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Een face-lift voor de Âlde Wite
De tijd bijt ook zijn tanden op de NH-Kerk stuk. Het was alweer 25 jaar geleden dat het 
gebouw zijn laatste opknapbeurt had gehad. Scheuren in de, onderaan anderhalve meter 
dikke, muren waren de aanleiding voor herstelwerk. In de loop van de werkzaamheden 
worden ook het voegwerk, de wijzerplaten en schilderwerk onder handen genomen. Het 
dak zal worden voorzien van klimijzers, een nieuwe eis die door het rijk aan dergelijke 
bouwwerken wordt gesteld. De gemeente is als eigenaar van de toren de opdrachtgever 

en denkt voor de klus enkele maanden nodig te hebben, afhankelijk van het weer.

Van de redactie

 In dit 
 nummer:

 Programma
Feestweek
en Concours
Hippique

 Sportkoppen:
sport-overzicht

  Inspiratie:
Hinke Klijnstra

 Actief; senioren-
voorlichting

Zomerstop

De warmte zorgt ervoor dat 
klamme vingers bijna aan het 
toetsenbord blijven kleven. De 
ventilator kan niet voorkomen 
dat het gewoonlijk lichte hand-
werk van ‘een stukje schrijven’ 
met zweetdruppels gepaard 
gaat. Als de computer door 
oververhitting waarschuwend 
begint te piepen is het overtui-
gend bewijs geleverd dat het 
tijd is voor een zomerstop. Juli 
is voor ons vakantiemaand. Niet 
dat er niets valt te schrijven, de 
redactie heeft al een stapeltje 
nieuwe onderwerpen klaar lig-
gen voor het augustus-num-
mer. Maar ook vrijwilligerswerk 
blijft wat langer leuk als het af 
en toe een poosje niet gebeurt. 
De postbus neemt geen va-
kantie en blijft, weer of geen 
weer, op bijdrages uit het dorp 
wachten. Bij het uitkomen van 
het volgende nummer begint 
‘het seizoen’ weer voor veel 
sportverenigingen, de hobby 
en het sociale en culturele le-
ven. Laat het ons daarom op 
tijd weten wat u van plan bent. 
Het geeft ons de kans om na de 
zomervakantie weer lekker uit 
de blokken te komen.
Een goede vakantie gewenst!

PBB gaat niet-leden opzoeken

Niet-leden van het Plaatselijk Belang Buitenpost 
kunnen in de komende maanden bezoek verwachten 
van één van onze bestuursleden. De laatste jaren 
heeft Buitenpost nogal wat nieuwe inwoners erbij 
gekregen. Het bestuur vindt het nu wel hoog tijd om 
deze mensen, en ook oud-inwoners, eens te vragen 
om lid te worden van deze vereniging. Om optimaal 
te kunnen presteren en het dorp zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen bij de gemeente zou een groter 
ledental zeer welkom zijn. Onlangs is een folder door 
het bestuur opgesteld welke zal worden gedeponeerd 
in de brievenbussen van de niet-leden. In diezelfde 
week of zo spoedig mogelijk daarna zal deze weer 
door één van de bestuursleden opgehaald worden. U 
kunt met het lidmaatschap het bestuur steunen om de 
initiatieven zoals reconstructie Kerkstraat, rondwegen 
Buitenpost, uitbreidingsplannen, speelterreinen om 
maar een paar te noemen, tot een goed resultaat te 
leiden. Ook voor het uitgeven van de dorpskrant De 
Binnenste Buiten, die elke maand verschijnt, behalve 
in juli, is het Plaatselijk Belang verantwoordelijk. 
In veel gevallen kan uw belang een Plaatselijk Belang 
zijn.
Wij rekenen op een groot aantal nieuwe leden!

Namens het bestuur,
Jellie Nijboer, penningmeester

Zeg het met bloemen...

Plaatselijk Belang heeft deze slogan in ons dorp waargemaakt door in de Kerk-
straat een 3-tal bloemenbakken te laten plaatsen. Dit om de sobere winkelstraat 
toch nog een beetje op te vrolijken zolang de reconstructie nog niet een feit is 
geworden. De bakken werden gevuld met bloemen door de plaatselijke kersver-
se ondernemer hovenier/bloemist Theunis van der Meer. De bakken zijn geleend 
van de Gemeente en de onkosten zijn betaald uit de pot van het Leefbaarheids-
fonds. De ondernemers Keurslager van der Bijl, Top1Toys en DA ‘De Balsemien’ 
hebben toegezegd de planten te zullen verzorgen. Inmiddels is, wij denken door 
enkele marktkooplieden, 1 geplaatste bak al “even verschoven”. Het was echt 
niet de bedoeling om die bak precies op de plaats te zetten waar anders een 
verkoopkraam stond. Maar ja, fouten gebeuren nu eenmaal. Hiervoor onze ex-
cuses. Wij zullen nog proberen een betere plaats te vinden dan waar hij op dit 
moment staat.

Namens het bestuur van PBB,
Maaike Dotinga-van der Veen en Jellie Nijboer-Lindeboom.



Model bj. km.stand prijs Euro

Fiesta 1300 Classic 3drs 60pk ‘02 30000 7750,00
Fiesta 1300 First Edition 3drs ‘99 47000 6950,00
Fiesta Trend 1.4 16V 5drs  ‘02 12300 12950,00
Focus 1600 Ambiente 5drs 100pk ‘00 32000 9950,00
Focus 1600 Centennial 100pk 5drs ‘02 28000 13950,00
Focus 1600 Centennial 5drs 100pk aut ‘02 61000 14950,00
Focus 1600 Collection 5drs 100pk ‘01 72000 11950,00
Focus 1600 Trend 5drs 100pk ‘02 32000 13950,00
Focus 1600 Trend Wagon 100pk ‘01 75000 9950,00
Focus 1800 Collection 5drs 115pk ‘01 91000 11750,00
Focus 1800 Trend Wagon TDCi 115pk ‘02 110000 15950,00
Fusion UAV 1.6 16V Trend ‘03 35251 13750,00
Ka 1300 Centennial 60pk ‘03 8000 7950,00
Ka 1300 Style 60pk ‘02 41245 7950,00
Ka 1300 Trend 60pk ‘02 42000 8450,00
Mazda MX ‘98 83000 8950,00
Mondeo 1800 Business Edition Wagon ‘00 114000 8950,00
Mondeo 2000 Ghia Platinum 5drs ‘00 105000 8850,00
Mazda Premacy ‘02 65000 15950,00

Bolderkar
 55,00  39,99
 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

55,0055,0055,0055,0055,0055,0055,0055,0055,0055,0055,0055,00

Voor al uw 
ijzerwaren, tuin- en 

doe-het-zelf 
artikelen
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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
 verschijnt 11x per jaar

Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV  Buitenpost
     of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@ilse.nl

Kopij graag getypt of op diskette 
aanleveren, en niet langer dan onge-
veer 150 woorden. De redactie kan 
geen garantie geven dat kopij wordt 
geplaatst. Zij behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken redactioneel 
te wijzigen of  niet  te plaatsen. Ano-
nieme stukken worden niet geplaatst. 

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

Inlichtingen over advertenties
en 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 19 augustus 2005. 

De volgende editie verschijnt 
in week 35.
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 Al Gelezen

 In de nieuwe wijk Mûnewyk is onder 
grote belangstelling het nieuwe onderko-
men van de Protestants Christelijke Basis 
Onderwijs feestelijk geopend.
 Bakkerij Gouma bestaat dit jaar 50 
jaar waarvan 35 jaar actief in Buitenpost. 
Tegelijkertijd mocht bakker Johan Gouma 
het hygiëne-code certificaat in ontvangst 
nemen.
  Op zondag 29 mei sloot kosteres Minke 
Postma voor het laatst de deuren van de 
Hervormde Gemeente. Ze maakt gebruik 
van de VUT-regeling. Op vrijwillige basis 
zullen 5 kosters haar werk overnemen.
 Tjaskerhiem heeft voor haar eigen bewo-
ners ‘het Koffiehûske’ geopend. ‘s Middags 
en ‘s avonds kunnen de cliënten gezellig 
een kopje koffie drinken en een praatje 
maken.
 Buitenpost heeft de eerste editie van 
het Twaalf-Dorpen sportgala gewonnen 
met een totaal van 66 punten. Vier punten 
verschil met de nummer twee.
 Basisschool ‘de Lichtbron’ is uitgebreid 
met een leslokaal. Deze ruimte komt in 
de plaats van de noodvoorziening bij 
de school. De gemeente trekt hiervoor 
241.000 euro uit.
 De reconstructie van de provinciale weg 
tussen Buitenpost en Augustinusga gaat 
de gemeente 350.000 euro kosten. Een 
ton meer dan aanvankelijk begroot.
 Tijdens het referendum over de Eu-
ropese grondwet heeft vier van de tien 
stemmende Buitenposters op de ja-toets 
gedrukt.
 Na het kampioenschap van het eerste 
elftal is ook het tweede team er in geslaagd 
om te promoveren. Een tweede plaats in 
hun klasse was hiervoor voldoende.

Van de 
bestuurstafel

Op woensdag 1 juni waren we met het voltallige 
bestuur aanwezig voor onze maandelijkse bestuurs-
vergadering. De voorzitter opende de vergadering en 
heette een ieder van harte welkom. Als eerste werd 
gemeld dat Sytse Harders de kuren allemaal goed 
heeft doorstaan en nu in afwachting is of deze zijn 
aangeslagen. Wij hopen op goede berichten.
De bewegwijzering is in handen van de Gemeente 
en zal dit jaar waarschijnlijk afgerond worden. Als 
Plaatselijk Belang zijn wij nu bezig met informatie-
borden aan de ingangswegen van de Noord, Zuid, 
Oost en Westkant van Buitenpost. Dit lijkt ons een 
hele goede zaak.
Ook is er afgesproken dat wij 3 bloembakken, in 
bruikleen van de Gemeente, in de Kerkstraat zullen 
plaatsen en opvullen (zie ook elders in dit blad). De 
gemeente is hiermee met ingang van dit jaar gestopt 
vanwege de bezuinigingen. Namens PB zijn 2 afge-
vaardigden (Maaike en Jellie) aanwezig geweest bij 
vergaderingen van de Buvo in verband met de her-
inrichting van de Kerkstraat. Er is met alle politieke 
partijen over gesproken. Deze reageerden over de 
hele linie positief en waren het er over eens dat Bui-
tenpost nu echt eerst aan de beurt is. Dit vraagt nog 
wel wat geduld (en geld), omdat dit van veel dingen 
afhangt. maar dat het komen gaat is zeker!!
Ook was er de Federatievergadering (met de Plaat-
selijke Belangen van alle dorpen in Achtkarspelen). 
Het belangrijkste agendapunt was de brug van Blau-
forlaet. Er zal een brief naar de provincie gestuurd 
worden, dat ook deze brug veilig moet worden ge-
maakt, met name voor de fietsers. Een goede zaak 
dat we ons daar met z’n allen sterk voor maken. 
Onzevolgende vergadering is op 6 juli.

