circuit. Hij doet dat vanuit 
een geheel eigen visie en 
met een grote inzet. In totaal 
zijn er 7 medewerkers, allen 
vrijwillig.

Hans Hamers is bij de ‘Binnenste 
Buiten’-lezers bekend door zijn 
teksten over planten. In de 
rubriek ‘Job’s  plantage’ maakt 
hij maandelijks melding van 
een plantje dat hij gezien heeft 
in Buitenpost of omgeving 
en dat onopgemerkt zou zijn 
gebleven als hij er geen verhaal 
over had verteld. Zijn column 
wil bij de lezer verwondering 
oproepen over de schepping. ‘Al 
die wonderen mogen toch niet 
onopgemerkt blijven’, zegt Hans 
Hamers, ‘de wereld om ons heen 
is er vol van’.

Psycho-therapeut
Hans Hamers is van origine 
psycho-therapeut; hij heeft 
geleerd mensen te helpen 
door met ze te praten. 
Jarenlang heeft hij gewerkt met 
drugsverslaafden. Dat was in 
Amsterdam, de drugshoofdstad 
van toen – de jaren ‘80. Hij 
was directeur van een kliniek 
voor verslaafden en gaf leiding 
aan het ‘straatteam’ en aan de 
mensen van de opvangtehuizen. 
Zij waren het die de straat 
opgingen om verslaafden op te 

sporen, hulpverleners, die ook 
naar de gevangenis gingen om 
verslaafden bij te staan en ze 
soms naar een opvangtehuis te 
praten. 

Onderkant van samenleving
Hans Hamers: ‘Ik werkte aan de 
onderkant van de samenleving. 
Ik heb daar heel moeilijke, maar 
ook heel lieve mensen leren 
kennen. Wij hebben er hier geen 
idee van hoe verschrikkelijk hun 
wereld is en hoe machteloos 
hulpverleners staan. Wat we 
deden was dweilen met de kraan 
open, telkens kwamen er nieuwe 
problemen bij. Ik heb gewerkt 
met prostituees en hun kinderen 
opgevangen, met zwervers, 
met totaal verkommerde en 
eenzame mensen. Er zijn 

vreselijke pooiers onder hen, 
die rondrijden in Amerikaanse 
sleeën. Maar als je door al die 
glitter en glamour heenkijkt, zie 
je vaak lieve mensen, gewone, 
lieve mensen, die verkeerd 
terechtgekomen zijn, vaak 
zonder het te willen, soms onder 
dwang’.

Nieuwe opdracht
Hans Hamers kreeg het in die 
tijd moeilijk met zichzelf. Hij 
dacht: ‘het is niet rechtvaardig 
dat ik over de ruggen van 
deze mensen heen mijn salaris 
opstrijk. Ik wil niet aan deze 
mensen verdienen. Ik heb zelf 
nooit drugs gebruikt, maar ik 
ben solidair met hen, omdat het 
mensen zijn’. Hans voelde dit als 
een opdracht en om dat beter te 
kunnen waarmaken, besloot hij 
medicijnen te gaan studeren. 
Hij wilde meer te weten komen 
over het menselijk lichaam en 
alle stoffen die daarin werkzaam 
zijn. Hans: ‘ik studeerde, maar 
eigenlijk schoot ik er niet veel 
mee op. Immers: 80% van de 
medicijnen zijn drugs... Als ik 
huisarts zou worden, zou ik voor 
de keus komen te staan of ik die 
niet of wel zou uitdelen aan niet-
verslaafden, ik zou medicijnen 
aan mensen moeten geven bij 
de gratie van hun leed. Dat kon 
ik niet. Ik heb ervoor gekozen 
dat niet te doen en ik ben 
teruggekeerd naar mijn oude 
beroep van psychotherapeut. 
Door met mensen te praten, zou 
ik hen misschien kunnen helpen. 
Zo’n bijdrage zou ik graag willen 
leveren en mensen zich beter 

laten voelen, hen helpen hun 
situatie beter aan te kunnen. 
Lichaam en geest vormen 
immers een eenheid’.

Stichting ‘Job’
Ondertussen bestaat Stichting 
Job deze maand twaalf-en-een-
half jaar... Hamers: ‘wij zijn 
een gewetensvolle organisatie 
en ons bestaan wordt gerecht-
vaardigd door het doel dat we 
nastreven...’. De stichting heeft 
drie panden in Buitenpost, één 
daarvan is een opvanghuis. 
Stichting Job dankt haar naam 
aan de bijbelse Job, die zoveel te 
verduren kreeg in zijn leven. Het 
is een vrijwilligersorganisatie, 
waarvan de meeste medewer-
kers een inkomen hebben uit 
een part-timebaan elders. Na 

zijn keuze om niet met medi-
cijnen te werken, vindt Hamers 
het belangrijk afstand te nemen 
van wat regulier is in de gezond-
heidszorg. Hij doet niet mee aan 
het medische circuit waarin alles 
gemedicaliseerd is, waarin een 
protocol bestaat, waarin voor-
schriften zijn en dat eigenlijk 
een heel instituut is, dat zichzelf 
in evenwicht houdt dat niet ver-
stoord mag worden.
Hamers: ‘wij hebben besloten te 
doen zoals ons hart het ons zegt. 
We streven een persoonlijke be-
nadering na. De mensen die ons 
om hulp vragen, zijn vastgelo-
pen in het medische systeem. 
Wij geven hen aandacht die het 
circuit hun niet kan geven. Wij 
zeggen niet: ga maar naar de 
psychiater, of leer er maar mee 
leven, of slik nog maar meer 
pillen ook al ben je helemaal 
vastgelopen in de  medicijnen. 
Wij zijn er voor de mensen, 
die tussen wal en schip geraakt 
zijn, voor wie nergens meer 
terecht kunnen, voor wie bij 
alle specialisten al een second- 
opinion gehad hebben. Dat zijn 
vaak mensen die lijden aan een 
moeilijk objectiveerbare ziekte, 
waarvan geen diagnose te stel-
len is. Het is altijd mogelijk bij 
deze soort ziektes verbetering 
aan te brengen. Een fluit kan 
mooi klinken, maar als een diri-
gent aangeeft hoe het moet, kan 
het soms nog mooier worden. 
Wij praten lang met de mensen, 
langere tijd dan de arts kan ge-
ven. Wij geven hun de gelegen-
heid zich te uiten. Sinds we dat 
doen gaat het beter met onszelf. 

Deze werkwijze past bij ons. We 
brengen wat we geleerd hebben 
in praktijk, maar doen dat op 
onze eigen manier. Als dat nodig 
is, brengen we mensen in een 
ander perspectief, door te zeg-
gen dat ze misschien geholpen 
kunnen worden door een andere 
specialist, sturen ze terug in het 
medisch circuit. We staan ner-
gens ingeschreven, we willen 
ons niet verbinden aan de offi-
ciële medische wereld. Niemand 
kan dus invloed op ons uitoefe-
nen, we zijn onafhankelijk. We 
werken allemaal vrijwillig, alleen 
degene die hier schoonmaakt, 
krijgt geld. Niemand doet iets 
zonder de ander. Eigenlijk heten 
we ‘Job Kehilot’, dat betekent 
Job Gemeenschap. Ik ben joods, 
ik ben een de Messias belijdende 
Jood. Ik kan wel meer vertel-
len over onze organisatie, maar 
is het niet veel eenvoudiger 
om gewoon kennis te komen 
maken. We hebben iedere dag 
gasten, altijd eten mensen met 
ons mee.’

Kun je iets vertellen over wat 
jullie in de praktijk doen?
‘Goede voeding en gezondheid 
hebben alles met elkaar te 
maken. Als je dat vindt, moet je 
dat ook waar maken. We brengen 
iedere dag zelf klaargemaakte 
biologische maaltijden uit onze 
eigen winkel rond. Winkel en 
maaltijden draaien quitte. Dat is 
ook de bedoeling, zo ben ik. We 
praten met mensen, soms heel 
erg lang, ook met mensen die 
stervende zijn. Er is altijd een 

uitweg, zelfs als de dood dreigt, 
is er een uitweg uit de ellende, 
die de dood met zich meebrengt. 
Je kunt vredig doodgaan. Als je 
iemand daarbij wilt helpen, 
moet je met hem meegaan 
naar de dood. Je kunt samen 
met de stervende de dood 
accepteren. Het is altijd mogelijk 
iets positiefs te halen uit iets wat 
heel moeilijk is. Er kan altijd een 
ommekeer gemaakt worden’.
Hamers: ‘Laat mij maar mooi 
kleine dingetjes doen, ik 
evangeliseer niet, ik ben niet 
politiek geïnteresseerd. In 
mijn stukjes in ‘de Binnenste 
Buiten’ geef ik uiting aan mijn 
stille verwondering – ik vind 
het leuk die aan een ander te 
laten weten. Het is toch eeuwig 
zonde dat iets wat in Buitenpost 
op straat ligt, niet gezien wordt? 

Door ze te noemen, maak je de 
wereld als het ware een beetje 
mooier. Dit zit ook in onze 
gesprekken. Soms gaan mensen 
blijer naar huis. Dat is mooi. 
Van wat ik jarenlang gedaan 
heb: de confrontatie aangaan 
met moord en doodslag, het 
kwaadste van het kwaad, heb 
ik geleerd, dat hoe beroerder 
de omstandigheden zijn, hoe 
blijer je het kunt maken. Dat 
is echt waar. Je kunt de mooie, 
lieve zachte vrouw vinden in 
de prostituee, de pooier in zijn 
grote slee heeft ook een zachte 
kant. Het lelijke zit aan de 
buitenkant. Je kunt veel leren 
van een stinkende zwerver, 
ik kon lachen met een HIV-
patient’.

Leef jij als een 
chassidische Jood?
‘Ja, dat geloof ik wel. Ik heb 
in mijn stukjes iets verteld 
over het korstmos dat in 
Buitenpost bij het station te 
vinden is voor wie er oog voor 
heeft. Dat korstmosje is een 
scheppingswonder. Hiernaar 
toegebracht met de poolwind, 
nestelden deze mosjes zich op 
de slagbomen bij de perrons. 
En zolang ze er niet door de 
spoorwegen afgeboend worden, 
zijn ze – microscopisch klein 
– de basis van een ecologische 
keten. Ze dienen namelijk 
als voedsel voor heel kleine 
mijten, die gegeten worden 
door grotere insecten en 
uiteindelijk weer door vogels 
die er een prima stoelgang van 

krijgen, enzovoorts. Die kleine 
korstmossen lopen eigenlijk 
op ons voor – ze zijn namelijk 
helemaal zichzelf.Dat wil 
zeggen: ze functioneren zoals 
ze gemaakt zijn. Dat kun je van 
ons niet zeggen. Ik ben niet 
meer dan een korstmosje – ik 
weet namelijk nog niet wie ik 
ben. Als je wordt wie je bent, kun 
je elkaar dienen. Worden wie je 
bent is een proces; als je daar 
niet instapt, kun je niet dienen. 
Als je je niet wilt ontwikkelen, 
kun je je nooit naar de ander 
uitstrekken. Jezus zei:” ....de 
velden zijn wit om te oogsten, 
arbeiders zijn er niet vele...”. 
Hij wees op het proces van 
oogsten, actief zijn. Het proces 
is belangrijker dan de oogst. 
Als je dient, geef je alles aan 
elkaar, je bent niet méér dan 
solidair, niet méér dan de ander. 
Je moet je leven niet nutteloos 
voorbij laten gaan. Je kunt van 
waarde zijn voor de wereld. Je 
kunt met een onscherpe lens 
nog wel foto’s maken, die kun 
je ook laten zien, maar het is 
zonde als mensen hun focus 
niet scherp stellen. Soms is het 
kleine heel waardevol. Iemand 
kan zelfs stervend van belang 
zijn. Als je wordt wie je bent, 
heb je het goed gedaan. Dan 
beantwoord je aan de opdracht 
van de Schepper. Je moet iets 
betekenen – soms zijn kleine 
dingen heel groot”.