Namens het bestuur PBB, 
Maaike Dotinga - van der Veen

Fractieleden om de tafel 
met BUVO en PBB
Op maandagavond 6 juni heeft de BUVO haar plan-
nen gepresenteerd voor de aanpak van de Kerkstraat 
en de derde fase van het centrumplan. Met het oog 
op de berichten dat de realisatie van de oostelijke 
rondweg al in een vergevorderd stadium is moet er 
ook haast gemaakt worden met de bovengenoemde 
plannen.
Alle partijen waren het er over eens dat Buitenpost op 
korte termijn eigenlijk als eerste aan de beurt moet 
zijn. De tijd dringt, ”het is niet vijf , maar twee mi-
nuten voor twaalf, als we nu niet aanpakken gaan de 
ondernemers, die zich willen vestigen in Buitenpost 
als de derde fase gereed is, zich elders presenteren”, 
aldus BUVO-voorzitter Janny Veenstra. En dat zijn 
er volgens mede-bestuurslid Jan Lammerts, “enkele 
tientallen”. Dat het niet aan de prachtige plannen zal 
liggen die de fractieleden voorgeschoteld kreeg werd 
duidelijk. Daar werden geen op- of aanmerkingen 
over gemaakt, alleen maar lof over gesproken. De 
leden van de agendacommissie hebben toegezegd 
er voor te zullen zorgdragen dat deze kwestie zo 
spoedig mogelijk op de agenda van de gemeente-
raad geplaatst wordt. En nu maar hopen dat er zo 
snel mogelijk een begin kan worden gemaakt zodat 
het straks voor de inwoners van Buitenpost en de 
dorpen uit de omgeving een plezier kan zijn om te 
winkelen in prettige en veilige winkelstraten.

Het Behouden Huis 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende acti-
viteiten geweest van het Behouden Huis. Het 
seizoen werd geopend met een lezing door 
Th.W.Jensma. In januari was er de tentoonstel-
ling van Evert Meilink. Deze kunstschilder uit 
Buitenpost maakt prachtig werk. Nog steeds vinden wij het niet terecht dat 
hij relatief weinig bekendheid geniet..... zo gaat het misschien wel vaker 
met de èchte schilders. 
In maart was er een huisconcert in het Behouden Huis met een Bulgaarse 
violiste (inmiddels is zij afgestudeerd en tot concertmeester benoemd) en 
een pianiste (eveneens uit Bulgarije). Daarna waren er nog Haye Bijlstra 
met zijn poppentheater en het Fries Kamerorkest. Het seizoen is afgeslo-
ten met nog een huisconcert op 26 juni, met de pianist Roel Praas op de 
vleugel. 

Voor het nieuwe seizoen zijn de plannen nog niet rond. Vast staat al wel 
dat er weer een openingslezing zal zijn door Th.W.Jensma, dat er een 
tentoonstelling zal zijn en .... dat circus Witova komt! Alle kinderen van 
Buitenpost krijgen een spannend circus-programma aangeboden op de 
laatste dag voor de herfstvakantie! Verder zal er een orgelconcert gege-
ven worden in de Hervormde Kerk door Euwe Zijlstra. 
In het septembernummer van deze krant volgt meer informatie. 

Tweemaal voetbalscheepsrecht

De bal is rond en op het laatste moment 
Veenwouden - Buitenpost gelijk : de spanning ongekend 
Wederom een gevecht op neutraal terrein 
Wat gaat er om in Jan Douma’s brein?! 

Aangetreden op sportpark De Saedkampe dinsdagavond 17 mei 
geïnstrueerd, strategisch, tactisch, benen en koppie er bij 
snel, gedegen: Berisha schoof de bal in het net 
beter spel, een strafschop : VCB in een lastig parket 

Bal, stip, voet, paal, dezelfde voet: het gelijke punt? 
Veenwouden wordt dit gestolen goaltje niet gegund! 
Slot offensief Ernst Steringa op de paal 
rebound Mark Broersma: raak... einde verhaal! 

Bloed stollend, een thriller, kampioen : spektakel voetbal zoals dat hoort
Ronnes, aanvoerder spreekt: voor Rashid Ouro Agoro hebben we gescoord
het kleine zaterdagfeestje dinsdagavond dunnetjes overgedaan 
de Swadde kent haar grondvesten als fans uit de bol gaan!

PEVADKO

De oostelijke rondweg in vogelvlucht

Drie jaar geleden werd het gemeentelijk voornemen voor 
een oostelijke rondweg en een noordelijke ontsluitingsweg 
om ons dorp, voor het eerst genoemd. Na een eerste schets 
is het plan nu toch een aantal stappen verder. Er is vol-
doende financiële garantie van de drie betrokken partijen 
(gemeente, provincie en NS) om een voorontwerp-bestem-
mingsplan voor te bereiden. Twee weken terug werd deze 
voor het eerst tijdens een informatie-avond in The Point 
gepresenteerd en op 23 juni de effectrapportage in de 
raadsvergadering besproken. Met de hulp van de computer 
hebben wij de een tekening uit het rapport op een luchtfoto 
geprojecteerd. Uit de tekening blijkt overigens  dat het defi-
nitieve traject nog niet vaststaat: er zijn 3 varianten waaruit 
een keuze kan worden gemaakt. Oostelijk van de rondweg 
zal grond voor natuurgebied worden bestemd. Tussen 
het dorp en de weg zal verdere nieuwbouw plaatsvinden. 
Ingetekend is ook de eindsituatie van bestemmingsplan 
‘Mûnewyk’. Opvallend onderdeel van het plan is de aanleg 
van een viaduct over de spoorweg naast de Parallelweg. 
Boven spoorwegovergang Oost is de ontsluitingsweg naar 
industrieterrein ‘de Swadde’ aangegeven. Wij volgen de 
ontwikkelingen op de voet.

 n

 w
 m  o
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Voor al uw
bloemwerk
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto’s: Harrie Slagter

(advertentie)

Geboren op 29 februari 1948 
te  Wissenkerke (Zeeland) is 
Herma Visser-Weerstra tot 
nu toe dertien keer verhuisd. 
Sinds 1990 woont ze in Bui-
tenpost. Is moeder van  de in 
Groningen wonende en bijna 
afgestudeerde adoptie-twee-
lingzonen Ernesto en Miguel 
en sinds 1998 weduwe  van 
dominee Thijs Weerstra.

Herma werd geboren in Zee-
land en is daarna opgegroeid  
in Hardinxveld-Giessendam in 
Zuid-Holland. Als derde kind 
van zeven ging ze van jongsaf 
al graag met allerlei kinderen en 
verschillende mensen om.
 
Kleuren
Als kind was ze altijd bezig en 
met name met de kleurenwe-
reld: knutselen na schooltijd, 
vooral in de wintertijd, met 
allerlei stofjes en wegwerpma-
teriaal en brieven aan de in 
Kampen wonende  grootouders. 
Hierin kreeg iedere letter dan 
een andere kleur. Ook werden 
zelfgemaakte veldboeketjes 
naar zieken en alleenstaanden 
gebracht. Tussen 8 en 12 jaar 
bracht ze regelmatig bezin-
ningstijdschriften rond in een 
wijk–langs-de-dijk en hielp met  
huis-aan-huis collectes.
 

Gezondheidszorg
Herma verhuisde op haar ach-
tiende naar Gorinchem om daar 
de verpleegstersopleiding te vol-
gen. Daar werkte en studeerde 
ze tot haar 21e als leerling-ver-
pleegkundige in het Streekzie-
kenhuis. Vrije tijd werd besteed 
aan het presenteren op de zie-
ken-radio-omroep. De vervolg-
studies Kraamverpleegkunde en  
Extramurale Gezondheidszorg 
volgden daarna in Enschede en 
Breda. In haar vrije tijd was  
Herma ook meerdere keren per 
week in ‘De Blije Werelt’ in Lun-
teren als vrijwilliger bij vakan-
tieweken voor gehandicapten 
te vinden. Van haar 25e tot 29e 
jaar was ze wijkverpleegkundige 
in Nunspeet en gaf daar als in-
terim-vrijwilliger ook les bij het 
Rode Kruis en was betrokken 
in het bestuur van de Stichting 
Peuterspeelzalen-in-oprichting.  
Verder zong ze als zangliefheb-
ster bij de cantorij.   

Van de Veluwe naar Brussel
Herma trouwde op haar 29ste  
met dominee /schrijver Thijs 
Weerstra en woonde met hem 
een jaar in de pastorie van 

’t Harde tot hem een nieuwe  
veelzijdige taak in België aange-
boden werd en als het ware ‘uit-
geleend’ werd aan  Vlaanderen 
en Brussel, het Nederlandstalige 
België. Het  paar verhuisde naar 
een buitenwijk van Brussel. 
Herma deed er van 1978 tot 
1985, ‘Rood Kruis‘-vrijwilligers-
werk in het Vlaamstalige Ter-
vuren: creativiteitenbegeleiding 
bij ouderen en gehandicapten 
en opvangwerk in Brussel-Cen-
trum. Thijs en Herma werden 
in die tijd gastouder van een 
tweeling die later geadopteerd 
werd. Voor enkele Nederlandse 
studenten aan de Protestantse 
Theologische Faculteit in Brussel 
waren  de Weerstra’s  ‘onthaal’-
adres en voor veel vrienden en 
familie vakantieadres. Onder 
andere als lid van de protestant-
se cantorij was Herma actief in 
de Nederlandstalige Verenigde 
Protestantse Kerk in Brussel en 
bij Oecumenische diensten in 
Brussel-C. Met Thijs bezocht ze 
veel plaatsen in vooral Vlaande-
ren, het werkgebied van haar 
man.

Van bruisend Brussel naar 
de drukke Randstad
Na zeven mooie jaren verhuisde 
het gezin weer naar Nederland 
waar ze van 1985 tot 1990 in 
Berkel en Rodenrijs woonden en 

Herma al snel bestuurslid werd 
van de kruisvereniging. Tijdens 
de fusietijd van de Kruisver-
enigingen naar de Thuiszorg 
en tijdens haar studie Gezond-
heidsVoorlichting en – Opvoe-
ding aan de  Hogeschool te Rot-
terdam, was Herma eveneens 
vrijwilliger. Zoals plaatselijk 
mede-organisator/gastvrouw 
van Gezondheidszorg-thema-
bijeenkomsten en milieu- en 
gezondheidsvraagstukken. Dit 
resulteerde in een uitnodiging 
voor een landelijke gezond-
heidszorgdag waarvoor de beste 
initiatieven van vrijwilligers uit-
genodigd waren. Redactiewerk 
voor een provinciaal tijdschrift 
voor vrijwilligers in de gezond-
heidszorg vroeg ook de nodige 
tijd. Tegelijkertijd was ze lid van 
de regionale vakantiewerkgroep 
“Pax Christi Kinderhulp” die 
Noord-Ierse en later Armeense 
kinderen een vakantie bezorg-
den bij gastgezinnen. Ook was 
ze lid van de ouderraad van de 
Christelijke Basisschool en  in de 
plaatselijke kerk initiatiefnemer 
van de  werkgroep  ‘KerCreatie’  
die bijbelverhalen op een crea-
tieve manier vertaalde. Bij de 

landelijke Gereformeerde kerk 
was ze deputaatslid voor de za-
ken van de Belgische kerken.
 