“...laat mij maar mooi kleine dingetjes doen,’
die kunnen grote waarde hebben...”

Hans Hamers: twaalf en een half jaar ‘Stichting Job’

De kopijbus hangt 
op uw bijdrage te 

wachten in 
‘The Readshop’ 

Stel ons op tijd op 
de hoogte van 
‘alles wat er in 

Buitenpost speelt’



Op ‘e Stâl open dag 18 juni in teken van vaderdag
Kadowinkel Op’e Stâl is gevestigd in een oude, historische boerderij aan de Voorstraat 1. 
Vanaf de start in 1992 worden er allerlei kado-artikelen, woonaccesoires en kleinmeubels 
verkocht. De laatste jaren zijn daar sieraden en kadopakketten van streekproducten, 
natuurcosmetica en Derde wereld producten bijgekomen. Tijdens de open dag op 18 juni staat 
Vaderdag centraal. In de winkel zullen 3 verschillende themahoeken worden ingericht rond 
belangrijke momenten op vaderdag: 1. Ontbijt Natuurlijk!, 2. Ontstressen, 3. Ontspannen. Zo 
kunnen er ideeën opgedaan worden voor een originele vaderdag.

Ontbijt Natuurlijk!
Zondagochtend op vaderdag, op 
tafel staan dienbladen met gekleurde 
sapkannen. Met de ochtendjas nog 
aan maak je het ontbijt. De geur 
van het zelfgebakken brood of de 
bijzondere Eko-broodjes. Je zet mooi 
verspreid de Portugese schalen op 
tafel. Echte boerenboter, verse Eko-
eieren, bijzondere Wrâldfrucht-jams 
en andere lekkernijen. Je serveert de 
Waddenkruidenthee in handgedraaide 
mokken. Om zo iets thuis creëren met 
Vaderdag, dan is een bezoekje aan 
de Open dag van Op’e Stâl de moeite 
waard.

Ontstressen!
Massage is een goed middel om spanningen en stress weg te nemen en uw lichaam tot rust 
te brengen: en u hoeft er niet voor uit de kleren. Er is ook stoelmassage gecombineerd met 
een voetrefl exmassage. Maaike Kamstra en Jannie Cnossen beiden uit Oudwoude geven 
tijdens deze dag een gratis stoelvoetrefl exmassage. De Arnica Massageolie van Weleda 
Natuurcosmetica zal worden gebruikt bij de demonstratie-massage’s. Denkt U de kunst te 
hebben afgekeken, dan verrast u vader zeker door zelf aan het masseren te slaan. Op de 
Open dag zal een demonstratrice van Weleda aanwezig zijn.

En dan ontspannen!
Buiten de vuurkorf aan, hangpotjes met Waxine, in alle kleuren van de regenboog. Mooie 
authentieke gieters voor je pas gekochte bloemen en planten. Vrienden komen even langs 
om samen een borrel te drinken. Het Fairtrade Mongozo bier en Waddenbier van Us Heit 
worden en de halfzoete Duindoornwijn worden genuttigd.

Op de open dag kunt u het allemaal proeven, bekijken en inspiratie opdoen voor vaderdag. Er 
is een ijsje te halen bij de IJscokar van It Famke fan Stiensgea. Muzikale omlijsting is er door 
muzikanten van de Muziekschool De Wâldsang en gitaristen onder leiding van Buitenposter 
Wander van Duin. Op’e Stâl is 18 juni geopend van 10.00 tot  12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 
uur. Voor meer informatie: Hennie Pilat-Duhoux, tel. 0511 542502 of 06 50911443

Naast dat ze leiding geeft aan twee bouwbedrijven - Pro-
cee Bouw in Suameer en VTB in Buitenpost - is Janny 
Veenstra ook nog voorzitter van de BUVO - de onder-
nemersvereniging van Buitenpost. Aanleiding genoeg 
voor een gesprek.

Van haar negende tot achttiende heeft Janny in Buitenpost 
gewoond - nu woont ze al jaren in Grouw. “Ik heb na de mid-
delbare school de lerarenopleiding Nederlands en Frans 
gedaan, en heb ook daadwerkelijk een aantal jaren voor 
de klas gestaan. Daarna heb ik de directie gezeten van een 
MBO-school in Sneek. Toen daar gereorganiseerd werd, was 
het voor mij tijd om na te denken over ander werk. Ik ben met 
een secretariaats-buro begonnen in Drachten, en in de loop 
van de tijd deed ik ook werk voor het bedrijf van mijn vader 
- VTB. Vanaf 1998 ben ik volledig betrokken bij dat bedrijf. 
Het was dus helemaal niet vanzelfsprekend dat ik in dit werk 
terecht zou komen. Eigenlijk ben ik ben ook meer een com-
mercieel denker en organisator dan een bouwer - hoewel ik 
met plezier kan kijken naar de klussen die ons bedrijf gedaan 
heeft. Voor mij is het managen het vak - in dat opzicht had ik 
ook best in een anderssoortig bedrijf kunnen werken”. 

VTB
“We zijn ook een echt Buitenposter bedrijf. Het is hier begon-
nen en ook altijd gevestigd geweest, en mijn broer Wybren 
die hier woont, werkt ook in onze onderneming. Het bedrijf is 
door de jaren heen wel van karakter veranderd. Veel mensen 
kennen het misschien nog wel van de periode dat er een 
doe-het-zelf zaak aan de Jeltingalaan aan vast zat. En on-
danks dat veel mensen nog steeds menen dat we alleen ‘in 
kunststof-kozijnen doen’ zijn we een compleet bouwbedrijf. 
Wij werken zowel voor particulieren als bedrijven en instel-
lingen en doen veel renovatie- en montagewerk. Onze speci-
aliteit is wel de onderhouds-arme tak van het bouwen: zoals 
inderdaad de kunstof kozijnen, maar ook steeds meer ge-
velbeplating. Dat laatste zal trouwens naar mijn idee steeds 
belangrijker voor ons bedrijf worden. Onze bedrijfsfi losofi e is 
voor gebaseerd op de klanttevredenheid. Daarmee willen we 
binding krijgen met onze klant en het betekent ook dat we 
regelmatig op de bouwvloer komen. Iedere klant, hoe klein 
of groot ook, wordt gevraagd na het werk een tevredenheids-
rapportje in te vullen - en komen we daarin dingen tegen die 
anders of beter kunnen dan ondernemen we daarin actie.”

Buitenpost voor de ondernemer
“Buitenpost is als vestigingsplaats niet anders dan de mees-
te andere plaatsen. Hoe goed of hoe slecht het dorp is voor 

je bedrijf, is voor een groot deel afhankelijk van je prestaties 
als ondernemer. Als Buitenpost daarin niet goed genoeg was 
geweest, hadden we ons allang ergens anders gevestigd. 
Het valt mij ook wel eens op hoe weinig het wordt opgemerkt 
dat er toch ook grote bedrijven in deze plaats werken - Eni-
tor en OBM-Tec zijn twee voorbeelden. Natuurlijk spelen de 
plaatselijke omstandigheden een rol in het succes van een 
bedrijf, maar het is in mijn ogen niet de belangrijkste factor. Ik 
woon in Grouw, en qua grootte is dat met hier vergelijkbaar, 
maar als winkelcentrum doet Buitenpost er echt niet voor 
onder - alle belangrijke dingen zijn hier toch te halen. Grouw 
heeft alleen het profi jt van de recreatie - iets wat we hier nog 
missen. Maar Buitenpost is een plaats met potentie, alleen 
al als je kijkt naar de ligging. Er kan hier nog veel gebeuren.”

Voorzitterschap van de BUVO
Sinds een jaar of vier is Janny voorzitster van de BUVO. “Het 
is voor mij een plicht dat je als ondernemer ook verantwoor-
delijkheid neemt voor andere dingen die in de maatschappij 
gebeuren. Zaken als sponsoring of betrokkenheid bij plaat-
selijke of regionale evenementen. Voor een bedrijf is er een 
onderscheid te maken tussen ‘eigen’-belang en een boven-
belang. Dat bovenbelang zorgt ervoor dat je als ondernemin-
gen samenwerkt, en van betekenis bent voor de plek waar 
je gevestigd bent. Naar mijn mening is het dan ook niet meer 
dan normale zaak voor bedrijven om zich te verenigen, en ik 
doe hier ook een oproep aan plaatselijke bedrijven die nog 
geen lid zijn om dat wel te worden. Samen sta je immers veel 
sterker. Het is voor mij ook vanzelfsprekend dat je persoonlijk 
daarin actief bent, en dat is één van de redenen waarom ik 
het voorzitterschap doe. Naast dat ik het met plezier doe, 
hoort het ook bij het runnen van een bedrijf.” 

Problemen èn mogelijkheden
“Natuurlijk kom je genoeg problemen tegen bij het werken 
aan die dingen waar je als ondernemersvereniging voor 
staat. Ik vind ook dat je best begrip mag opbrengen voor de 
moeilijkheden van anderen die je daarin tegenkomt. Aan al-
les hangt een prijskaartje, en dat geldt voor iedereen. Deze 
regio is economisch minder sterk en dat bepaalt al voor 
een deel de slagkracht van de regionale overheid. En als je 
bijvoorbeeld naar onze gemeente kijkt vindt ik het een hele 
kunst hoe zij de belangen van acht verschillende dorpen 
moeten zien te behartigen. Wat dat betreft zijn er best wel re-
gelmatig successen, ook in dit dorp, als je ze maar wilt zien. 
Het ‘zwarte gat’ in de Kerkstraat is verdwenen, de revitalise-
ring van het bedrijventerrein is nu rond - en tot tevredenheid 
- en de gemeente heeft kenbaar gemaakt het centrum van 

Buitenpost aan te zullen pakken. De toegezegde fi nanciën 
voor een eerste verbetering van de aanblik van de Kerkstraat 
zijn daarin een eerste aanzet. Het staat hier niet stil.”

Bescheiden  werken aan de toekomst
“Mijn manier van werken is niet één van schreeuwen en 
voortdurend in de schijnwerpers moeten staan. Ik denk dat 
een overdachte aanpak met realistische doelstellingen en 
goede communicatie uiteindelijk meer resultaat oplevert. Dat 
verklaart ook waarom wij als vereniging niet voortdurend de 
koppen van de kranten halen, hoewel we achter de scher-
men voortdurend bezig zijn. Het is vaak verstandig met ge-
duld en beleid je werk te doen, hoewel dat niet wil zeggen dat 
af en toe eens een vuist op tafel slaan ook nuttig kan zijn. Het 
zijn vaak kleine dingen die belangrijk zijn, als je de grote lijn 
maar weet vast te houden. Dat betekent diplomatiek werken 
en bereid zijn te denken op langere termijn. Dan hoef je niet 
voortdurend in de publiciteit te scoren door van alles maar te 
roepen. Zoals in zoveel dingen is er meestal meer aandacht 
voor negatieve dan positieve zaken. Ik heb veel respect voor 
anderen die, vaak belangeloos, van betekenis zijn voor het 
dorp. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de feestweek- en paar-
densportcommissie, culturele organisaties, sportverenigin-
gen en plaatselijk belang. Ook daarin kan dit dorp de verge-
lijking met veel andere plaatsen best doorstaan. Er zijn hier 
goede dingen. Daarin ben ik ook, denk ik een optimist: ik ben 
ervan overtuigd dat er nog meer ten goede kan veranderen. 
Als ik dat niet zou zijn dan zou ik trouwens ook net zo goed 
op kunnen houden met waar we mee bezig zijn. Ik probeer 
ook altijd realist te zijn, en ook dan zie ik genoeg mogelijkhe-
den voor een goede toekomst van dit dorp”.