Noordelijker
Haar man wilde na het Zuiden 
en het  Westen  graag weer eens 
naar het Noorden van Neder-
land, waar hij ook geboren was 
en zijn moeder nog woonde. 

Toen zich in 1990 de gelegen-
heid voordeed om predikant bij 
de gereformeerde kerk in Bui-
tenpost te worden, besloten ze 
om naar het vrijwel onbekende 
Noord-oosten van Fryslân te 
gaan. Met begrijpelijke tegenzin 
van de zonen die toen in groep 7 
van de basisschool zaten en ei-
genlijk hun leuke vriendjes niet 
wilden missen. Al gauw kwam 
ook hier Pax-Christi-Kinderhulp 
weer bij haar met het verzoek 
om ook in deze regio een werk-
groep te formeren. Hoewel ze 
nog niet veel mensen kende, en 
eigenlijk ook nog behoefte aan 
wat rust had, zwichtte ze toch. 
En dankzij veel medewerking 
van een groep kindvriendelijke 
mensen lukte het. Terwijl ze 
zich in de nieuwe omgeving 
wat aan het oriënteren was 
las ze een oproep voor vrijwil-
ligers bij een opvangboerderij 
in Kollumerzwaag. Dus werd 
ze vrijwilliger bij creatieve mid-
dagen voor bewoners van   ‘Het 
Lichtpunt’. En later ook nog 
eens meerdere jaren creatieve 
hulpmoeder bij basisschool ‘de 
Fakkel’. Daarnaast assisteerde  
ze haar echtgenoot bij zijn veel-
soortige werkzaamheden. Haar 
man gaf haar de ruimte en zij 
hem. Ze stimuleerden elkaar, 
vulden elkaar aan en gaven el-
kaar energie.
 
De wereld dichterbij
Toen er oorlog in voorma-
lig Joegoslavië uitbrak las ze 
steeds maar weer oproepen 
voor vrijwilligers die de ont-
heemden moesten opvangen. 
Kollumerzwaag werd daarom 
verruild voor de opvang van 
vluchtelingen in Zuid-Laren en 
later in Leeuwarden. Daar werd 
ze vrijwilliger/coördinator bij de 
spreekuren en het met een tolk 
opnemen van vluchtverhalen 
voor Vluchtelingenwerk Ne-
derland, samen met het Buro 
voor Rechtshulp. Ze deed dat  

trouw meerdere jaren  heel veel 
dagdelen per week. Ook in het 
asielzoekerscentrum in Kollum 
is ze 2 jaar actief geweest. Eerst 
met vakantie-creativiteiten met 
kinderen en later met het geven 
van Nederlandse les. In die tijd 
was ze ook redactielid van het 
plaatselijke kerkblad ‘De Scha-
kelpost’, later de ‘Samenklank’ 

en eveneens  een paar jaar, als 
groen-links-ig CDA-er, bij het 
redactieblad van het gemeente-
lijke CDA. Herma  was van 1993 
tot 1998, in mei en juni, actief 
als lokale collecteorganisator 
voor de gehandicaptencollecte  
AVO/ANGO. Ook was ze enkele 
jaren externe vertrouwensper-
soon bij het ‘Lauwers College’.
 
Ziekte en verpleging
Maar toen Thijs in februari van 
1998 een ongeneeslijke her-
sentumor kreeg was ze er hele-
maal voor hem en de zonen. Ze 
stopte met de vrijwilligersactivi-
teiten nadat ze voor vervanging 
had gezorgd. Tijdens het verblijf 
van haar man in het Academisch 
ziekenhuis te Groningen, waar 
hij twee keer een hersenopera-
tie onderging en bestraald werd, 
was Herma heel wat weken van 
’s morgens tien uur tot vroeg in 
de avond op de afdeling neuro-
chirurgie. Zo’n honderd meter 
nabijheids- en troostkaarten en 
-brieven hingen bij toerbeurt 
in de ziekenkamer. Miguel en 
Ernesto moesten ook de juiste  
aandacht krijgen. Op het Lau-
wers College en op hun voet-
balclub werden  de jongens ook 
zeer goed opgevangen. De fami-
lie woonde wat verder weg maar 
gelukkig waren er gemeentele-
den die hulp boden zodat zij ie-
dere dag bij haar man kon zijn. 
In juli 1998 overleed haar man 
in het ziekenhuis in Leeuwarden 
nadat hij nog enkele weken 
ziek en gehandicapt thuis ge-
weest was. Omdat de zonen in 
Groningen hun opleiding deden 
wilden ze liever niet dat Herma 
naar het midden van het land 
zou verhuizen. Daarom werd de 
pastorie voor een woning op de 
Barrage verruild. De landelijke 
Avo-gehandicapten-collecteor-
ganisatie benaderde Herma in 
1999 voor het rayonhoofdschap 
voor Noord- en Westfriesland, 
maar daar was ze nog even niet 

aan toe. Ze had nog wat maan-
den rouwverwerking nodig, 
maar daarna werd die nieuwe 
vrijwilligerstaak toch op zich ge-
nomen. Eveneens ging ze weer  
beroepsmatig in de thuisverple-
ging werken en was ze af en toe 
nachthoofd in verpleeghuizen.

Hand en spandiensten
Bij al haar bezigheden in het 
dorp, zoals sociaal werk bij se-
nioren met een kwetsbare ge-
zondheid, werd Herma in 2003 
gevraagd om jeugdouderling in 
de  (gereformeerde) Samen–op-
weg-kerk te worden. Ondanks 
dat ook zij maar 24 uren in een 
etmaal heeft, nam ze die taak 
voor 50% op zich, om niet te 
veel hooi op haar vork te nemen. 
Ook was ze met een mede-ker-
kenraadslid initiatiefnemer voor 
creatief Inlooppastoraat. In 
2004 werd  Herma vrijwillig ray-
onhoofd voor de gehele provin-
cie voor Handicap.nl (de nieuwe 
naam voor Avo-Ango). Een 
functie die haar met veel men-
sen uit allerlei Friese streken in 
contact brengt. In februari 2005 
kwam een nieuwe klus op haar 
af: gastpredikanten uitnodigen. 
Dat zou tijdelijk zijn maar door 
haar plaats als jeugdouderling 
beschikbaar te stellen is er een 
wisseling van haar kerkelijk vrij-
willigerswerk in aantocht.
 
Medemens
Voor Herma is trouw, hulpvaar-
digheid en het uiten van haar 
mening belangrijk. Ze houdt 
niet van sleur, wel van openheid 
maar helemaal niet van achter-
klap. Ze evalueert regelmatig en 
door te wisselen van sommige 
vrijwilligersaktiviteiten houdt 
het haar gedachten scherp. Als 
het wat extra druk is vergeet 
ze tegenwoordig wel eens wat 
maar gelukkig is er de onmis-
bare agenda. Als oecumenisch 
christen vindt ze de zorg voor 
medemensen en de kleurrijke 
samenleving een vanzelfspre-
kendheid. Tussen haar bezighe-
den door heeft ze behoefte aan 
gezellig samenzijn met vrienden, 
zonen of familie,  maar ook aan 
alleenzijn voor bezinning en aan 
rust. Momenteel kijkt ze erg uit 
naar een ‘rust’periode waarin ze 
weer veel met kleuren bezig kan 
zijn: haar acryl-schilderhobby. 
“Ik vind het altijd mooi om iets 
te hebben waar je naartoe kunt 
leven”, aldus Herma.

“...ik vind het mooi om iets te hebben om naar toe te leven...”

Herma Weerstra:  vrijwilliger bij uitstek
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Programma Feestweek 2005Programma Feestweek 2005Programma Feestweek 2005Programma Feestweek 2005Programma Feestweek 2005
donderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustusdonderdag 28 juli tot en met woensdag 3 augustus

Donderdag 28 juli 
14.30 uur Start Kermis
19.30 uur – 23.00 uur ’t Twaspan / De Haan Westerhoff Zonwering
   Straatartiesten festival in de Kerkstraat

Vrijdag 29 juli
10.00 uur Start LAN Party in de sporthal
14.00 uur – 16.00 uur ATB Zwemfeest in de Kûpe
16.30 uur Start Rondrit motoren in de Kerkstraat
19.00 uur – 23.00 uur Pyramide Fun Fierljeppen, groot terras 
   en muziek in de Kerkstraat
19.00 uur Fierljeppen op Sportpark de Swadde

Zaterdag 30 juli 
08.00 uur Fietstoertocht
10.00 uur Tennistoernooi
13.30 uur – 22.30 uur Nederlands Kampioenschap Smant Vloeren Solexrace, diverse 
demonstraties met motoren en karts, groot terras en muziek podium met partyband 
TOF; plaats: Gele Lis en omgeving
19.00 uur Woonexpo Kapenga Ringrijderij in de Halbertsmastraat e.o.

Zondag 31 juli 
10.00 uur Kaatsen aan de Parklaan

Maandag 1 augustus 
10.00 uur Braderie/Rommelmarkt in de Kerkstraat
19.00 uur Oriënteringsritten start vanuit ‘The Point’
20.00 uur Teake v/d Meer en Griet Wiersma in de feesttent aan de Parklaan

Dinsdag 2 augustus 
10.00 uur – 14.00 uur SBW Kinderspelen bij de feesttent aan de Parklaan
12.00 uur Darts-toernooi in ‘The Point’
19.00 uur Seedyk Geveltechniek Fun Fight aan de Vaart
20.00 uur LAYS in de Feesttent aan de Parklaan

Woensdag 3 augustus 
08.00 uur Grote jaarmarkt
08.00 uur Groot terras met muziek bij de Feesttent aan de parklaan
09.00 uur 52e Concours Hippique op het Mejonsmaveld
20.00 uur YORIN Drive in Show in de Feesttent aan de Parklaan
22.30 uur Jacqueline Nome Makelaardij Vuurwerk spektakel op de ijsbaan 

Hele week:
VrieService lichtroute / Kermis naast sporthal ‘de Houtmoune‘

Straatartiestenfestival pakt groots uit
De donderdagavond in de feestweek liegt er niet om. Het derde 
straatartiestenfestival heeft al een reputatie, die met deze 
avond nog eens zal worden vergroot. Een achttal acts van for-
maat zullen van de vroege avond tot omstreeks elf uur liefheb-
bers van artiesterij en vermaak geboeid kunnen houden. Na de 
openingswoorden van burgemeester 
Lycklema en feestweekcommissie-
voorzitter Alexander de Vries zullen op 
diverse plekken in de Kerkstraat zich 
weer de meest ongewone taferelen zich 
afspelen. Alle soorten van straattheater 
zijn vertegenwoordigd: jongleren, vuur, 
acrobatiek, humor, magie en kunstena-
rij. Maar niet te vergeten, eigenlijk ook 
het kunststukje van de feestweekcom-
missie om zo’n bijzondere verzameling 
acts in Buitenpost tegelijk te laten op-
treden. Een greep uit het programma 
staat hieronder.

Het programma is rond en de voorbereidingen grotendeels gedaan. “Wij zijn er  klaar 
voor”, zegt Rommie Woudstra, “en hebben een lijst activiteiten die nog meer beloofd 
dan voorgaande jaren.” Wij keken met Rommie, samen met mede-commissielid Suzanne 
van der Meer, naar het programma.

Het geheim van het succes van de feestweekcommissie is de samenwerking in het hechte 
groepje van acht mensen en het plezier dat er zelf aan beleefd wordt. “Dit wordt het 
vijfde jaar voor de vernieuwde commissie en steeds meer dingen gaan gemakkelijker, we 
hebben ondertussen ervaring in wat we doen en niet als minst belangrijkste: we hebben 
veel steun en positieve reacties uit het dorp. Voor het eerst is er nu een hoofdsponsor 
voor alle grote activiteiten, een luxe waar we trots op zijn. De collecte heeft opnieuw 
ruim 2,5 duizend euro opgeleverd en ook die betrokkenheid waarderen we bijzonder. We 
hoeven ook niet zo vaak meer te vergaderen maar toch loopt de samenwerking zonder 
problemen - we gaan er met z’n allen voor”.

De vorm staat voor een groot deel nu vast en waarom zou het ook anders als het zo goed 
aanslaat. Binnen de verschillende onderdelen is er nog veel ruimte om dingen uit te pro-
beren en je bouwt zo een reputatie op. “Het aantal acts waaruit bijvoorbeeld voor het 
straatartiestenfestival geput kan worden is groot en er zijn nog veel bijzondere optre-
dens die we graag nog eens hier naartoe willen halen. Ondertussen groeit ook de bekend-
heid van het festival en je ziet dat steeds meer mensen uit de regio in de feestweek naar 
ons toe komen - een bewijs dat we het goed doen”, aldus Rommie. In de plaats van het 
buikglijden zijn nu twee andere straatspektakels gepland - Fun Fierljeppen en Fun  Fight. 
Dit zijn de onderdelen waarin ook de dorpsgenoten zelf in actie kunnen komen: tot eigen 
meerdere eer en glorie - en vermaak van de toeschouwers. Opgave vooraf is niet nodig, 
dit kan tot kort voor de start van de activiteiten. Jarenlange vaste sportieve onderdelen 
als het ringrijden, fi erljeppen, de fi etstoertocht, het tennistoernooi en het kaatsen heb-
ben hun eigen organisatie die ervoor zorgen dat de onderdelen, soms al voor de twintigste 
keer, er altijd gesmeerd staan.  Nieuwere onderdelen als de LAN-party en het  zwemfeest 
hebben hun bestaansrecht ondertussen ook bewezen. Voor de ouderen zijn Teake van der 
Meer en Griet Wiersma een garantie voor een pracht avond en staan daarom opnieuw op 
het programma in de feesttent. Braderie en rommelmarkt samen met de grote jaarmarkt 
en optredens in de feesttent met LAYS en YORIN-Drive-In hoeven eigenlijk niet eens meer 
genoemd te worden, zo vanzelfsprekend zijn ze.

“Bijzonder is dit jaar het Nederlands Kampioenschap Solexrace. Tegelijkertijd zijn er 
demonstraties van motoren en karts - en is het muzikale deel met de party-band TOF 
(met de bekende zanger Dennis Franke) een topper. De zaterdagmiddag heeft daarmee 
ook weer een eigen sterke invulling gekregen”, aldus de organisatoren. Nieuw is ook de 
aanwezigheid van Wâldkeninginne Baukje Renkema, die als gastvrouw van de feestweek 
regelmatig te zien zal zijn. Het lijkt erop dat de feestweek-nieuwe-stijl weer staat als 
een huis en jaren vooruit kan. “Aan de feestweekcommissie zal het niet liggen”, bevesti-
gen Rommie en Suzanne.

- Circustheater Vladimir -

- ‘Muy Diffi cile’- ver-
taald ‘een beetje moei-
lijk’ - laat het publiek 
zien dat er meer dan 
één manier is om zich 
op een fi ets te voort te 
bewegen, en dan ook 

nog eens tegelijkertijd 
te jongleren op het 

hoogste niveau 

Acrobatiek ‘Apetrots’: eindelijk is Vla-
dimirs speciale uitkijktoren aangeko-
men, waarmee hij zijn ideale droom-
prinses zal kunnen vinden. Al zwetend 
en puffend torst hij de gigantische 
mast omhoog, waarna hij ternauwer-
nood ontsnapt aan een ‘gebroken-
hart-aanval’. Met gevaar voor eigen 
leven bestijgt hij de mast, een ware 
worsteling met de zwaartekracht. 
Onder het jacquet komt zijn ware aard 
tevoorschijn: een speelse aap mengt 
zich onder het publiek. Uiteindelijk 
bereikt hij de top... en ontdekt tus-
sen het publiek zijn droomprinses! Na 
een spannende kennismaking volgt een 
uitbundige bruiloft. Een vrolijke en 
spectaculaire familievoorstelling!

Nederlands kampioen bal 
jongleren Marco Bonissimo 
maakt gebruik van ballen, 
kegels en ringen, maar ook 

als het nodig is ook van 
fakkels, messen en een 

hoge eenwieler. Dus wees 
opgepast!

Straattheater-
voorstellingen 

van Martin 
Forget worden 

gekenmerkt door 
krachtige visuele 
humor. Hij is gek, 
absurd, maar al-
tijd intelligent.

De vuurshow van Clinch is een geraf-
fi neerd spel van draaiende fakkels en 

een gevecht met brandende stokken en 
dansende vuurcirkels.

Silverman; dan hier, dan 
daar, en altijd onver-

wacht

De Belgische entertai-
ner, jongleur, acrobaat 
en magiër Michel Bec-
kers, ‘Torch Michael’ 

brengt spannend 
straattheater. Een 
show vol circusacts, 
bijvoorbeeld uitge-

voerd op een wiebelige 
driepotige tafel. Maar 
ook vol humor, jong-

leerkunsten en acroba-
tiek. De fi nale bestaat 
uit kunstjes met bran-
dende toortsen. Torch 
Michael vergeet niet 
zijn publiek nadruk-

kelijk te betrekken bij 
zijn act.
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Waterpret tijdens de Kinderspelen
Op dinsdag 2 augustus worden er weer de Kinderspelen gehouden. De 
warmte van vorig jaar had de organisatie bij de voorbereidingen nog 
vers in het geheugen en daarom wordt daarmee in het nieuwe pro-
gramma, met het thema ‘Circus’, nadrukkelijk rekening gehouden. 
Van 10.00 tot 14.00 zal op het veld aan de Parklaan bij de feesttent 
een aantal leuke spelletjes de jongere jeugd vermaken. Water speelt 
daarin een grote rol en zal voor de nodige verkoeling zorgen. Natuurlijk 
ontbreekt een buikglijbaan daarbij niet en een ‘schietpartij’ met vet 
coole super-sookers is een hoogtepunt in het festijn. Om 12 uur worden 
we allemaal getrakteerd op patat en ijs, maar tussendoor zorgen we 
ook voor ranja en wat lekkers. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door 
onze sponsoren Super de Boer, Dropshop Liquorice en Hoekstra Snack-
service. ‘s Middags doen we het een beetje rustiger aan met schmink 
en een optreden van een ballonnenclown. Alle kinderen van groep 1 
tot en met 8 zijn van harte welkom - laat niet na te komen!
Mochten er nog ouders of anderen zijn die best mee willen helpen dan 
zijn ze van harte welkom. 
Geef je op bij Suzanne van der Meer: 0511-540840 / 06-30296204

De computergekke LAN-party
Na drie succesvolle jaren zal sporthal ‘de Houtmoune’ opnieuw 
het domein worden van fanatieke computeraars uit Buitenpost 
en verre omgeving. Enkele tientallen mensen zullen de strijd met 
elkaar aangaan via het toetsenbord en beeldscherm. Sponsoring 
en technische ondersteuning komt, net als de voorgaande jaren, 
van Wybrand Computers uit Surhuisterveen. De party begint op 
vrijdag 29 juli om 16.00 uur en 
gaat door tot zondagmiddag. 
Alle verdere info over de lan-
party staat op onze website: 
www.outpost-lan.nl Er zijn al 
70 deelnemers ingeschreven, 
dus als je nog mee wilt doen 
moet je je snel opgeven op 
onze site.

Knetterende solexen en knallende muziek

In 2004 werd de eerste editie van de solexrace Buitenpost geor-
ganiseerd en organisatie, toeschouwers en coureurs waren en-
thousiast over het verloop. Reden genoeg om dit jaar het Neder-
lands kampioenschap Solexrace 2005 naar ons dorp te halen en 
op 30 juli is het zover. Na afl oop van de races zal  wâldkeninginne 
Baukje Renkema de prijzen uitreiken. Dit gebeurt aan de Zwane-
bloem op het muziekpodium. Daarvoor en erna zal, ondermeer 
door de bekende partyband TOF (bij velen bekend door zanger 
Dennis Franke), de feestelijke stemming muzikaal ondersteund 
worden. Het muziekterras biedt plek om er op uw gemak van te 
genieten en cateraars zorgen voor de inwendige mens. Voor kin-
deren is er de hele middag een springkussen aanwezig.

Nederlands Kampioenschap Solexrace
Met Solexclub ‘t Plofke uit Marum is een parcours uitgezocht dat 
aansluit op het kermisterrein. De wedstrijd zal worden verreden 
in 5 klassen. Voor de D-klasse geldt dat de Solex in originele staat 
moet verkeren om mee te mogen rijden. Ook moet de coureur in 
originele kledij - lange leren jas, pothelm en klompen - aan de 
startlijn verschijnen. De start is om 13.30 uur.

Demonstraties Kobutex Racing en Outdoor Kart
Naast de solexrace zal het publiek worden vermaakt met een 
heus motor-spektakel. Kobutex racing staat garant voor specta-
culaire rijkunst op twee wielen. Met een tweetal snelle Honda 
CBR600RR machines zal een demonstratie worden gegeven 
waarbij uiteraard de Kobutex-racingtruck niet zal ontbreken. 
Meer motorisch amusement wordt geboden door Outdoor Kar-
ting Friesland. Karten is een supersnelle sport voor jong en oud. 
Tijdens een fl itsende demonstratie kan het publiek met dit fe-
nomeen kennismaken.
Voor meer inlichtingen omtrent deze dag: R. van der Wal, tel. 
06-53489791 of r.vanderwal@softhome.net

The Point organiseert Feestweek-Darts
Op dinsdag 2 augustus zal het Feestweek Darts-toernooi in Za-
lencentrum The Point gespeeld worden. Tussen 10.30 en 11.30 is 
de opgave, waarna het toernooi om 12.00 uur start. De inleg be-
draagt  7,50. Het toernooi kent zowel een single- als een kop-
pelcompetitie. Het prijzengeld bestaat uit de inleg met beschik-
baar gestelde bekers. De hoofdprijs is een luxe mountainbike! 
Onder voorbehoud van goed weer is ook het terras open waar een 
barbecue verzorgd zal worden door keurslager Jan van der Bijl. 
Overigens kan ook vooraf opgave plaatsvinden bij Fokke Visser op 
telefoonnummer 541415. Voor meer informatie kunt u ook op dit 
dit nummer terecht.