Janny Veenstra, ondernemer en voorzitter van de BUVO

Harddrugs: schaamte, schuld en angst

Taboes doorbreken, een verslag:
“We willen taboes doorbreken”, dat was 
de eindconclusie van de ouders die op 12 
april jl. samen kwamen op de gespreks-
avond voor ouders van kinderen van 
(hard)drugsverslaafden bij het Steunpunt 
0-25 in Buitenpost. 

Taboes voor wat betreft de ontkenning van 
ouders dat hun kind aan de harddrugs zit. Wanneer er meer ouders zouden zijn die 
zich niet (meer) schamen, schuldig voelen, angstig voelen; dan kunnen we wellicht 
iets meer betekenen voor onze harddrugs gebruikende kinderen. Pas dan kunnen 
we wellicht iets meer betekenen voor toekomstige gebruikers. 
Beste lezer, onderstaande is de motivatie van dit korte verslag:

Nadat de deelnemers hadden aangegeven wat op dit moment het grootste pro-
bleem is, werd duidelijk dat het verwerken van de verslaving van je kind en het 
ermee aan de slag gaan een proces is. Zolang je nog vast zit in schaamte, schuld 
en angst,  ben je erdoor gevangen. Dat ouders en kinderen in die ontkenning zitten 
is eigenlijk niet zo gek. Die tijd heb je blijkbaar nodig om van het plafond naar de 
grond te storten. En dan.... ouders doen alles voor hun kind, willen het redden. Het 
is altijd een dilemma tussen redden en loslaten. 

Tips: Openheid, eerlijkheid en structuur; daar begint alles mee. Met andere woor-
den: de ouder geeft aan welke regels gelden en stelt de grenzen. Je hoeft als ouder 
het abnormale niet meer pikken. Blijf dicht bij jezelf. 
Wat is goed voor ouder(s)? Praat erover met anderen, dit geeft lucht en maakt dat 
je dingen helder krijgt en ermee uit de voeten kunt. Blijf echter ook altijd in gesprek 
met je kind.
Citaat ouder: “Ik heb vreselijk zitten twijfelen of ik nou wel of niet zou gaan. Om 
19.15 uur dacht ik nog, ik ga niet. Nu ben ik zo blij dat ik geweest ben. Had eigenlijk 
nog zoveel willen vertellen, vragen en weten”. 

Redenen genoeg om een vervolgavond te organiseren over kwesties als: Onder-
linge ruzie ouders en de aanpak, psychoses door het gebruik van harddrugs, ‘hoe 
kort moet ik mijn kind houden en hoeveel vrijheid kan ik het geven?’, hoe om te 
gaan met de angst niet te weten of het kind wel of niet drugs gebruikt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Steunpunt 0-25 Buitenpost. 
Telefoon: 0511-540434; 

Email: steunpunt@achtkarspelen.nl
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Tuinbeleven, 
hoe doe je dat eigenlijk? 

Dat is voor iedereen anders. Sommigen houden van  
kleine perkjes met bloemetjes keurig op steeds de-
zelfde afstand van elkaar, in een superschoon gewied 
stukje grond. Waar ik persoonlijk helemaal lyrisch 
van wordt is een tuin met grote bomen, het liefst 
fruitbomen, en met veel gras om het gevoel van ruimte te creëren. 
Als het geregend heeft dan ruikt dat gras zo lekker. In zo’n tuin valt 
van alles te beleven. Het moet dan ook niet te netjes zijn, dan blijft 
de tuin in beweging. ‘s Zomers in zo’n tuin languit op het gras op 
een sprietje kauwen en even genieten van een ‘tijdloos’ moment, 
dat is voor mij tuinbeleven.

Je hoeft geen kenner te zijn om het leuk te vinden
Tuinbeleven is voor mij ook telkens weer verbaasd zijn over de 
mooie tuinen achter de toegangshekken van ‘’De Kruidhof’’. Wie 
verwacht daar nu zo’n mooi stukje natuur? Daar langs die spoor-
baan achter een woonwijk? Voor veel mensen is een bezoek aan 
‘De Kruidhof’ één grote verrassing. De variëteit aan planten en de 
afwisseling van de (thema)tuinen maakt dat men vaak erg enthou-
siast is over wat ‘De Kruidhof’ te bieden heeft.
Een oud-medewerker zei: ‘je hoeft geen kenner te zijn om het leuk 
te vinden’. Een rake opmerking en sindsdien het motto van ‘De 
Kruidhof’. En er valt hier heel wat te beleven. Want houdt u  van dat 
strakke en nette in een tuin dan is de Meditatiehof een prachtige 
plek om even van de rust te genieten. Bent u een liefhebber van 
kleuren dan zijn de Muziektuin en de Vlindertuin een aanrader. Wilt 
u uw neus eens fl ink verwennen dan is de Keukenkruidentuin een 
heerlijke plek om eens rond te snuffelen.
De Bostuin daarentegen is echt ‘mijn’ tuin. Grote bomen, veel vo-
gels, en de steeds veranderende lichtinval door het zonlicht dat 
door de bladeren heen schijnt. Een plek waar je je even in een 
andere wereld waant. 

Voor kinderen is dit ook een spannende plek, het spreekt enorm tot 
hun verbeelding. Overigens heeft ‘De Kruidhof’ nog meer spannends 
te bieden voor kinderen. Dit seizoen wordt in het kader van ons 75 
jarig jubileum de Avonturentuin geopend. Een nieuw ingerichte 
tuin, bedacht door de kinderraad in 2003, met wilgentenentunnel, 
planten om te ruiken, te proeven, te voelen en te horen, een plek 
om verhalen voor te lezen, kortom een tuin om te beleven. Op 15 
juni organiseert ‘De Kruidhof’ een speciale dag voor kinderen:

Heksen in ‘De Kruidhof’
Op 15 juni is de nieuwe Avonturentuin af. Deze tuin is dóór 
kinderen vóór kinderen bedacht. Vanaf 13.00 uur is de Avontu-
rentuin  behekst. Er is een speurtocht naar heksenplanten. Er 
worden heksenverhalen verteld. En misschien kom je wel een 

heks in de tuinen tegen!!!
Kom jij ook?? Jij mag er gratis in. (je vader, moeder, oma, opa, 
tante, oom, juf of meester betaalt wel entree).

Vanaf 15 juni en de hele maanden juli en augustus hebben Kin-
deren tot 12 jaar gratis toegang tot ‘’De Kruidhof’’. Maximaal 4 
kinderen per begeleidende (betalende) volwassene.

Workshop Schilderen in‘De Kruidhof’
Iedere tweede zaterdag van de maand organiseert ‘De Kruidhof ‘ workshops. Op 11 juni van 11.00 
tot 15.00 uur neemt beeldend kunstenaar Luut Klijnsma u mee de tuinen in om te schilderen in de 
natuur. De variatie van kleur en licht in de tuinen zijn een bron van inspiratie. 

Luut Klijnsma begint met een werkbespreking waarna u aan de slag gaat met aquarel- of acrylverf. 
Om 13.00 uur gaat u gezamenlijk lunchen, waarna er geschilderd wordt tot 15.00 uur. Aansluitend 
bespreekt u met elkaar het gemaakte werk. U wordt gevraagd uw eigen schilderspullen en een klein 
klapstoeltje mee te nemen.

Kosten
De kosten voor deelname aan de workshop ‘Schilderen in de tuinen van  ‘De Kruidhof’’ bedragen € 
30,-. Dit is inclusief lunch, koffi e en thee. Deelnemers aan deze workshop hebben op deze dag gratis 
toegang tot de tuinen.
Informatie en opgave
Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u zich opgeven voor deze workshop dan kunt u een 
workshop boekje aanvragen op tel. 0511-541253. Ook kunt u zich opgeven door  onderstaand op-
gavenformulier op te sturen naar: Botanische Tuin ‘De Kruidhof’, 
Schoolstraat 29b, 9285 NE Buitenpost.
----------------------------------------------�-------------------------------------------
Opgaveformulier voor de workshop Schilderen

Naam ..........................................................................................

Adres ..........................................................................................

Tel nr ..........................................................................................
Ik/wij doe(n) mee met     ...  personen.
De totale kosten reken ik af bij binnenkomst aan de entreebalie van ‘De Kruidhof’.

Handtekening 

In het kader van ons 75-jarig jubileum gaan wij ex-
tra aandacht besteden aan de kinderen. Voor hen 
hebben wij de Avonturentuin volledig opgeknapt, 
zo kunnen zij verschillende soorten avonturen be-
leven. Bovendien hebben wij verschillende routes 
vernieuwd en verbeterd. ‘De Kruidhof’ is niet alleen 
voor volwassenen, kinderen kunnen zich hier uit-
stekend vermaken.  

Routes
Voor alle kinderen hebben wij verschillende soor-
ten routes uitgezet: ‘Kabouterpad’, ‘Ontdekpad’ 
en ‘Heksenplantenroute’. Het ‘Kabouterpad’ is 
geschikt voor kinderen van 2 - 8 jaar. Het heeft een 
opknapbeurt gehad, de opdrachten zijn vernieuwd 
en de kabouters zijn opgefrist. De kinderen kun-
nen nu met behulp van allerlei soorten kabouters 
opdrachten maken en de verschillende natuurele-
menten leren kennen. Voor de iets oudere kinderen 
van 8 - 12 jaar hebben wij een ‘Ontdekpad’ en een 
‘Heksenplantenroute’ uitgezet.  Bij het ‘Ontdekpad’ 
kunnen de kinderen opdrachten maken en “ont-
dekken” zij de natuur op verschillende manieren. 
De ‘Heksenplantenroute’ is een route van planten 
die de heksen vroeger hebben gebruikt voor hun 
toverdranken. De kinderen kunnen hierbij opdrach-
ten maken. Bij het volbrengen van de opdrachten 
krijgen de kinderen tot slot een heksendiploma 

mee! Helaas is deze route niet het hele jaar door 
beschikbaar omdat de planten in deze route maar 
een bepaalde periode bloeien. De ‘Heksenplanten-
route’ gaat op 15 juni van start. 

Jubileum
Op 15 juni is er een jubileumdag speciaal voor de 
kinderen. Zij kunnen op deze woensdagmiddag 
één of meerdere van bovenstaande routes volgen. 
Uiteraard zijn de ouders ook uitgenodigd en kan 
men ook naar eigen inzicht een kijkje in de tuinen 
nemen. 

Avonturentuin voor jeugd wordt heropend

Sinds een paar jaar is er een nieuw fi ets/wandelpad 
aangelegd in het ‘bos’ van Egypte. Tijd om eens te 
informeren naar de ervaringen van wandelaars en 
fi etsers. 
Wie regelmatig over dit pad wandelt, komt vaak de-
zelfde mensen tegen. Vooral het begin van de middag 
is een geliefd tijdstip; wil je dus echt ongestoord wan-
delen, dan is dit middaguur geen gelukkige keuze. 
‘Even Egypte om’ is dus al voor velen een gewoonte 
geworden.
Het blijkt dat vele wandelaars bewust voor dit pad 
kiezen, de rust, de natuur, de mogelijkheid voor aan-
sluiting met Veenklooster. Hetzelfde geldt voor de fi et-
sers, die uiteraard meer kilometers afl eggen. Vanuit 
Buitenpost, door Egypte naar Kollumerzwaag, Wyld-
paed, Twijzelerheide, kortom zoveel mogelijk door de 
natuur en zo weinig mogelijk door de dorpen.
Dat het pad ook in de omgeving bekend is, bewees 
de vrouwenvereniging uit Drogeham: zij namen deze 
route op in hun jaarlijks fi etstochtje, waarbij op de 
bankjes bij het Friesch Dagblad-bos even werd ge-
pauzeerd. Voor sommigen was het bekend terrein, 
vandaar deze keuze, voor anderen was het de eerste 
keer en de kreten waren niet van de lucht: ik wist niet, 
dat het hier zo mooi was, en ook nog zo dichtbij; wat 
een rust. 
Er wordt ruimte gemaakt voor een wandelende oma 
met haar kleinkinderen: de schoonmoeder van Hester 
Klompmaker met de tweeling Roelof en Jorinde.
Voor haar is het ook de eerste keer, dat zij hier loopt 
en ook zij is aangenaam verrast. 
Even verderop zitten de dames Dukke en Hinke uit 
Kollum op een bankje te genieten van het zonnetje. Zij 
fi etsen minstens twee keer per week hier langs, heb-

ben een mooie route van anderhalf uuruitgestippeld. 
Uiteraard nemen ze ook wel eens een andere route, 
maar Egypte hoort wel tot hun favoriete fi etsroutes.
( en in de loop weg nemen we eieren mee)
Iedereen is dus vol lof. Of zijn er toch nog wel wen-
sen? Ja, en ook daarin is men eenduidig:

1 Het pad had wel iets breder gemogen
2 Jammer dat er geen afvalbakken staan (wij 

nemen het wel mee, maar dat doet niet ie-
dereen, getuige de lege blikjes in het gras)

3 Een pad beneden langs de Lauwersmeer-
weg, dus vanaf Egypte naar de rotonde rich-
ting Kollum, zou een fantastische aansluiting 
geven; je hoeft dan niet door Buitenpost en 
maakt een prachtig rondje Egypte-Veen-
klooster, waarbij je bijna steeds in de natuur 
loopt of fi etst.

Tenslotte zouden paardenliefhebbers graag  met 
paard en wagen door dit mooie stuk Egypte willen 
rijden, er lijkt ruimte genoeg naast de paden en onze 
gemeente heeft niet veel ruiterpaden.

Egypte-pad heeft haar bestaansrecht bewezen



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

DOE UW VOORDEEL BIJ V&B

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

Uw vertrouwde leverancier van
toer- en  sportfietsen 

en al uw 
sport- en vrijetijdskleding

van alle grote merken
Let op 

onze aanbiedingen !
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“Het is vandaag voor het eerst dat ze zo lang daar zo staat op het nest”, vertelt 
Brandenburg. Terwijl de zon volop schijnt, is één van het ooievaarspaar ont-
spannen bezig met het schoonmaken van het nest. De boer op de statige pleats 
in het Oost volgt de activiteiten op het karrenwiel dagelijks, en heeft een oog 
ontwikkeld voor wat er gaande is. “Ik heb het niet kunnen controleren, maar 
volgens mij zijn er nu jongen in het nest, en dat kan kloppen want als ik het goed 
gezien heb zijn de eieren op 18 april gelegd. Je kunt uit hun bewegingen, en 
doen en laten afl eiden hoe ver ze zijn met hun nageslacht. Ik hou het er op dat er 

twee jongen zijn”. Brandenburg houdt ook een oogje in het zeil voor het welzijn 
van de vogels: “De vogels moeten niet gestoord worden. Als de jongen straks 
groot zijn wil ik ook niet dat ze gelijk geringd worden, alles moet eerst maar goed 
gaan verlopen. Zodra de jongen hun vlieglessen krijgen, geef ik jullie wel een 
seintje; dat is wel een bijzonder moment.”, U krijgt hopelijk dan de volgende epi-
sode in dit gevleugelde vervolgverhaal. Dit onderhand al wat vertrouwde beeld 
op het ooievaarsnest inspireerde onze eigen fotograaf Harrie Slagter tot deze 
compositiefoto.

Opnieuw:
kunst- en vliegwerk

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !

Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 20 juni.
Het blad verschijnt 

in week 26.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

Och heden, ja…

Periode 1 juni tot en met 30 juni

Activiteiten
4 juni: middag en avond, toegang gratis; It Koartling; afsluiting van het seizoen 
tiener- en kinderwerk
11 juni: 11.00-15.00 uur; ‘de Kruidhof’; workshop ‘Schilderen’ door Luut Klijnsma

Concerten
4 juni: 20.00 uur, toegang gratis; ‘de Fonteinkerk’ aan de Achtkant, zomerconcert 
door brassband ‘Concordia’ met medewerking van ‘Sânman en Sikke’
26 juni: 15.30 uur, entree: 5 euro; Het Behouden Huis; huisconcert door Roel Praas 
met werken van Sjostakovich, Mozart en Grieg.

Exposities
Tot en met 9 juni: openingstijden ; tuincafé van ‘de Kruidhof’; expositie in acryl- en 
pastelverf door Anneke Hoes-Langeland van Friese en Groningse landschappen
Tot en met 23 juni: openingstijden - dagelijks van 9.00-20.00 uur ; Haersmahiem; 
expositie van olieverfschilderijen door Frans Peters uit Sneek 
Tot en met 8 juli: openingstijden ; hal van het gemeentehuis; expositie van de 
Twijzeler schilder Ernst de Vries met abstract expressionisme.

Sport
6, 9 en 13 juni: ‘s avonds, toegang vrij; Sporthal ‘de Houtmoune’; de 21e editie van 
het buurtenvolleybaltoernooi

Activiteiten die vallen in de periode van 1 juli tot 31 juli 
graag vóór 23 juni aan ons doorgeven.

Ook melding van evenementen op langere termijn en jaarprogramma’s 
zijn van harte welkom in onze kopijbus bij ‘The Readshop’

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

 Uit in Buitenpost
Herkent u deze kinderen? Zij zaten in 1939 in de 
eerste, tweede en derde klas van de Openbare 
Lagere School in Buitenpost. Sommigen van hen 
wonen nog in Buitenpost: Hinke Helder, Gooi Jansen, 
Dries v.d. Meulen, Feikje v.d. Ploeg. Anderen zijn 
vertrokken uit Buitenpost en uit het zicht verloren. 
Enkelen zijn al overleden. De school was toen 
gevestigd aan, vanzelfsprekend, de Schoolstraat. Nu 
is de peuterspeelzaal er gevestigd. Toen een gebouw 
met 3 lokalen - waarvan er twee in gebruik waren - 
één voor de lagere klassen en één voor de hogere 
klassen. Met zekerheid is de leerkracht zittend achter 
de piano juffrouw Weidijk. De andere onderwijzeres, 

naast de grote hout- en turfkachel, is of juffrouw 
Kuipers of de nicht van Weidijk, die in opleiding was. 
Deze oud-leerlingen en alle andere oud-leerlingen, 
oud-leerkrachten en oud-ouderraadsleden krijgen op 
zaterdag 15 oktober de gelegenheid herinneringen 
aan hun schooltijd op te halen tijdens de reünie. 
Het is in november namelijk 25 jaar geleden dat het 
huidige schoolgebouw De Mienskip werd geopend. 
Meld u aan en zegt het voort!!! Na aanmelding krijgt 
u uitgebreide informatie over tijd, programma en 
kosten. Adres: Reünie De Mienskip, De Zeilen 63, 
9285 MN, Buitenpost, e-mail: info@mienskip.nl. Of 
kijk op www.mienskip.nl of www.reunieweb.nl .

(advertentie)
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Reünie ́ School met den Bijbel´ jaargang 1947 en 1948

Badmintonclub Buitenpost:
30 jaar vliegen de shuttles al over en weer

De grote sporthal is gevuld met kinderen en 
ouders die verwoest shuttles over het net naar 
elkaar staan te meppen. In het kader van “Geef 
me de 5”, een initiatief van de gemeente, werd 
op 26 april de laatste avond van dit project 
georganiseerd. Voorafgaande aan deze avond zijn 
3 trainingen gegeven aan kinderen tussen de 9 t/
m 12 jaar. 12 geïnteresseerden hebben zich voor 
deze trainingen opgegeven en de badmintonclub 
hoopt dat ze een aantal jeugdspelers over 
houdt aan deze trainingen: tot nu hebben 4 
personen zich opgegeven. Voorzitter Tjidsger v.d. 
Meulen heet iedereen welkom en legt aan alle 
deelnemers de bedoeling van de avond uit: “De 
afgelopen weken hebben wij de kinderen geleerd 
badminton te spelen, maar op deze laatste avond 
mogen de kinderen hun ouders vertellen wat ze 
de afgelopen 3 keer geleerd hebben. Zo’n 45 
badmintonspelers binden na deze uitleg de strijd 
met elkaar aan. 

Halverwege de avond 
komen de eigen senioren 
clubleden aan de beurt 
en wordt er een toernooi 
gespeeld. Aan het einde 
van de avond wordt aan het 
koppel dat heeft gewonnen 
de Bethbokaal uitgereikt. 
Dit jaarlijks terugkerend 
evenement heeft zijn 
naam te danken aan de 
heer Beth die de bokaal in 
1975 beschikbaar stelde. 
Het gemengde koppel dat 
heeft gewonnen krijgt een 
bokaal die 1 keer per 9 
maanden opgepoetst moet 
worden, en hun namen 
worden bijgeschreven 

op een prachtige rol. De Bethbokaal van 2005 
is gewonnen door Jellie de Jong en Ronald 
Vaatstra. 

Om het 30-jarig jubileum te vieren gaat de 
jeugd van de Badmintonclub aan het einde van 
het seizoen op 7 juni te ‘lasergamen’ en op 
vrijdag 10  juni volgt een gezamenlijk etentje 
voor de senioren bij de plaatselijke ‘Chinees’. 
De badmintonclub zou nog graag wat leden 
erbij willen hebben. Er zijn 2 jeugd- en 2 
seniorenteams in de leeftijd van 8 tot 58 jaar. 
Er wordt een dorpencompetitie gespeeld tegen 
o.a. Augustinusga, Surhuisterveen, Surhuizum, 
Kollum, Tietjerk en Kollumerzwaag. Elk team 
speelt 8-10 wedstrijden per jaar in de zaal in 
de periode van oktober tot maart. De vrijwillige 
trainingen zijn op dinsdag in “De Houtmoune”. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met voorzitter T. v.d. Meulen: 543713.

Thuis blijven wonen, ondanks beperkingen?

Veel mensen kiezen ervoor om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Maar wat doe je als je onverwacht ziek wordt of om een andere 
reden wel een steuntje in de rug kunt gebruiken? 

Steunpunt Haersmahiem brengt daarom in Buitenpost zorg en diensten 
aan huis. Cor Schaafsma, clustermanager in Haersmahiem: “Het is fijn 
dat mensen ondanks hun beperkingen toch thuis kunnen blijven wonen. 
Toch is er soms ook behoefte om mensen te ontmoeten. Daarom kun-
nen degenen die dat willen iedere ochtend om 10.15 uur een kop koffie 
komen drinken in de vernieuwde recreatiezaal van Haersmahiem.”