Gladiatoren-Fight en Fun-Fierljeppen

Op vrijdag 29 juli en dinsdag 2 augustus vinden twee 
spektakelstukken plaats. Het zijn onderdelen waar ‘het publiek’ zich kan 
laten zien. Bij het gladiatoren-fun-fi ght moeten twee deelnemers elkaar 
met wapenstokken van een platform zien te krijgen. Fun-fi erljeppen is 
polsstokspringen zoals we dat kennen, maar net even anders! En zoals 
altijd gaat het niet om de sportieve prestatie maar om het plezier. Opgave 
tot kort voor de start van de spektakels.

De Vrieservice lichtroute - meld je aan!
Al vele jaren is het tijdens onze feestweek goede gewoonte om straten en 
tuinen te versieren en verlichten. Dit jaar zal het niet anders zijn. Ieder-
een wordt uitgenodigd om ook dit jaar weer z’n best te doen om zijn 
straat en/of tuin er weer op zijn mooist en feestelijkst uit te laten 
zien. Opnieuw is Vrieservice uit Drachten de sponsor van de lichtroute 
waardoor we in staat zijn gesteld om aantrekkelijke geldprijzen te 
verbinden aan de jurering. De onafhankelijke beoordelaars zullen op 
donderdag 28 juni weer langskomen en na rijp beraad weer de win-
naars aanwijzen. Let op: straten en tuinen die zich niet aanmelden Let op: straten en tuinen die zich niet aanmelden 
worden niet opgenomen in de route en zullen niet door de jury beoor-worden niet opgenomen in de route en zullen niet door de jury beoor-
deeld worden. Ieder jaar is opnieuw aanmelding verplicht.deeld worden. Ieder jaar is opnieuw aanmelding verplicht. Opgave kan bij: 
Sabina van Dijk, tel. 06-15266099 of Roel Wijma, tel. 06-24502362. U kunt 
zich ook aanmelden via e-mail: lichtroute@vrieservice.nl

De feesttent biedt op:

maandagavond:  Teake van der Meer en
    Griet Wiersma

dinsdagavond:  optreden van ‘ LAYS’

woensdag:  groot terras met 
    ‘s avonds Yorin Drive-In
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Tijdsindeling

Rubriek Tijd Omschrijving

1 09.30 Eenspannen tuigpaarden, KNHS-competitie
2 09.45 Eenspannen tuigpaarden Fries ras, limietklasse
3 10.00 Eenspannen hackney’s kleine maat, limietklasse

10.15 Parcours verkennen springruiters
4 10.20 Eenspannen tuigpaarden, limietklasse
5a 10.35 Springen direct op tijd ZZ, 1.35 m., 1e deel
6 11.05 Eenspannen tuigpaarden Fries ras, KNHS-competitie
7 11.20 Eenspannen hackney’s grote maat, limietklasse
8 11.35 Tweespannen tuigpaarden, limietklasse
5b 11.50 Springen direct op tijd, 2e deel, aansluitend 

prijsuitreiking
 12.20 Offi ciële opening
9 12.35 Eenspannen hackney’s kleine maat, ereklasse
10 12.50 Eenspannen tuigpaarden Fries ras, ereklasse
 13.05 Parcours verkennen springruiters
11 13.10 Eenspannen tuigpaarden, ereklasse
5c 13.25 Springen win or lose, 1e deel
 13.55 Show Stal Ton Kruithof
12 14.10 Tweespannen tuigpaarden, ereklasse
13 14.25 Ned. kampioenschap tweespannen hackney’s
14 14.45 Ned. kampioenschap eensp. Fries ras, dames
 15.05 Huldiging kampioenen
5d 15.15 Springen win or lose, 2e deel, aansluitend 

prijsuitreiking
15 15.45 Eenspannen tuigpaarden, gereden door dames
16 16.00 Eenspannen hackney’s, gereden door dames
17 16.15 Klavertje drie tuigpaarden Fries ras
18 16.30 Tandems tuigpaarden
19 16.45 Eenspannen hackney’s grote maat, ereklasse
20 17.00 Tweespannen tuigpaarden Fries ras
 17.15 Slotshow: Postruiters i.v.m. 60-jarig jubileum 
 17.45 Sluiting

Nationaal Concours Hippique Buitenpost
- woensdag 3 augustus 2005 -

Twee Nationale (top)kampioenschappen: Eenspannen Fries ras, dames
      Tweespannen hackney’s
en nog 16 tuignummers met fi er lopende Bovenlanders, pittige Hackney’s en het prachtige 
Friese ras met de berijders in Fries kostuum.

Springen: *Progressief direct op tijd.
  *Win or lose (zeer spannend)

Show:  *Stal Ton Kruithof, Kampen 
-Spektakel met vierspan Bovenlanders en diverse pony’s.
*Jubileumshow Postruiters i.v.m. 60-jarig bestaan.

Kinderen: Schateiland-luchtkussen op het CH-terrein.

Terrein: Mejontsmastraat/De Hoefslag (centrum dorp).
  Parkeren in de directe omgeving.
  Tribuneplaatsen met comfortabele kuipstoelen.
  Consumptietent vlak langs het parcours (wedstrijdgedeelte).

Entree: Kinderen t/m 8 jaar gratis.
  9 t/m 12 jaar € 4,- Voorverkoop € 2,50
  Volwassenen € 10,- Voorverkoop € 7,50
 
  Voorverkoop 14 juli t/m 2 augustus bij:
  DA Drogisterij ‘Balsemien’, Kerkstraat, Buitenpost
  Dropshop ‘Liquorice’, Kerkstraat, Buitenpost
  

Zie voor extra reductie de bon in de Leeuwarder Courant in de bijlage ‘Uit’ van donderdag 14 
juli, 21 juli en 28 juli a.s.

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 symbolisch. 
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 Buitenpost 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. 

Dat het concours geen automatisme is, daarvan 
is de Paardensportcommissie zich terdege 
bewust. Er is door de tijd meer concurrentie 
gekomen van andere evenementen. Het publiek 

heeft legio ontspan-ningsmogelijkheden, 
de kosten stijgen ieder jaar en het wordt 
steeds moeilijker om voldoende inkomsten te 
verwerven. Daarom proberen de organisatoren 
elk jaar opnieuw met veel vindingrijkheid een 
zo aantrekkelijk mogelijk programma samen te 
stellen, dat door zowel de deelnemers als het 
publiek op prijs gesteld wordt.

Dit jaar belooft het Concours Hippique, dat op 
woensdag 3 augustus plaatsvindt, opnieuw 
een fraai en onderhoudend schouwspel te 
worden. Wilt u daarover méér weten, dan 
kunt u ‘surfend op internet’ gaan naar de 
website van de Paardensportcommissie: 
www.chbuitenpost.nl waarop o.a. het nieuwe 
programma bekend gemaakt zal worden. 
Wij kunnen u alvast verklappen dat het 
concours dit jaar mede in het teken staat van 
het 60-jarige jubileum van de Postruiters uit 
Buitenpost e.o. en dat er om twee nationale 
kampioenschappen zal worden gestreden.

De Paardensportcommissie nodigt u bij deze 
van harte uit om het concours, dat onder 
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie uitkomt in de hoogste 
categorie, te komen bezoeken, opnieuw of 
voor het eerst en dus nieuwsgierig naar wat 
u te zien zult krijgen en staat u er eens bij 
stil dat het grootste ééndaagse openlucht-
paardensport-evenement in Nederland kan 
worden georganiseerd en in stand kan worden 
gehouden dankzij de steun en bijdrage van 
velen. En wanneer u er toch bent: laat de 
unieke sfeer van dit paardensportgebeuren op u 
inwerken. Tien tegen één dat u er door geboeid 
wordt en hetzelfde enthousiasme gaat voelen 
als duizenden anderen!

52 jaar!

...traditie, show en sfeer...



De voormalige kinderraad van Bui-
tenpost viel op donderdag 9 juni de 
eer te beurt om  de Avonturentuin te 
openen. Mede dankzij haar inspan-
ningen heeft de school- en beest-
jestuin een nieuwe aanblik en naam 
gekregen. In de herfst van 2003 
kregen de zes leden van de raad, 
een project van SCW It Koartling en 
Achtkant, het verzoek mee te wer-
ken aan een nieuwe opzet voor het 
voor kinderen bedoelde onderdeel 

van de botanische museumtuin. Na 
inventarisatie van wat er mogelijk 
was, en het mede-betrekken van 
klasgenoten, werd de inzichten en 
eigen inspiratie op papier gezet. 
Natuurlijk was het aan de fantasie 
ontsproten ideeënpakket groter 
dan  wat er realiseerbaar zou zijn. 
Maar toch, het viel de raad mee wat 
de medewerkers van ‘de Kruidhof’  
ervan hadden weten te realiseren. 
Met een handzwengel-pomp als 

opvallend middelpunt van de tuin, 
waren alle elementen terug te vin-
den die er indertijd gesuggereerd 
waren. Een spannende aankleding, 
zichtbaar- voel- en ruikbaarheid, 
een ontdekplek en een op een 
kinderhoogte toegesneden entree 
(‘een eigen plek’) konden hun vol-
ledige instemming vinden. Als enig 
gemis werd de  voorgestelde uitkijk-
toren genoemd, een idee dat om 
praktische en veiligheidsredenen 
het niet gehaald had. De aanwezige 
pers bleek volop geïnteresseerd in 
de overwegingen die de Kinderraad 
had gehad. Twee jaar later bleek 
toch ook het realiteitsbesef aan 
sterkte gewonnen te hebben. “ Als 
ik er op terugkijk, snap ik nu best 
dat heel veel niet mogelijk was van 
wat wij allemaal bedachten”, vertelt 
Kaihan Popal. Maar juist de vrij-
heid die de kinderen gegund was 
maakte dat het leuk project was om 
te doen. “ Als het aan mij zou liggen 
zou ik het zo wel weer willen doen”, 
merkte Jorrit Jans op, “ het was ge-
woon leuk om er over na te denken, 
het samen door te praten en het 
daarna op papier te zetten”. 
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Tuinbeleven

Inmiddels is het eind juni. Het meeste tuinwerk 
is achter de rug, de warme dagen zijn begon-
nen. Zittend op ons terras kijken we met tevredenheid naar 
onze tuin. Misschien hebt u dit voorjaar nog allerlei nieuwe 
planten gekocht en geniet u nu van de kleuren. Of komt 
de tuin die u in voorgaande jaren opgebouwd hebt nu tot 
bloei.

Bij De Kruidhof hebben we de afgelopen jaren ook heel wat opge-
bouwd. Soms, door bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen, breken 
sommige dingen je bij de handen weer af. Het seizoen erop gaan 
we gewoon weer door. Worden we inventief en bedenken nieuwe 
activiteiten om weer zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Werven 
we weer veel nieuwe vrijwilligers om alle dagen weer bezetting te 
hebben in ons tuincafé, de receptie en in de verkooptuin. Ook voor 
het onderhoud van de tuinen zijn we erg afhankelijk van deze en-
thousiaste mensen.

De Kruidhof, voor iedereen
Seizoen 2005 is een belevenis op zich. Met minder personeel meer 
activiteiten ontwikkelen. Vraag niet hoe, maar het lukt elke keer 
weer. We organiseren iedere tweede zaterdag van de maand één of 
meerdere workshops. Ze worden goed bezocht en de deelnemers 
zijn enthousiast. De workshop schilderen zat helemaal vol. Ook de 
workshop tuin- en plantenfotografie was een succes, de deelne-
mers hebben meteen een vervolgworkshop geboekt. Maar we wil-
len meer. Met de opening van de Avonturentuin willen we laten zien 
dat niet alleen ouderen De Kruidhof kunnen bezoeken. Ook gezin-
nen kunnen goed bij ons terecht. De kinderen die De Kruidhof wel 
eens bezoeken of bezocht hebben vermaken zich uitstekend.