Het aanbod op een rij
• Zorg aan huis, ook op afroep
• Personenalarmering
• Maaltijdservice: warm, koelvers en diepvries
• Huishoudelijke ondersteuning
• Tijdelijke opvang
• Bewegen voor ouderen, koor, gezellig samen eten op 8 juni en kof-

fieochtenden

Voor meer informatie:
Steunpunt Hearsmahiem, telefoon 0511 – 54 98 98 
Klantenadviescentrum Overal Thuis, telefoon 0900 – 65 75 85 0 (5 ct./
min)

Staand van links af: Harke Tamsma, Geeuwke Hoeksma, Fokke van der Meer, Harry Westra, Melle 
de Vries, Folkert Stolhof, Filippus Hamstra, Fokje Hamstra, Stien Kazimier, Tsjerk Smit, Wiesje 
Miedema, Wim Noordhof, Tiny Brouwer, Geeske Westra, Piet Dijkema, Dedde Wiersma, en Gouke 
Poelman. Zittend Sietske Dijkstra, Sippie van der Berg, Minnie van der Berg, Griet Wiersma, Ellie de 
Bruine, Hillie Bosma, Annie Hofstede en Hennie Douma. Daarboven ziet u de originele klassefoto’s. 
Op beide foto’s flankeert hoofdmeester Beerda de leerlingen. Misschien wel een leuke klus om wie bij 
welk gezicht te zoeken. (foto’s: Jules Beerda en redactie).

‘De tijd vliegt’, een constatering die veel ouderen 
grif bevestigen. Ook de reünisten die op 11 mei 
zich in ‘de Schakel’ aan de Voorstraat verzameld 
hadden lieten niet na te melden dat ze “d’r niet bij 
konden waar die zestig jaar gebleven waren”. Een 
dertigtal oud-leerlingen van wat toen de ‘School 
Met Den Bijbel’ heette, aan de Kuipersweg, jaar-
gang 1947 en 1948 haalden opnieuw herinnerin-
gen op.

Eén van de initiatiefnemers van dit genoeglijke ge-
beuren is Jules Beerda, zoon van het toenmalige 
hoofd van de school. “We hebben al eerder een reünie 
gehad, maar dit is wel eerste keer dat de zesde klas 
van 1948 erbij betrokken is. Van de klas van 1947 zijn 
ondertussen 9 personen overleden en van de klas van 
1948 zijn het er drie. Niet iedereen heeft op de oproep 
gereageerd, maar het grootste deel van de toenmalige 
klasgenoten zijn er gelukkig wel. Ze komen voor het 
grootste deel uit de eigen omgeving, maar er zijn er 
ook die van relatief ver komen, enkelen die nu in Leus-
den, Beverwijk en Bilthoven wonen. Het is plezierig om 
mensen die je soms zo lang niet gezien hebt weer te 
spreken.” 

Binding met klasgenoten
De binding toen was vrij sterk, en nu nog. Dat ver-
klaart waarom ook op de eerste reünie op 8 mei 1999 
al veel mensen die er nu ook zijn, er bij waren. Elly 
Smit zegt erover: ”Volgens mij hadden wij als klas toen 
veel meer binding met elkaar als de kinderen nu. Mis-
schien ook wel logisch, het dorp was veel kleiner, en 
iedereen kende iedereen. Het was ook de periode van 
vlak na de oorlog, met meer armoede maar ook meer 
sociale binding. Dezelfde kinderen die elkaar dagelijks 
op school zagen, deden ook veel andere dingen geza-
menlijk - de jongelingenvereniging of op de naaischool 
waar de meisjes naaien, breien en borduren leerden. 
Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, geloof ik niet dat 
die dezelfde blijvende binding mee hebben gekregen 
om naar een schoolreünie te gaan.”

Andere tijd
Het verschil met de scholen van nu is groot, hebben 
de reünisten ook met eigen ogen gezien. In 1999 is 
de groep op bezoek geweest in ‘de Lichtbron’. Enkele 
van de eigen ‘oude’ leerkrachten waren toen nog bij, 
en een rondleiding liet veranderingen zien die er in 
vijftig jaar hadden plaatsgevonden. Gouke Poelman 
vertelt: “De sfeer was toen heel anders, veel strakker 
en strenger. Het feit dat we net de oorlog achter de rug 
hadden heeft misschien daarin ook wel meegespeeld”. 
Een pedagogisch hulpmiddel als het Spaanse rietje 

waarmee lijfstraffen werden uitgedeeld was nog heel 
gebruikelijk in het leerregime van die jaren. En zelfs, 
vertelt Poelman: “Als mijn vader hoorde dat ik weer 
straf had gehad met het rietje, dan kreeg ik van hem er 
nog eens een afstraffing overheen. Je zult het er wel 
naar gemaakt hebben, zei hij dan”. Andere reünisten 
vallen daarin bij, maar toch heeft het handwerk van de 
onderwijzers blijkbaar geen blijvende schade aange-
richt. Integendeel zelfs, er is enige nostalgie over een 
schooltijd waarin de manier van leren veel duidelijker 
was en er sprake was van een strenge gezagsver-
houding tussen de onderwijzer en z’n leerlingen èn 
ouders. “Een meester of juffrouw bij de voornaam 
aanspreken, zoals nou gebeurd, was er toen beslist 
niet bij. En ik denk dat de scholen daar ook niet mee 
op vooruit zijn gegaan”, zegt Sietske Dijkstra, ”ik denk 
dat het voor kinderen nodig is om te weten waar ze 
aan toe zijn”.

Een groot deel van de dag wordt als eenvoudig 
samenzijn doorgebracht, wat eten, drinken en veel 
praten. Opnieuw worden foto’s gemaakt, door ‘de Kol-
lumer’, het dorpsblad en Jules Beerda, die een kleine 
uitstalling van foto’s van toen en niet zo lang geleden 
in de hal ingericht heeft. Als extraatje wordt het herin-
neringsboek ‘100 jaar Gereformeerde Kerk in Buiten-
post’ uitgedeeld. Na het middaguur wordt gedineerd in 
‘China Garden’. Het laatste onderdeel op het program-
ma is een bezoek aan de plek waar de school jaren 
gestaan heeft. Een drietal bomen zijn de overblijfselen 
van het schoolterrein. Er komt verstrijkt steeds meer 
tijd, maar de meeste herinneringen zullen toch hun 
leven lang bijblijven.

“Ik word wel eens gevraagd 
door anderen om hun reünie 
te organiseren, maar dan zeg 
ik altijd ‘dat kunnen jullie zelf 
toch ook’. Er zit best veel tijd 
en werk in om het voor elkaar 
te krijgen, maar als je dan op 
zo’n dag als deze bijelkaar 
bent, is het beslist de moeite 
waard’, merkt Jules Beerda 
nog op, “Als we afscheid 
nemen krijg je ook altijd de 
reactie, ‘dit moeten we weer 
doen, en we hoeven echt niet 
lang te wachten’. Als u een 
weerzien met oud-Buitenpos-
ters op touw zet, laat het dan 
ook niet na ons dat te laten 
weten.
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Wander van Duin:muzikant en gitaardocent

Meestal wordt de Binnenste 
Buiten-lezer in de rubriek 
‘Inspiratie’ een blik gegund 
op de creatieve ideeën en 
activiteiten van geïnspi-
reerde hobbyisten; dit keer 
echter had ik een gesprek 
met gitaarleraar Wander van 
Duin. De muziek is voor hem 
niet iets wat hij ‘erbij’ doet. 
Zoals hij zelf zegt: de muziek 
is zijn leven.

Toch was het niet vanaf het 
begin duidelijk dat hij de mu-
ziek in zou gaan. Hij deed veel 
aan zelfstudie, maar pas op 
zijn achttiende begon Wander 
gitaarlessen te volgen aan de 
muziekschool. En voor zijn toe-
komstige broodwinning dacht 
hij aan heel andere dingen: na 
het Lauwers College begon hij 
met de studie sterrenkunde, 
maar stapte over naar filosofie. 
Daarin studeerde hij af, maar hij 
kon in die branche geen baan 
vinden. De volgende stap was 
de verkorte lerarenopleiding na-
tuurkunde. Uit het oogpunt van 
beroepskeuze was dat heel ge-
schikt, want bij het afstuderen 
in april was de aanstelling aan 
het Ichthus College in Drachten 
al binnen. Maar al snel werd het 
hem duidelijk dat hij dat werk 
niet tot zijn pensioen wilde blij-
ven doen.

Overstap
Al tijdens zijn studie was hij veel 
met muziek bezig. Hij speelde in 
allerlei bandjes, maar een car-
rière in die richting zat er niet 
in: vind maar eens een groep 
getalenteerde mensen die ook 
nog eens bereid zijn 80 uur per 
week in een band te steken. Een 
conservatoriumstudie was uit-
eindelijk (Wander deed wel de 
vooropleiding) ook geen optie: 
dan zou hij waarschijnlijk toch 
weer als leraar op een mid-
delbare school belanden. Het 
optreden met een band bleek 
tenslotte toch het begin van 
zijn werk in de muziek te zijn: 
er kwamen verzoeken van con-
certbezoekers of hij gitaarles 
wilde geven en dat breidde zich 
snel uit. Moest hij in het begin 
nog zelf de boer op om zich 
aan te bieden als leraar, tegen-
woordig komen de leerlingen 
aanwaaien: meer dan hij er kan 
plaatsen. Dit doet hij nu zo’n 
twaalf jaar.

Techniek belangrijk
Hij mag dan leven van de mu-
ziek, Wander wekt bepaald  niet 
de indruk een zweverig type te 
zijn. In zijn manier van lesge-
ven kun je merken dat hij ook 
voor leraar heeft gestudeerd. 
“Ik vind een goede basis, een 
goede techniek, belangrijk. 
Niet alleen het gevoel wat je 
hebt bij de muziek telt, je moet 
ook begrijpen wat je speelt. Ik 
leer structuur aanbrengen. De 
les moet niet te vrijblijvend 
zijn, ik wil iets meegeven.” Wat 
precies hangt natuurlijk af van 
het niveau en de leeftijd van 
de leerling. Bij volwassenen ligt 
dat anders dan bijvoorbeeld bij 
jonge kinderen, bij wie de mu-
zikaliteit nog ontwikkeld moet 
worden. Dat vergt veel geduld 
van een leraar. Sowieso vragen 
kinderen veel energie, vindt 
Wander. Soms zitten ze in een 
fase dat ze eigenlijk niet zoveel 
willen. Als het dan toch goed 
gaat, geeft dat voldoening.

De gitaar als instrument
Een gitaar is een instrument 
waarmee je in veel verschil-
lende muziekstijlen terecht 
kunt. Wanders eigen muzikale 
liefde ligt bij folk, wereldmuziek 
en ‘singer-songwriters’ als Bob 
Dylan, die bij een gitaarbegelei-
ding een lied zingen dat ergens 
over gaat. Zanger, muziek en 
tekst vormen één geheel. Hij 
onderwijst natuurlijk wel an-
dere stijlen (zoals klassiek en 
rock), maar als een leerling 
persé alleen bijvoorbeeld jazz 
wil spelen, stuurt hij hem door 
naar een jazzgitarist. Met heavy 
metal heeft hij ook niet zoveel, 
maar een goede heavy metalgi-
tarist om leerlingen naar door te 
kunnen verwijzen heeft hij nog 
niet gevonden. Ook al heeft hij 
dus wel voorkeur voor bepaalde 
muziek, Wander sluit zich niet 
voor al het andere af. “Je blijft 
doorleren, ook van leerlingen. 
Die komen met allerlei soorten 
muziek aanzetten, ook wat ik 
zelf niet zou kiezen. Als je goed 
luistert, zit er vaak toch wel 
wat in. Dat vind ik interessant.” 
Lesgeven is niet het enige wat 
Wander in de muziek doet. Hij 
heeft in verschillende bands 
gespeeld, o.a. in Cotton Green, 
waar hij in de jaren ‘96 tot ‘98 
een piek beleefde. Dat was een 
drukke periode: tournees eisten 
veel tijd en energie en als er 
een cd opgenomen moest wor-
den, zat de groep twee weken 
fulltime in een studio

Verdieping
Momenteel is hij wat betreft 
optredens wat kleinschaliger 
bezig: meer ‘losse dingetjes’ 
en tijdelijke projecten. Tijd en 
energie zijn niet onuitputtelijk 
en in deze dure tijden moeten 
er veel lessen gegeven worden 
voor een voldoende inkomen! 
Des te meer voelt Wander de 
behoefte om die energie weer 
aan te vullen door op een ma-
nier met muziek bezig te zijn, 
anders dan in een  band of in 
de lessen. “Ik wil weer zelf stu-
deren, groeien. Met mijn gitaar 
ben ik me aan het verdiepen in 
de Cubaanse muziek en ik doe 
nu ook meer met banjo. Dat 
is een instrument dat vanuit 
Afrika met de negerslaven mee 
naar Amerika is gekomen. Die 
Afrikaanse invloeden hoor je 
nu nog, maar ook die van Ierse 
en Engelse immigranten. Op 
internet zijn er honderd jaar 
oude opnamen te vinden van 
banjomuziek! Ik luister daar-
naar, naar wat er gebeurt in die 
muziek, ik verdiep me erin en 
probeer zelf te spelen. Ik heb 
ook zangles genomen, om eens 

te kijken wat mijn mogelijkhe-
den en beperkingen zijn. Ik zou 
willen dat zoveel mogelijk men-
sen met muziek bezig zijn. Cre-
ativiteit, op welk gebied ook, is 
zo belangrijk. Het geeft mensen 
een gevoel van eigenwaarde en 
het maakt de wereld een stuk 
mooier.”

Het muziekonderwijs
Volgens Wander is het daarom 
ook zo jammer dat er zoveel 
druk op het onderwijs is: le-
raren hebben vaak niet de tijd 
en de energie om die extra’s 
te organiseren (bijvoorbeeld 
een schoolmusical) die juist het 
verschil kunnen maken tussen 
een gewone en een bijzondere 
schooltijd. Gelukkig is hier een 
muziekschool. Zelf probeert hij  
er ook wat aan te doen, onder 
meer door het houden van een 
leerlingendag, waar mensen 
elkaar kunnen treffen en waar 
muziekgroepjes ontstaan om 
lekker samen te spelen. Verder 
zit hij voor It Koartling in het 
Popcollectief, dat één keer per 
maand een concert organiseert 
voor beginnende bands. Een 
beetje moeizaam is het wel: het 
is niet eenvoudig om publiek 
naar een optreden te krijgen. Er 
zijn wel organisaties actief die 
wat proberen (Maskelyn, Het 
Behouden Huis, Hielke-Jan El-
lens met Poptalent, Arjen Heid-
buurt van It Koartling), maar 
“de loop is er niet.” Misschien 
ligt het aan de lokatie aan het 
spoor: je stapt makkelijk op 
de trein naar Leeuwarden of 
Groningen. Toch is er wel een 
tijd geweest dat het muziekle-
ven hier meer bloeide: er was, 
volgens Wander, sprake van een 
creatieve impuls die aansteke-
lijk werkte, een sneeuwbaleffect 
van enthousiasme. Als het één 
liep, liep het andere ook. Het 
inzakken had ook te maken met 
een strengere wetgeving (bij-
voorbeeld de hinderwetvergun-
ningen). Maar wie weet komt de 
belangstelling weer op.

Levenlange passie
Sinds een jaar woont Wan-
der samen met zijn vriendin 
Baukje. Zij speelt ook gitaar en 
dat maakt het makkelijker om 
in hun drukke bestaan op een 
leuke manier samen tijd door 
te brengen. Over de toekomst 
is Wander duidelijk: “Al zit er 
nu bijvoorbeeld financieel niet 
meer in dan een lekkere wan-
delvakantie, ik wil geen beper-
kende baan, ik wil mijn vrijheid 
houden. Hoe dan ook, ik zal al-
tijd met muziek bezig blijven.” 
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: 
Harrie Slagter)

Pingo-route: startpunt voor meer recreatie
Dinsdag 17 mei werd door wethouder 
Klaas van der Ploeg samen met directielid 
Zwierenberg van Enitor BV op ‘de Kruid-
hof’ een bord onthuld die het startpunt 
markeert van een nieuwe fietsroute. Deze 
zogenaamde ‘pingo-route’ is een eerste 
product van de Stichting IJstijdenmu-
seum, de organisatie die nog steeds druk 
bezig is met de voorbereidingen van de inrichting van een museum 
op ‘de Kruidhof’.

In zijn ontvangstwoord benoemde bestuurslid Jan Kloosterman nog eens 
de onvoorziene problemen die de Stichting tot nu toe tegenkwam bij de re-
alisatie van haar plannen. Bijvoorbeeld de volgorde waarin aanvragen voor 
subsidie kunnen worden toegekend. Deze hebben in combinatie met een 
benodigde museum-status voor vertraging gezorgd. Maar dat het museum 
er komt staat wel vast, bevestigde ook wethouder van der Ploeg. Ondertus-
sen groeit het aantal collecties al dusdanig, dat zelfs enkele aangeboden 
verzamelingen geweigerd moesten worden. De plek voor het nieuwe mu-
seum staat ook al vast: op het terrein van ‘de Kruidhof’ en met de bouw van 
het onderkomen zal er bij de entree van de botanische museumtuin het 
een-en-ander veranderd moeten worden. Ook de bereidwilligheid van een 
twintigtal vrijwilligers staat garant voor de verdere uitvoering.

In het ontvangstgebouw van ‘de Kruidhof’ staan al enkele vitrine-kasten 
met daarin een voorproefje van objecten die straks in het museum te vinden 
zullen zijn. Er zijn veel stenen bij die hun aanwezigheid in deze omgeving te 
danken hebben aan de ijstijden - duizenden jaren lange perioden van be-
dekking met ijs, enkele honderdduizenden jaren geleden. Deze tijdperken 
hebben voor een belangrijk deel ook het landschap geschapen waarop we 
nu leven. Ook de zogenaamde pingo’s, die in een redelijk aantal hier in deze 
regio te vinden zijn, hebben hun ontstaan daaraan te danken. De pingo’s 
zijn (vaak diepe) plassen her en der over het landschap verspreid - over-
gebleven na het laatste smeltende ijs, die vroeger en ook nu nog vaak als 
drinkplaatsen worden gebruikt. De tand des tijds en de hand van de mens 
heeft vaak de originele staat veranderd en dan wordt er ook wel gesproken 
van een pingo-ruïne. Deze sporen in de grond zijn herinneringen aan de 
ijstijden en nu een mooi aanknopingspunt voor het IJstijdenmuseum om 
er een fietsroute langs te laten lopen. In het  route-boekje worden een twin-
tigtal pingo’s benoemd en tegelijkertijd landschapskenmerken beschreven 
die aan het verre verleden te verbinden zijn. Daar vallen bijvoorbeeld ook 
het Bergumermeer en het stroompje ‘de Swadde’, op de grens van Acht-
karspelen en Kollumerland, onder. Er is een langere route van 30 kilometer 
en een kortere van 20 kilometer - beide laten  de deelnemers vaak op ver-
rassende wijze met een ander oog naar de omgeving kijken.

In de persoon van wethouder van der Ploeg sprak de gemeente haar vol-
doening uit over het werk van de stichting. Noord-Oost Friesland heeft lan-
delijk een sterkere recreatie-functie toebedeeld gekregen - en initiatieven 
als deze kunnen daarin bijdragen. Ook het feit dat plaatselijke bedrijven 
een aandeel hebben genomen in de realisatie door sponsoring (het boekje 
door kunstoffabrikant Enitor en het bord door Tiemersma schilderwerken) 
werd geprezen. In de loop van de komende tientallen jaren zal een steeds 
groter deel van de bevolking ‘vergrijzen’, en waarschijnlijk op zoek zijn naar 
ontspanning in een groene en rustige omgeving. Het feit dat ons regionale 
landschap nog betrekkelijk ongeschonden en daarom cultuurhistorisch van 
grote waarde is, maar ook de ruimte en het vele groen zijn in dat opzicht ook 
factoren van belang. Aanleg van fiets- en wandelpaden en andere voorzie-
ningen moeten nog verder in de ontwikkeling van de recreatie bijdragen. 
Tijdens de opening werd nog herinnerd aan het plan om een fietspad van 
‘de Kruidhof’ naar ‘Egypte’ aan te leggen, een idee dat nu om praktische 
redenen eerst weer op ijs ligt. Maar de hoop op een uiteindelijke aanleg is 
nog niet opgegeven. 

De horeca die ‘Nijenstein’ zal gaan uitbaten, is net zo goed van belang 
zijn voor de aantrekkingskracht die ons dorp voor toeristen kan hebben. 
De komende jaren zullen er nog meer zaken die met de ontwikkeling van 
de recreatie te maken hebben, op stapel komen te staan. Samenwerking 
met andere regionale trekpleisters is daarin belangrijk, en dat is ook hier 
gebeurd in de vorm van openluchtmuseum en themapark ‘de Spitkeet’ in 
Harkema. Deze is onderdeel van de route en tegelijkertijd rust- en bekijk-
punt. De Spitkeet is een zogenaamd archeologisch steunpunt en het was 
dus logisch dat daarmee contact werd gelegd. Er is nog geen bewegwijze-
ring of andere informatievoorziening langs de route, iets waar nog hard aan 
wordt gewerkt. Maar het boekje met de route-beschrijving maakt het nu al 
mogelijk om zonder problemen de trip te maken. Het ligt overigens in de 
bedoeling van de Stichting IJstijdenmuseum om in de toekomst nog meer 
interessante routes te maken.

Een schematisch overzicht  van de 30 kilometer variant van de route.



Te huur : 
4-persoons vakantiewoning in Duitsland

Edertal-Konigshagen(10 km van Bad Wildungen en 8 km van de 
Edersee, vis- en watersport). Bosrijk gebied, goede wandel- en 
fietsmogelijkheden. Mooie ingerichte woning, één 2-persoons bed 
en twee 1-persoonsbedden. Een kinderbedje is eventueel 
aanwezig. 
Nog verschillende weken 
vrij van mei tot december. 
Kosten: 
€ 30,- p. dag voor 2 personen
€ 35,- voor 4 personen; 
eindschoonmaak: 1 daghuur;
bedlinnen inbegrepen.
Honden zijn toegestaan. 
Informatie: A. van der Veen; 

telefoon: 0511-542779

Deze keer geen prijspuzzel. 
Volgende maand hopen wij u er weer een te presenteren.

Oplossing prijspuzzel mei
De puzzel heeft 44 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: SITON 
SUZENAAR. De winnaar is mevrouw F. Ralten, G. Japicksstraat 9. De prijs wordt 
thuisbezorgd. Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van 
deze prijspuzzel.

Een attente lezeres stuurde ons deze foto’s van een 
oefening van de plaatselijke brandweer die vorige 
week maandag in de nieuwe wijk Mûnewyk op It Ber-
berkrûd plaatsvond. Ziet u ook eens iets leuks, bijzon-
ders of aparts; stuur de foto per mail of doe hem in de 
kopijbus (foto’s: A. Changur).
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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

Gezocht: 
sociaal gevoel!

Nog steeds is er dringend behoefte 
aan aanvulling in ons stichtingsbe-
stuur. Wij vragen hier met nadruk om 
mensen, die iets van hun vrije tijd in 
de organisatie van onze instelling 
willen steken. 