Heksenmiddag succesvol 
De Kruidhof bestaat dit jaar 75 jaar. In dit jubileumjaar willen we 
vooral aandacht schenken aan kinderen. Ons jubileum vierden we 
daarom met een speciale kinder-
middag op 15 juni jl. De heksen-
middag was een groot succes. 
Ruim honderd kinderen bezoch-
ten De Kruidhof. Ze lieten zich 
door twee ‘heksen’ schminken. 
Ook konden ze met een verhalen-
vertelster ( één van onze trouwe 
vrijwilligers) mee de tuinen door 
op zoek naar een heksje en haar 
trollenvriendjes. Voor de volwas-
senen en de oudere kinderen was 
er de heksenplantenroute. De 
rust die zo kenmerkend is voor 
De Kruidhof heeft die middag 
even plaats gemaakt voor een ge-
zellige drukte, vrolijke stemmen, 
lachende kinderen en tevreden 
gezichten.

Zomerse kruidenwandelingen

Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost houdt ook deze zomer 
weer iedere maandagavond in juli en augustus Kruidenavondwan-
delingen. Onder begeleiding van een gids krijgt de bezoeker een 
rondleiding door dé botanische tuin van Friesland met de uitge-
strekte, meest bijzondere geneeskruidentuin van Nederland. Elke 
wandeling start om 19.00 uur en duurt zo’n anderhalf uur. In deze 
zomermaanden kunt u ook op zaterdag en zondag om 14.00 uur 
rondgeleid worden, waarvoor u zich op de dag zelf aan kunt mel-
den.

De rondleiding voert langs bekende en onbekende planten in de 
zeventien verschillende tuinen van De Kruidhof. De tuinen zijn in-
gericht naar thema, zoals onder andere de Geneeskruidentuin met 
kruiden die allerlei aandoeningen kunnen verhelpen of verzachten; 
de tuin met de Bijbelse plantencollectie; de Meditatietuin; de Bos-
tuin met onder meer stinzenplanten; de Middeleeuwse Kloostertuin; 
de Oude Cultuurgewassen; de Verfplantencollectie; de Keukenkrui-
dentuin; de Fruithof met oude fruitrassen; de Vlindertuin en de 
Varenhof. 

Bijzondere sfeer
De kruidenavondwandelingen in de zomer zijn inmiddels een jaar-
lijks terugkerende activiteit. Uit voorgaande jaren blijkt dat bezoe-
kers enthousiast zijn over de bijzondere sfeer in de tuinen tijdens de 
lange zomeravonden. Ook zijn veel mensen bij eerste kennismaking 
verrast door de hoeveelheid planten en de fraaie aanleg van de 
thematuinen. 

Middagwandelingen
Voor geïnteresseerden die niet op de maandagavonden kunnen ko-
men zijn er ook dit jaar ieder weekend in de maanden juli en augus-
tus om 14.00 uur zomerse kruidenwandelingen. Deze wandelingen 
duren net als de avondwandelingen anderhalf uur. De bezoeker kan 
zich hiervoor op de dag zelf bij de receptie opgeven.

De Kruidhof is gevestigd aan de Schoolstraat 29b in Buitenpost en 
vanuit Leeuwarden en Groningen binnen 25 minuten met de trein 
bereikbaar. Bezoekers betalen voor de kruidenavondwandelingen € 
4,- (gids is gratis, kortingskaarten niet geldig) en de weekendwan-
delingen de normale entree en € 1,- extra voor de gids (p.p.).

Op woensdag 3 augustus, tijdens de  feestweek, 
houdt ‘de Kruidhof’ de traditionele Natuurmarkt 
op het aangrenzende parkeerterrein en omlig-
gende straten. Van 10.00-17.00 uur bieden  45 
standhouders ambachtelijke streek- en natuurpro-
ducten aan. Variërend van Groningse boerenkaas, 
Friese geitenkaas, lams-en schapenvachten tot 
geneeskrachtige kruiden, porselein, wilgentenen 
manden en keramiek. Enkele standhouders zullen 
demonstratie geven. In de verkooptuin van vindt 
u een groot aanbod van bijzondere vaste planten. 
De entree van de  dé botanische tuin van Fryslân, 
nationaal en internationaal bekend om haar col-
lectie geneeskruiden, is op deze dag gratis. 

Sfeervol en smaakvol
Op de Natuurmarkt heerst een gemoedelijke 
sfeer. Kruiden en natuur zijn het thema van de 
Natuurmarkt. Hier worden biologisch verantwoor-
de natuurproducten aangeboden en voorlichting 
gegeven over zaken die met natuur te maken 
hebben. U krijgt volop de gelegenheid van al-
lerlei natuurlijke producten te proeven. Jams en 
honing,  geitenkazen en diverse waddenproducten 
zijn een greep uit het aanbod. 

Voor elk wat wils
Naast de eetbare producten zijn er kraampjes met 
kruiden, tuin- en kuipplanten, tuinzaden en vaste 
planten, diverse soorten thee, tuin-en huisdeco-
raties, handbeschilderde artikelen, lamsvachten 
en wol, mineralen, edelstenen, zijden sjaals en 
bloemwerken, enzovoorts. Ook geven verschil-
lend standhouders voorlichting. Zo geven kwekers 
voorlichting over natuurlijk tuinieren en de imkerij 
informatie over bijen, het houden van bijen en het 
maken van honing.

Wandelen door b(l)oeiende tuinen
U kunt zo van de Natuurmarkt de tuinen van De 
Kruidhof binnenlopen. In de maand augustus 
staan heel veel kruiden en planten prachtig in 
bloei. Een wandeling door de tuinen is een goede 
manier om even de drukte van de feestweek te 
ontvluchten. Wie voor het eerst de tuin bezoekt 
zal verbaasd zijn over de bijzondere plantencol-
lecties en de variatie van de 17 verschillende 
thematuinen. Het hele seizoen door verandert de 
natuur, met steeds weer een andere uitstraling. 
Even nazitten kan in het tuincafé De Uithof.

‘Verwen uw zintuigen’ op grote Natuurmarkt van De Kruidhof

De Avonturentuin - nieuwe kinderaanwinst ‘de Kruidhof’

Donderdag 9 juni werd, onder het 
genot van een stralende zon, het 
jaarlijkse tuinfeest in Haersmahiem 
gehouden. Hier waren vele stand-
houders aanwezig, onder andere 
een kaaskraam, sieraden, de we-
reldwinkel, het astma-fonds en 
bloemen. Maar ook de haringkar 
ontbrak niet. De bewoners en 
hun familie konden naar hartelust 
kopen. Ook enkele mensen uit het 
dorp kwamen een kijkje nemen, 
of konden een lootje kopen bij het 
draaiend rad waar weer veel mooie 
prijzen waren te winnen. Het werd 
voor iedereen een onvergetelijke 
dag. (foto: redactie)

Het tuinfeest van Haersmahiem

Fakânsje  door Janne Oosterwoud
!

Mei in hearlik foarútsjoch set ik de tassen yn ’e 
kofferbak. Klear, no mem noch.
Mem, dat binne twa floers oergerdinen út it 
âlderlik hûs. Doe’t se dêr ôftanke waarden 
begûnen se by ús oan in aventoerlik twadde 
libben. Ik helje se út ’e bykeuken en streakje mei 
myn wang oer de sêfte stof. De bern ha der mei 
tintsje boud, en se oer hân op ’e bank mei de 
mûzels en de wetterpokken. Al ús fakânsjes kinne 
se neifertelle. Op it strân leinen wy der op, en yn 

kâlde nachten der ûnder. 
Ik meitsje gjin fytstocht sûnder mem yn ’e fytstas. 

Mar mem wurdt suterich, de raffels hingje der by. 
De nije plaid is wol sa praktysk.
Even stean ik yn bestân. Nei al dy jierren…’Net 
eamelje,’ sis ik lûdop, ‘tiden hawwe tiden.’ Dat wy 
sette ôf mei de plaid, muzykje oan, optein oer de 
frijheid dy’t foar ús leit. Noch foar de Dútske grins 
giet myn mobyltsje. Ik sjoch op it display…Mem.



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Christinastraat 1
tel. sport: 0511-541635

www.vb-sport.nl

! ACTIE !
 Zomerjassen: 35% korting
 Laatste ronde:

75 paar schoenen nu 20,-

Aanbieding van Altra
op de typen Commander en Luxor

op enkele modellen uit het altra assortiment
gelden kortingen tot 200 euro

Altra de Fiets met diverse extra’s o.a.
- naafdynamo - aluminium frame - 7 of 24 versnellingen -

rollerbrake’s of V Brake’s remmen - geveerde voorvork + zadelpen
deze kwalitatief uitstekende Altra  zijn in de maand juli

in de aanbieding nu:  499,-

bel voor info naar 0511-543611

Profi le Buitenpost
Christinastraat 1 - 9285TM
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Heel groot zijn de voortuinen aan de Barrage 
niet. De hoeveelheid en het formaat van de 
beplanting die je erin kwijt kunt zijn beperkt. 
Het tuintje van Hinke Klijnstra treft dan ook 
bijzonder door het effect van vormen, kleu-
ren en rangschikking. Hier woont kennelijk 
iemand met een artistiek oog voor detail. Het 
tuinieren blijkt inderdaad een soort hobby 
van Hinke te zijn: in tuincentra moet ze vaak 
constateren, toch weer méér aangeschaft 
te hebben dan ze van plan was, maar ja, ze 
mag zo graag met groepjes en combinaties 
van verschillende planten spelen. Maar haar 
grote liefhebberij – een passie wil ze het niet 
noemen – is het weven. In de huiskamer 
lijkt het bewijs daarvan te staan: een enorm 
weefraam van ongeveer één bij twee meter. 
“Dat raam komt uit de jaren zeventig. Toen 
moest alles heel groot. Het was de tijd van 
grove weefsels, van schapenwol en spin-
newielen. Maar met zo’n groot raam heb je 
gauw last van je schouders en je rug. Ik kan 
steeds maar kleine stukjes tegelijk doen, 
dus het duurt nog wel even voor dit af is.” Ze 
weeft twee kindertekeningen na, bewaard 
uit de tijd dat haar kinderen klein waren.

Al toen ze zelf een kind was, zat Hinke te prutsen 
met lapjes, naald en draad. Ze herinnert zich dui-
delijk hoe ze met het weven in aanraking kwam: 
op de lagere school in Wommels was het en ze 
weet nog hoe prettig het was om daar te zitten 
en bezig te zijn met de mooie kleurige draadjes 
van de boekenlegger. Achteraf bezien loopt het 
bezig zijn met textiel als een rode draad door haar 
leven. Al zijn er perioden geweest dat ze er niets 
aan deed, ze komt er toch steeds bij terug. En 
niet alleen als hobby, ook professioneel. Na een 
vierjarige opleiding Naaldvakken in Leeuwarden, 
gaf Hinke een aantal jaren les aan een huishoud-
school in Klazienaveen. Door de invoering van de 
Mammoetwet kwamen er echter op de scholen 
steeds minder praktische vakken. Het aantal uren 
dat Hinke kon geven kelderde en toen ze verke-
ring kreeg met haar latere man, die in Groningen 
studeerde, ging ze daar de opleiding Stofversie-
ren doen. Van die opleiding heeft ze erg genoten, 
maar toen ze eenmaal getrouwd was, stopte ze 
met werken.