Stichting ‘It Koartling’ probeert voor 
alle mensen in ons dorp een plek te 
bieden met activiteiten voor jong en 
oud. Dit werk wordt voor een groot 
deel door vrijwilligers gedaan binnen 
het volwassenen-, tiener en kinder-
werk. Voor een bestuurslid houdt 
het werk in: éénmaal per maand 
een vergadering, en bij gelegenheid 
andere activiteiten die met het be-
stuurswerk te maken hebben. Al met 
al maar enkele uren per maand, die 
toch voor onze instelling van groot 
belang zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan (vrijblij-
vend) contact op met Johan Koot-
stra, telefoon 541322, of met het 
telefoonnummer van It Koartling.

Sociaal cultureel werk ‘t Koartling
Schoolstraat 31 Buitenpost 
Info: 0511-541214

Uit en van deze Tijd

Vluchtig is een pauselijk leven 
streng, eenzaam, religieus gedreven 
burger van God, heilig bij mensen 
hoog, minzaam, een Pool zonder grenzen 

Witte rook een nieuw oud geluid 
Benedictus, gelovig geen stap vooruit. 
Een Monegask geliefd en heel charmant 
Grace geketend, lot in eigen casino-hand 

Vrijheid, gedenken zo lang terug 
na 60 jaar een niet geslagen brug 
verharding, zinloos geweld alom 
koninklijk jubileum geen ‘naaste’ waarborgsom 

Zo maar een groot Buitenposter kampioen 
Jelmer , turner, wil voor geen ander onderdoen 
beide benen op de grond: hij geeft zijn leven zin.
zo staat hij tussen al die groten in 

PEVADKO

Volleybalsters ‘Set ‘M Up’ succesvol 
op Vlieland
 Alweer voor de negende keer toog een groep van ruim twintig 
dames uit Buitenpost op vrijdag 15 april naar Vlieland om de volgende 
dag deel te nemen aan het 25e volleybaltoernooi van SVS. Aan deze 
sporthappening doen teams uit het hele land mee. Het toernooi is natuur-
lijk een leuke aanleiding om samen een gezellig weekend op een wad-
deneiland door te brengen.
 Zaterdagochtend om acht uur ging men al richting de sporthal, 
waar twee teams elk acht wedstrijden hadden te spelen. Er werd sportief 
gestreden en met zo’n grote groep heb je natuurlijk altijd supporters die je 
aanmoedigen, wat een extra stimulans is. Dankzij hun inzet, goede spel, 
maar bovenal enthousiasme wisten beide teams tot een fantastisch resul-
taat te komen; zij werden eerste en derde in dit qua niveau goed bezette 
toernooi. De prijzen bestonden uit twee taarten, die er na de goed gedane 
arbeid uiteraard smakelijk ingingen.
 De overwinning werd ’s avonds uitgebreid gevierd in de Stoep.
Maar de organisatie, die in handen was van Jeanette Bandsma en Lies-
beth v.d. Heide, ging ervan uit, dat de dagen nuttig besteed moesten 
worden en zo stond men de volgende ochtend alweer op het strand ’aan-
getreden’ voor de volgende wedstrijden. Ditmaal geen volleybal, maar 
Liesbeth en Jeanette hadden allerlei Oudhollandse spelen bedacht, die 
voor grote hilariteit zorgden en waarbij opnieuw fanatiek werd gespeeld.
 Na een welverdiende koffiepauze genoot ieder op eigen favorie-
te wijze van de laatste uurtjes op dit mooie eiland: een strandwandeling, 
een fietstocht, lekker lui in het strandpaviljoen, mijmerend over dit perfect 
georganiseerde uitje!

Een foto van de fotograaf 
Durk Kuipers sr., molenaar 
op de houtzaagmolen aan de 
Buitenposter vaart.

Slot van het Kinderwerk
Hiernaast zie je een oproep voor onze laatste 

activiteit. Kinderen van alle leeftijden 
kunnen hun kunsten en talenten kunnen 
laten zien op deze feestelijke avond in It 

Koartling. Het is ook de afsluiting van het 
kinderwerkseizoen 2004/2005. 

Kom allemaal !!!

Denk alvast na over wat jij, alleen of in een 
groepje, zou willen laten zien aan iedereen. 

Bijvoorbeeld dat je goed kan goochelen, 
dansen, zingen, of grapjes kan maken, acro-

gymen, toneelspelen en ga zo maar door. 
We hopen dat jullie komen en een knallende 
avond zullen beleven! Deelname is gratis.

Opgeven kan bij:
-Joke (543803) 
-Jacqueline (06-18394082) 
-Daniëlle (06-21861067)
-Ylse ( 06-55974842) 
of natuurlijk bij het Koartling (541214).

Natuurlijk zijn er leuke prijzen
te winnen! Tot dan!

In het januari-nummer lieten we u al kennismaken met het foto-archief van 
Hans Wartena. Deze kleinzoon van de vroeger bekende Buitenposter mo-
lenaar Durk Kuipers had op zolder een verzameling glasnegatieven liggen, 
die een eeuw geleden bijelkaar gefotografeerd waren door zijn grootvader.  
Het zijn enkele honderden foto’s, vele van zijn familie en hun huiselijke 
omstandigheden - maar tussendoor ook enkele die een blik bieden op het 
plaatselijke leven. Helaas zijn niet alle foto’s voorzien van een beschrijving, 
en de kwaliteit heeft door de leeftijd ook wel eens te lijden gehad. Toch zijn 
het unieke plaatjes, buiten de bekende archieven om, die met een raadsel-
achtig oog naar lang geleden laten kijken. Zo is onderstaande foto één die 
door Wartena niet te lokaliseren viel.  Het laat een aantal huizen zien uit Bui-
tenpost of directe omgeving, maar waar? De huizen doen ons denken aan 
de Stationsstraat of er vlakbij. Misschien is er onder de lezers iemand die 
het met  zekerheid weet aan te wijzen en, het zou kunnen, er ook nog een 
verhaal bij heeft. In de komende nummers zullen we vaker een dergelijke 
foto plaatsen, met dezelfde vraag. Weet u het?
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kits-stik Weet jij het?
Waar vind je de entree van dit 
gebouw en weet ons te vertel-
len waar het staat? 
Oplossingen voor 21 juni in de kopijbus in 
‘the Readshop’. De prijs is  5,- voor de 
gelootte winnaar.
De oplossing van de maartpuzzel was het 
doopsgezinde kerkje aan de Julianalaan. 
De winnaar is Elleke Rinsma, Haersma 
de Withstraat 13. De prijs wordt bij je 
thuisgebracht.

Kinderen uit de hoogste 
groepen van de basisscholen 

vertellen. Deze maand 
leerlingen van “De Fontein” in 

deze serie.

Uit Groep 5: Dimara en Douwina

De fontein daar kun je veel leren . 
En de kinderen hebben het hier heel gezellig.
En de meesters en de juffen zijn altijd heel aardig.en ze helpen 
ons altijd bij het werk dat we moeten doen. En de kinderen 
zijn heel aardig voor elkaar.

Geschreven door jordy en sander zwaagstra

De schrijfster mevr. Beukenkamp

We hebben een leuke middag gehad. De schrijfster G. 
Beukenkamp heeft ons van alles verteld over hoe je een 
boek maakt en schrijft. Ze heeft zelf de boeken geschreven 
“ontvoerd”,”de kattenkwaadclub”, ”mist”, “fl essenpost”, 
”bonje om de boomhut”, ”het jaar van de heks” en er komt een 
nieuw boek vervolg van de kattenkwaadclub en die heet: “de 
schoonmaakclub”.

Hallo allemaal.
De fontein is de leukste school van heel Nederland. We hebben 
altijd twintig minuten pauze.En op vrijdagmiddag crea.En als je 
iets moeilijk vindt word je direct geholpen.

En we doen altijd leuke dingen met schoolreisje.
Doei, groep 5, Van Alice en Margriet .

Alle & Tjerk:
Sportdag : voetbal 
Verslag van de wedstrijden van 
voetbal tijdens de sportdag in 
Drachten:
De 1e drie wedstrijden ging het 
goed.
De 1e wedstrijd hadden we 
gewonnen met 4-0 overwinning.
De 2e wedstrijd hadden we 
gewonnen met 7-0 overwinning.
De 3e wedstrijd ging het moeilijker 
2-0 gewonnen.
De 4e wedstrijd werd het 1-1 door 
een dekfout bij een hoekschop.
De 5e wedstrijd was het 1-0 
nederlaag.
De 6e wedstrijd 0-0 geworden.

We zijn in totaal 6e geworden.      

Hallo Allemaal 
We hebben het over de fontein school. We vinden het leuk op 
school.En we hebben zin in schoolreisje.
De groepen 7 en 8 hebben mee gedaan aan de sportdag. En ze 
hebben toen een beker gewonnen.

Van Agathe en Chantal van groep 5.

Sportdag:
Wij hebben net sportdag gehad. Wij hebben de beker van 
sportiviteit gewonnen. Het is een hele belangrijke beker.

De klas:
Wij zijn bezig met een groot schilderij van Mondriaan.
Wij hebben ook verkeersborden gemaakt en daarvan de 
betekenis verandert, zoals op het plaatje te zien is.

Raadsel: waarom fi etsen wij elke morgen naar school?
Antwoord: Om dat de school niet naar ons kan komen.

Sindy en Karin

Hallo allemaal!
Het was vorige week een leuke 
week want we hadden sportdag.
Het begon goed voor de 
voetballers maar werden jammer 
genoeg 6e

Slagbal-handbal-voetbal-lijnbal
hadden geen beker…..
Maar we heten niet voor niets de 
fontein en winnen
wel de sportiviteitsbeker.
Dus de grootste beker.
Wat leek op niks werd het meest

Gerben en johan groep 7

Buitenpost.
Hallo, beste lezers.
Wij hebben sommige mensen gevraagd wat ze leuk vinden aan 
Buitenpost. De uitslag was verschillend. De meest geliefde 
plekjes in Buitenpost zijn het park, en de sportclubs. Zo zie je 
maar weer, Buitenpost blijft in vorm! Ook zijn verschillende 
scholen erg handig; een gereformeerde, een christelijke en 
een openbare school. Maar vooral in het weekend, kun je veel 
vinden op het pad Egypte om van het uitzicht te genieten. 
Kortom; Buitenpost is een mooi dorp!
Geschreven door: Céline v. Essen en Amber Boven

Ik ben Hendrik en zit op de 
fonteinschool.
Wij hebben veel vakken het 
leukste vak is crea.
We zijn ook bezig met een 
Mondriaan.
En er is ook een computerlokaal 
genaamd ‘computaria’.
Het plein is lekker groot.

Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

De nieuwe kopijbus staat al weer een 
poosje te pronken voor de ingang van 
‘The Readshop’. 
En hij staat er ook voor jouw inbreng!
Heb je dingen te vertellen die met ons 
dorp te maken, met de sport die je 
beoefent, of hobby’s en andere interes-
ses? 
Vertel het ons en je kunt of met iemand 
van onze redactie of zelfgeschreven, je 
verhaal op deze pagina kwijt.
Laat ons niet langer wachten!

(tekening door Amber en Céline) (tekening door Janke Wielsma en Elleke Rinsma)



Kopkes  door Janne Oosterwoud!
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 15 -

Mazelen
12 april 1902 - Buitenpost - “De mazelen 
heerschen te Buitenpost in zo’n erge mate, 
dat de bewaarschool geheel ontvolkt is, 
terwijl o.a. in één der Openbare Lagere 
school van de 53 leerlingen slechts een 
zestal present waren. Hoewel de ziekte eerst van lichten aard was, 
schijnt deze thans te verergeren, daar reeds twee sterfgevallen zijn 
voorgekomen”

Vooruitstrevend
19 juni 1923 -Surhuisterveen - “Te Surhuisterveen bestaan ern-
stige plannen tot oprichting van een vaste bioscoop ten huize van 
den heer O. Nicolai, die reeds in Leeuwarden en Groningen inlich-
tingen omtrent een machine heeft gevraagd. Het is te hopen dat de 
ondernemer, die zeer vooruitstrevend is, in zijn poging mag slagen. 
De huizinge zal dan geheel worden verbouwd”.

Op een houtje bijten...
25 september 1923 - Anjum - “Als je pas getrouwd bent, krijg je 
koekjes bij de thee”, zongen we vroeger. Doch een oud-vrijgezel 
van 60 jaar te Anjum, die ook nog het huwelijksbootje instapte, 
al was het laat, kreeg geen koekjes. In den tijd namelijk dat het 
bruidspaar afwezig was, hebben ongenoode gasten van de gelegen-
heid gebruik gemaakt. Ze sneden een ruit uit en verschaften zich 
zoo toegang tot de woning. De fl esschen met boerenjongens, de 
taarten en gebakjes, de koekjes, ja, al het eet en drinkbare werd 
meegenomen en de bruiloftsgasten konden op een houtje bijten. 
Geen aangename verrassing voor de jonggehuwden”.

Weder bloedig
15 april 1908 - Hamsterheide - “In de nacht van Zondag op Maan-
dag j.l. is het in Hamsterheide eens weder bloedig toegegaan. 
Eenige bengels, waaronder ook de beruchte zgn “dames Hut”, 
kwamen in gezelschap uit de richting van Surhuisterveen en ont-
stond er, ter hoogte van de brug te Buwetille, onder dit volkje een 
verwoed gevecht, waarbij van het mes en de revolver eens ter dege 
gebruik werd gemaakt. Zekere H. Laanstra werd hierbij op aller-
onmenschelijkste wijze bewerkt met het mes, terwijl op S. Jager 
twee schoten uit eene revolver werden gelost, waardoor deze aan 
aan de borst en het dijbeen werd verwond en bovendien ook nog 
eenige sneden met het mes werd toegebracht. Beiden moesten da-
delijk onder geneeskundige behandeling. Als vermoedelijke daders 
dezer moordpartij werden aangewezen de gebroeders S. aldaar 
woonachtig”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1950, die woonden in Buitenpost
6 juni: Klaas Ruurds, 81 jaar, e.v.: Piersma, Geertje
30 juni: Jorritsma, Rommert, 64 jaar, e.v.: Strikwerda, Sjoukje
25 juli: Zuidema, Pieter Hendriks, 79 jaar, wedn. van: Reitsma, 
Rinskje
7 augustus: Heidbuurt, Ina, 4 maanden, d.v.: Heidbuurt, Ate, 
rijwielhersteller, en Huberts, Hantje
10 september: van der Veen, Jetze, 74 jaar, e.v.: de Haan, 
Hendrikje
7 oktober: Feddema, Eltje, 86 jaar, wed. van Feitsma, Reimer
19 oktober: Toonstra, Tjipke Klazes, 84 jaar, wedn. van: Zandstra, 
Pietje
29 november: van der Schaaf, Grietje, 80 jaar, wed. van: Smits, 
Age
26 december: Dalman, Grietje, 85 jaar, wed. van de Graaf, Minze
30 december: Bruinsma, Wietske, 2 dagen, d.v. Bruinsma, Hendrik 
Klaas, timmerman en Hoekstra, Baukje.

Pand in het West (destijds huisnummer 129) te Buitenpost. Afgebroken in 
1958. (foto: uit het gemeente-archief)

Ineens krijg je een klap op je kop. Buiten grenst 
de temperatuur plotseling aan de 27 graden. In 
mijn wintertuin zijn de planten met 38 graden 
zelfs zeer tevreden. De watergever wat minder. 
Met Wies Kooistra ben ik al eens in de Hortus 
van Leiden geweest. Ofschoon zij er tegen kon, 
mocht ik worden opgedweild. Daar was het ook 
zo ontzettend heet. Nu is het zo vroeg al weer zo 
ver. Zomer in de lente. Misschien van de warm-
te, maar ik kreeg gisteren al ruzie met een pim-
pelmees. Het mannetje – nog geen 10 cm. Zette 
toch een keel tegen me op en zijn imponerende 
kuif zwol op tot hoogst beangstigende propor-
ties. Terwijl ik alleen maar stond te kijken naar 
zijn vijf meter hoger hangend nestkastje. Deze 
drukke pimpelman vloog af en aan met ‘migjes’ 
en ander voedsel. Nieuwsgierig als ik ben, toch 
maar eens even kijken naar de herkomst ervan. 
Tot mijn stomme verbazing kwam ik er achter 
dat mister pimpel zijn jongen voert met ‘eten uit 
de muur’, iets waar je als ecoliefhebber van kunt 
gruwelen.  Wat wil nu het geval,  verderop in de 
straat groeit een plant die – zonder reclame te 
willen maken – Hedera heet; Hedera Helix om 
preciezer te zijn. Deze plant, bij iedereen be-
kend als: Klimop, biedt dit jaar een bijzondere 
aanblik. Ofschoon je er geen metershoge paal 
met de M van McDonalds bij ziet staan, is er 
wel degelijk sprake van een ‘fast-food-bedrijfje’. 
Uithangbord of niet, onze pimpelmees weet in 
ieder geval de weg er naar toe feilloos te vinden. 
Wat maakt die Hedera toch zo aantrekkelijk? 

Hoe het er komt – ik weet het niet, maar er 
moet wel vlees in de muur zitten. Er kruipen lek-
kere maden uit; waarschijnlijk ‘McMades’, zou ik 
zeggen. De heer en ook mevrouw Pimpelmees, 
vliegt naar de muur en haalt er het fast-food 
voor de bern; kant en klaar en uiteraard super-
snel bereid. 
Nadere bestudering levert een bijzonder tafereel 
op. Een muis, of liever het restant van een muis, 
dient als keuken voor de ‘McMades’. Vleesvlie-
gen, u weet wel van die groenen, hebben het 
karkas in gebruik genomen als heuse kraamka-
mer. Hun eigen meerlingen kunnen prachtig eten 
van de muizenspier en muizenmaag. Heerlijk, zo 
te zien en hoogst waarschijnlijk van goede kwa-
liteit. Geef nou toe, een muis op zijn tijd is toch 
niet te versmaden. De vleesvlieg vindt in elk ge-
val van niet en de heer Pimpelmees al helemaal 
niet. Met volgepropte mond vliegt hij naar zijn 
kroost en is en passent ook nog eens boos op 
mij. Als of ik hem zijn maden af zal stelen. Geen 
denken aan.
Hoe komt die muis nou in de Hedera. Hedera 
heeft een vervelende bijwerking zou je kun-
nen zeggen. Eenmaal groot geworden vreet 
hij zich in zijn stenen steun in. De muren van 
een gebouw hebben behoorlijk te lijden van 
zijn gewoeker. Op enig moment is de Hedera zo 
groot, dat een muizenfamilie rustig een hol kan 
inrichten in het weggesleten steen. «Lang leve 
de Hedera», vindt vader Pimpelmees.
Tot de volgende keer.

door Hans Hamers

Op 18 maart is in Buitenpost een tienerclub ge-
start onder de naam Rock Solid, wat vertaald uit 
het Engels de betekenis ‘Sterke  Rots’ heeft. Rock 
Solid is een evangelisatieproject dat opgestart is 
vanuit de Fonteinkerk, de gereformeerd vrijge-
maakte kerk in ons dorp, en onderdeel van Youth 
for Christ (jeugd voor Christus). Deze organisatie 
zet zich in om zoveel mogelijk jongeren te trek-
ken tot het christelijke geloof. In ongeveer 150 
plaatsen in Nederland draait een Rock Solid club! 
Het is speciaal voor de leeftijdsgroep van 11 tot 
14 jaar en richt zich zowel op kerkelijke als niet-
kerkelijke tieners uit de wijde omtrek.

Het team
Het Rock Solid team bestaat op dit moment uit 
6 leden. Twee heren en vier dames. Om Rock 
Solid-leider te kunnen worden vraagt Youth for 
Christ aan  alle clubleiders een cursus te volgen. 
In deze cursus kom je  de kneepjes van het wer-
ken met tieners te weten. Bijvoorbeeld door het 
meemaken van een programma uit Rock Solid, 
maar ook door workshops, tips van andere clubs 
in Nederland. Tot slot van de cursus mag je zelf 
een programma neerzetten. 

De avonden 
Eén keer in de twee weken op 
vrijdagavond draait de club. We  
bivakkeren op dit moment in de 
Aanloop, een zaal aan de gere-
formeerde kerk ‘de Schakel’ aan 
de Voorstraat. De  avond start 
om 19.30 en eindigt om 21.30. 
We starten direct met het pro-
gramma en stomen tot ongeveer 
21.00 uur door… De programma’s 
zijn erg gevarieerd. Te gekke 
spellen, maar ook serieuze praat-
jes, waarbij de jeugd openlijk 
zijn/haar mening kan laten horen. 
Elke avond heeft zijn eigen thema 
en de spellen die we doen sluiten 
daarop aan… Stapsgewijs en laag-
drempelig komen we uiteindelijk 

bij het onderwerp en wat de bijbel daarover zegt. 
Na het programma komen we onder het genot 
van cola en chips weer even bij. Ook is er dan tijd 
om nog even na te praten.

Dit seizoen
Ons programma ziet er als volgt uit: 
10 juni: Geld, Geld, Geld; 
24 juni: Eigenwaarde; 
8 juli: ...nog niet bekend! 
Dat is het eerst voor dit seizoen, maar na de zo-
mervakantie gaan we natuurlijk door… Informatie 
daarover volgt nog!!

Meer info?
Als je meer informatie wilt over Rock Solid in het 
algemeen, kun je kijken op www.yfc.nl
Wil je meer informatie over de club in Buitenpost, 
dan kun je contact opnemen met onze clubcoör-
dinator, Caroline Henstra, telefoonnummer 0511 
544671 of via de mail: carolinehenstra@chello.n
l Wil je met eigen ogen zien wat Rock Solid in-
houdt, kom dan gerust op een van de  avonden 
binnenwandelen in de Aanloop en doe gezellig 
met ons mee!!!

Jeugdclub 

Se hie twa soarten, gewoane kopkes en moaie. De 
gewoane mei barsten en hoekjes der út, stienen 
yn it oanrjochtkastke, de moaie yn ’e fi trinekast. 
Deftich en doelleas stienen se te wachtsjen op ’e 
erfgenamen. By myn witten wienen se noch noait 
brûkt. Ik hie in eigen kopke mei in barst. ‘It smakket 
der like lekker om,’ wie har sechje. 

Doe’t ik in kear ûnferwachts kaam, hie se besite. Ik 
seach it yn ien eachopslach: ‘moaiekopkesbesite’. 

Se siet mei in my ûnbekende dame op it balkon, 
mei bonbons en twa ‘fi trinekopkes’. ‘Do komst moai 
gelegen,’ sei se. ‘Wolst even tee ynjitte? Nim sels ek 
mar in bakje, do witst dyn kopke wol te fi nen no?’

It fi elde as yn in fi lm. Ik pakte foar mysels it moaiste 
kopke út ’e glêzen kast, sette it op ’e tafel, geat de 
trije kopkes fol en sei loftich:’Ik kom der even by, it 
liket hjir wol feest.’
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Juni: maand van 
het spannende boek

René Appel schrijft het 
geschenkboekje dat u krijgt bij 

aankoop van tenminste  12,50 aan 
Nederlandstalige boeken

Ook zo geïnteresseerd
in het eigen dorp?