Ontdekking van het weven
Aangeland in Buitenpost begon ze met weven. 
Ze nam lessen op spijkerraam bij Nel Lansink 
in Noordbergum; later deed ze een driejarige 
cursus getouwweven (een andere weeftechniek) 
in Bakkeveen. Ze hield zich bezig met onderwer-
pen als gobelinweven, kleurenleer, bindingsleer, 
materiaalgebruik en verven, zowel chemisch als 
plantaardig (uienschillen, berkenbladeren, noten-
doppen e.d.). Een degelijke, grondige basis werd 
zo gelegd. Intussen kon Hinke haar plezier in het 
lesgeven hervinden door zich op de basisschool 
als hulpkracht in het handvaardigheidcircuit te 
storten en door in het Koartling weeflessen te ge-
ven. Dat was leuk werk, maar helaas raakte het 
weven in de tachtiger jaren ‘uit’, zodat ze moest 
stoppen. Ze heeft nog wel een tijdje een groepje 
thuis gehad. Toen volgde een ‘textielloze periode’. 
Hinke had al haar tijd nodig voor de hbo-opleiding 

Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. SPH leidt 
op voor coördinerend werk, maar ze koos niet 
voor een leidinggevende functie: “Ik wilde geen 
stressbaan. Andere dingen zijn veel belangrijker: 
gezondheid, de mensen om je heen. Ik ben  nu 
medewerker groepsverzorging bij verstandelijk 
gehandicapten. Het is prachtig werk en ik kan 
bovendien door de stagiaires ook nog iets aan 
onderwijs doen. Het is leuk om zo in contact met 
jonge mensen te kunnen komen. Als ik ’s avonds 
mijn bewoners met een knuffel in bed leg, heb ik 
zo’n tevreden gevoel!

Terug naar textiel
Zo kwam er een jaar of vijf geleden ook weer 
ruimte voor ‘textiel’. Door een oude bekende 
werd Hinke overgehaald om mee te gaan naar 
de Weefkring Drachten, een ontmoetingsplek 
voor mensen die weven en tegelijk een club is 
die activiteiten rond weven organiseert. “Je doet 
daar weer nieuwe contacten op. Het is weven en 
praten, je leert elkaar kennen en gaat lief en leed 
delen. Zo werkt het met clubs en verenigingen, als 
smeerolie.”  Hinke blijft zich ontwikkelen. Bij elke 
cursus leert ze weer bij, doet ze weer ideeën op, 
vindt ze nieuwe mogelijkheden. Verrassend is een 
wandversiering, waarin ook stokjes verwerkt zijn. 
Hoewel abstract, krijg je door het spel van lijnen 
en kleuren toch de indruk van een landschap.
Bij een rondgang door haar huis blijkt er veel 
meer van haar werk aanwezig te zijn dan  je eerst 
denkt. In bijna ieder huis hangen of liggen pan-
nenlappen, theedoeken, lopers, geweven sjaals, 
sieraden, badkamermatjes en wandversieringen, 
alleen zijn ze bij haar zelfgemaakt. Vaak verbluf-
fend fijn. “De creativiteit zit in het bedenken, voor 
het maken moet je vooral veel geduld hebben.”

Blijven leren
Hinke bezit verschillende weeframen en getou-
wen; bijna hilarisch is het formaat van het enor-
me weefgetouw dat op zolder staat. “De kinderen 
klommen hier vroeger  stiekem op, dat was het 
kraaiennest.” De zolder is groot, maar nergens 
is een spoor te bekennen van de gebruikelijke 
‘zoldertroep’ zoals ongebruikte meubels, oude 
lampen, etc. Alle beschikbare ruimte wordt in-
genomen door kasten, dozen, doosjes, bakjes en 
mappen; allemaal keurig geordend en overzich-
telijk gevuld met alles wat ooit gebruikt is of nog 
gebruikt kan worden op het gebied van textiel. 
Lesvoorbeelden, huiswerkopdrachten, garen in 
alle mogelijke variëteiten en kleuren, lappen.. 
Uit de zorg en de nauwgezetheid waarmee deze 
spullen worden bewaard en getoond, spreekt de 
band die Hinke met het materiaal heeft.  “Ik hou 
van varieren met kleur en materiaal, bijvoorbeeld 
door gebruik van verschillende diktes garen. Het 
is heerlijk om het in je handen te voelen. Het lijfe-
lijke contact met het materiaal en het ruimtelijke, 
daar zit voor mij de aantrekkingskracht van het 
weven in. Ik word meteen enthousiast als ik bij-
voorbeeld op een tentoonstelling een mooi werk-
stuk zie. Dan wil ik dat ook doen. Zo ben ik nu ook 
weer lessen aan het volgen, in Ferwerd. Op zo’n 
cursus beoordeel je elkaars werk, je bespreekt het 
samen. Dat geeft een enorme wisselwerking van 
enthousiasme en van energie!”
(tekst: Ineke Mooijweer; foto: redactie)

Hinke Klijnstra: weefster

Voor het derde jaar houdt de Doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan 
12 te Buitenpost tijdens de paardensportweek ‘Open Kerk’. Deze keer 
met een foto-expositie van amateur natuurfotograaf Lubbert Boersma uit 
Gytsjerk.
Het jaarthema van de Doopsgezinde kerk is dit seizoen ‘Vrede’. Vrede 
kent verschillende facetten. Veel mensen komen tot rust in de natuur en 
laten zich hierdoor inspireren.
De opening van deze tentoonstelling zal plaats vinden tijdens de dienst 
van 31 juli a.s. om 09.30 uur in de Doopsgezinde kerk onder leiding van 
ds. Willemke de Jong.
De heer Boersma kan niet alleen mooie natuurfoto’s maken maar hierover 
ook zeer boeiend vertellen. Een ieder is hierbij van harte welkom.

Lubbert Boersma is geboren in Zwaagwesteinde en heeft zijn voorliefde 
voor de natuur van huis uit mee gekregen. In 1982 is hij begonnen met 
fotograferen en heeft zich hierin steeds verder ontwikkeld. Hij maakt niet 
alleen foto’s in eigen omgeving maar ook in het buitenland. In het bijzon-
der Schotland en Noorwegen.
Naast het maken van foto’s geeft hij ook diavoorstellingen waarbij hij veel 
mensen laat zien hoe mooi de natuur is en dat wij daar zuinig mee moe-
ten omgaan.

Openingstijden expositie:
Zondag 31 juli              : 09.30 uur - 12.00 uur
Dinsdag 2 augustus    :  14.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 3 augustus:  09.30 uur – 17.00 uur

Open Kerk Doopsgezinde Kerk

Project buitenkans voor opvoedingsvragen
In Buitenpost wordt door de psychologenpraktijk - centrum voor 
opvoedings- en gedragsproblemen – het project Buitenkans uitgevoerd. 
Het betreft hier het aanbod aan ouders met een maximaal inkomen 
van 1500 euro (netto) om gebruik te maken van het hulpaanbod van de 
praktijk met betrekking tot opvoedingsvraagstukken. Eén en ander tegen 
gereduceerd tarief.

Het project Buitenkans wordt gedurende drie jaar mogelijk gemaakt door 
het Eelke Ytsma Fonds, een particulier fonds dat subsidies verstrekt aan 
projecten in de gezondheidszorg in de gemeente Achtkarspelen. Het 
project wordt door de genoemde psychologenpraktijk (0511-540998) 
uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Maatschappelijk Werk 
Fryslan en de GGD Fryslân.
Het project is vaak al bekend bij leerkrachten, huisartsen en hulpverleners 
en zij geven regelmatig het advies aan ouders om gebruik te maken van 
de mogelijkheden van het project.
Het project Buitenkans is bedoeld voor hulp aan kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 4 – 18 jaar en/of hun ouders die problemen ervaren bij de 
opvoeding van het opgroeiende kind. Het hulpaanbod is oplossings- en 
cliëntgericht en er worden concrete, praktische en bruikbare adviezen 
gegeven. De ‘cliënten’ bepalen zelf mede de doelstellingen van de 
hulpverlening.
Afhankelijk van de hulpvraag kan er hulp worden geboden in de vorm 
van individuele gesprekken maar ook in de vorm van groepstrainingen. 
Daarnaast behoort diagnostisch onderzoek om het ‘probleem’ helder te 
krijgen tot de mogelijkheden. Mogelijkheden voor groepstrainingen zijn 
onder andere: - sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die het 
moeilijk vinden om voor zich zelf op te komen of positief over zich zelf 
te denken, - stop-denk-doe training voor kinderen die het moeilijk vinden 
eerst na te denken voordat ze iets doen of zeggen, - grip-op-je-dip training 
voor jongeren die zich (zo nu en dan) somber voelen.
Ouders en/of opgroeiende kinderen/jongeren uit de genoemde 
doelgroep kunnen contact opnemen met mw. G.G. de Haan, 
orthopedagoog/gezondheidszorgpsycholoog van de psychologenpraktijk 
–centrum voor opvoedings- en gedragsproblemen in Buitenpost 
(www.psychologenpraktijk-buitenpost.nl)

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

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



Los de puzzel op en maak kans op de prijs ter waarde van € 10,- Deze  
wordt ter beschikking gesteld door de adverteerder die als oplossing te-
voorschijn komt. Oplossing – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de 
kopijbus buiten The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 19 augustus.

Het hoekje om!

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van 
boven naar beneden, van beneden naar boven in het diagram verborgen. Let op: 
de woorden gaan allemaal eenmaal het hoekje om. De letters mogen meer dan 
eenmaal gebruikt worden.

advies halve prijzen verslag
bank hypotheek product verzekering

belasting incasso salaris zakelijk

boekhouding lasten verkoop zakgeld

computer opbrengst

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 
fi etsmogelijkheden. Mooie ingerichte woning, 1 2-persoons bed 
en 2 1-persoonsbedden. Een kinderbedje eventueel aanwezig. 
Nog verschillende weken 
vrij van juni tot december. 
Kosten: € 30,- per 
dag voor 2 personen, 
€ 35,- voor 4 personen. 
Eindschoonmaak: 
1 daghuur. 
Bedlinnen inbegrepen: 
honden zijn toegestaan. 
Informatie: A. van der Veen;
telefoon: 0511-542779.

A C T D M K IJ L E K A I

G O C N I V E R K S Z S

N M U K E E H T O P B I

I P D O R P D T O Y E R

R U T E R R L A P H L A

E T T S G N E R B S A L

K I A C N I G K A Z S E

E H S K I R E V D A T N

Z A S T D S E I V O I P

R L O O U L R B A G N R

E V E T O A L A S T E IJ

B O E K H G B N K N E Z
Te koop: Dr. Wumkesstraat 29 

Vraagprijs: € 127.500,- k.k. 

Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje, ruime 
woonkamer met tuindeuren naar de 

achtertuin, eenvoudige keuken,
aangebouwde berging en een schuurtje. 

1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, bad-
kamer. Vaste trap naar ruime zolder. 

Bijzonderheden: De woning is voorzien van CV 
(HR-ketel uit 2004). In 2003 is de woning 
voorzien van nieuwe kozijnen en in 2005 

geïsoleerd d.m.v. schelpen in de kruipruimte. 

Voor meer informatie en foto’s kijk op: 
http://members.chello.nl/n.driebergen1

Tel: 0511 - 840 646
E-mail: nicodriebergen@chello.nl

Bezichtiging op afspraak

Dit extra dikke juni-nummer werd mede 
mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors

De paardensport
commissie



In verband met de zomervakantie 
is It Koartling in de maanden juli en 
augustus gesloten. 
Wij zien u graag
terug in het 
nieuwe seizoen!
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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

Iedereen in Nederland heeft last 
van de dadendrang van de huidige 
regering. Het effect is meestal 
dat we het met minder moeten 
doen. Ook op gemeentelijk niveau 
is de broekriem het afgelopen jaar 
aangehaald. De sector Welzijn in 
het gemeentehuis aan de Stati-
onsstraat heeft nadrukkelijk ken-
nis kunnen maken met het bezui-
nigingsspook. Maar is dit wel goed 
overdacht gebeurd? Wordt wel 
goed beseft wat dit bijvoorbeeld 
voor het Sociaal Cultureel Werk 
(SCW) in de directe leefomgeving 
betekent? Mogelijk niet. 

Bezuinigingen in Buitenpost
December vorig jaar heeft de 
gemeenteraad een voorstel voor-
gelegd gekregen om de subsidie 
aan de voornaamste uitvoerder 
van het welzijnswerk in Achtkar-
spelen, ‘Het Achtkant’, met bijna 
150.000,- euro te verlagen. De 
keus werd toen gemaakt om ook 
te korten op de professionele 
ondersteuning van het tiener-
werk. Het aantal werkuren werd 
gehalveerd tot ongeveer 750 uur 
voor alle SCW instellingen in de 
gemeente. Ook voor It Koartling 
heeft dit geresulteerd in een hal-
vering van het aantal beschikbare 
uren voor inzet van professionals. 
Stichting It Koartling wil kwaliteit 
kunnen bieden met inzet van pro-
fessionele ondersteuning daar 
waar nodig. Veel werk kan nog 
steeds met vrijwilligers gedaan 
worden, en daar zijn we ook heel 
blij mee, maar niet alle SCW werk 
is vrijwilligerswerk! 

Onze kijk op jongeren
It Koartling bestuur heeft mid-
den vorig jaar, met het oog op een 
verantwoorde uitvoering van het 
jongerenwerk, besloten alle be-
schikbare uren voor professionele 
begeleiding in te zetten voor de 
jeugd van 11 tot en met 15 jaar - de 
tieners. Deze leeftijdsgroep heeft 
het in onze ogen nodig optimaal 
te profi teren van professionele 
begeleiding. Het is een groep die 
alle steun kan gebruiken. Maar dit 

werk is niet eenvoudig. Deze jonge 
tieners zijn vaak gevoelig voor veel 
invloeden, en of bijzonder mondig 
of juist niet. Ze zoeken voor het 
eerst hun eerst hun weg in seksu-
aliteit, drugs en alcohol(gebruik of 
misbruik), tijdsbesteding, een plek 
in de maatschappij. De groep 13 
tot 15-jarigen is er een die vaak 
nog weinig weerbaar en onzeker is. 
Op deze leeftijd moeten ze nog le-
ren zich staande te houden en ver-
antwoorde keuzes te maken. Een 
vertrouwde plek met een luiste-
rend oor kan daarin heel belangrijk 
zijn - in de wereld van volwassenen 
toch een vertrouwenspersoon te 
kunnen leren kennen! Agogen van 
Het Achtkant zijn daarvoor op-
geleid. Als zij in contact kunnen 
komen met tieners dan kan dat 
preventief werken. Het voorkomen 
van ontsporing in ongewenst ge-
drag is één van hun belangrijkste 
prioriteiten. Maar om toegang 
te krijgen tot de leefwereld van 
tieners is het essentieel dat een 
jongerenwerker regelmatig en op 
vaste momenten contact met hen 
kan hebben. 

Hoe wij tienerwerk willen uitvoe-
ren
Het bestuur van It Koartling heeft 
die opvatting vertaald in de nood-
zaak minimaal 4 keer per week een 
dagdeel open te moeten zijn met 
de jeugdsoos. Dit tienerbeleid 
is midden 2004 ingezet en is in 
nauw overleg met Het Achtkant 
tot stand gekomen. Maar de 
nieuw doorgevoerde bezuiniging op 
juist het tienerwerk maakte dat 
It Koartling met het beschikbare 
aantal uren (240 uur) alleen het 
eerste halfjaar van 2005 deze 
activiteit kon runnen. Juist de 
kwetsbare groep tieners lijkt 
daarmee de tweede helft van 
dit jaar, en ook komende jaren, 
in de kou te komen te staan. It 
Koartling heeft daarom eerder 
dit jaar melding gemaakt bij de 
gemeente van dit probleem. In mei 
heeft It Koartling, na vooroverleg 
met wethouder en gemeenteamb-
tenaar, uitbreiding van 240 uren 

bij de gemeente aangevraagd om 
ook de 2e helft van het jaar er voor 
de jeugd te blijven zijn en vast te 
houden aan het minimum van 4 
dagdelen per week met professi-
onele begeleiding. Onze indruk was 
dat er ook binnen de gemeente-
raad groeiend besef ontstond van 
de  onvoorziene en ongewenste 
gevolgen van de doorgevoerde 
bezuinigingen. Zie ook de vragen 
die gemeenteraadslid Kronenburg 
kort geleden heeft gesteld aan 
het College van B&W.

Wat gebeurt er nu
Resultaat van het genoemde 
overleg is dat B&W een voorstel 
aan de gemeenteraadsleden doet 
om Het Achtkant intern te laten 
schuiven met 100 uren. Het ene 
gat vullen met het ander gat 
dus. Dit gaat ons begrip te boven. 
Het lijkt wel of de tieners niet 
belangrijk genoeg zijn! Wij roepen 
dan ook de gemeenteraadsleden 
op niet in te stemmen met dit 
voorstel, maar er op te staan 
dat er aanvullende middelen ter 
beschikking komen voor onze tie-
ners. Het gaat immers niet om 
veel geld (ca. 16.000,- euro) en 
240 uur per halfjaar was en is nog 
steeds minimaal, zo niet te weinig. 
Wij willen de jeugdsoos graag open 
houden omdat het een belangrijk 
onderdeel voor de leefbaarheid 
van het dorp kan zijn. Maar het 
heeft alleen zin met professio-
nele ondersteuning èn voldoende 
toegankelijkheid. Dus minimaal 4 
dagdelen en geen kruimelwerk van 
1 of  2 dagdelen per week. Wij willen 
ons als vrijwilligers inzetten voor 
het welzijn van de jeugd en het 
dorp. U ook?
DE JEUGD HEEFT DE TOE-
KOMST!!! 
OOK IN BUITENPOST???

Jan Veenstra, voorzitter 
namens het bestuur

Blijft onze jeugd krijgen wat het nodig heeft ???

Keramiek
Maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur 

Quilten
Dinsdagmorgen van 
9.00 tot 11.00 uur

Tekenen en schilderen
Dinsdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur 

Aquarelleren
Dinsdagavond van 

19.30 tot 21.30 uur

Luisteren naar muziek

- dinsdagavond van 
19.30 tot 21.30 uur

- woensdagmorgen van
9.30 tot 11.00 uur

Edelsmeden
woensdagavond

van 19.30 tot 21.30 uur

Computercursus
- dinsdagmorgen

van 9.30 tot 11.30 uur
Basiscursus: donderdagavond 

van 19.30 tot 21.30 uur

---- Cursussen ----

---- Workshops ----
Op onze open dag presenteren we onze workshops die onder 
leiding van Bartha Altena en Karin van IJsseldijk staan. De data 
van de workshops kunt u alvast wel noteren:
13 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 8 december, 
19 januari, 9 februari, 23 maart en 30 maart.

Het cursuswerk
Voordat we met z’n allen de zomer (vakantie) induiken, hier 
alvast een verkorte versie van ons winterprogramma. Het hele 
programma kunt u, zoals altijd, weer vinden in het augustus-
nummer. U kunt natuurlijk ook naar de cursusmarkt komen. 
Deze wordt op zaterdag 10 september gehouden. De volgende 
cursussen met dagdeel en tijd staan al vast.

Wij vormen een club van 9 personen. Allemaal vrouwen van de mannen 
die als standplaats Buitenpost hebben gehad. We ontmoeten elkaar voor 
het eerst toen één van ons een baby kreeg. De kraamvisite was zo gezel-
lig dat we besloten wat vaker samen te komen en daarvoor maar niet te 
wachten op een volgende baby. Andere vrouwen van Buitenposter oor-
sprong werden gepolst en wilden ook wel meedoen. 
Eerst kwamen we eens per maand bij elkaar thuis. 
De gastvrouw zorgde voor een hapje en een drankje. 
We praatten gezellig bij, vaak bij een handwerkje 
en meestal ging iedereen met de laatste trein weer 
huiswaarts. Het bleef niet alleen bij wat kletsen, we 
volgden ook cursussen. 

Later bedachten we dat we ook wel eens een dagje 
met elkaar op stap konden. We konden immers voor 
60 cent door het hele land reizen. De 60 cent werd 
80 cent en daarna vrij reizen. We kwamen op heel 
wat mooie plekjes van ons landje, en later met ons 
eerste lustrum zijn we een weekend naar Valkenburg 
geweest. De mannen moesten het maar even zonder 
ons doen. We gingen 3 dagen naar Brussel, 3 dagen 
naar Londen, 4 dagen naar Parijs en 5 dagen naar 
Duitsland. Het was iedere keer weer volop genieten. 
We spaarden wel elke maand voor onze reisjes, het 
begon met een rijksdaalder en dat deden we dan altijd 
na de 15e van de maand, want dan beurden we weer 
ons geld.

Inmiddels komen de vrouwen niet alleen meer uit 
Friesland, maar uit Grijpskerk, Zuidhorn, Veenwou-
den en zelfs uit Harderwijk. Ook zijn we overgestapt 
van de avond op de middag bij elkaar te komen. Het 
terugreizen ‘s avonds laat is daarmee voorkomen. En 

één keer in het jaar gaan we nog steeds een dagje uit. Dit hebben we 
onderhand 40 jaar volgehouden, en nog elke keer zien we naar het ge-
zellige middagje uit. De 26e juni 2005 is het dan 40 jaar geweest en dan 
gaan we met elkaar uit eten want er zijn dames bij die de 80 jaar gepas-
seerd zijn. We gaan gewoon door. Op naar de 45 jaar.

Ons spoorvrouwenclubje

Een gezellig dagje uit in Staveren in 1996. Op de foto van links af: Sj. 
Metzlar, H. de Jonge, A. Olijve, Dj. Westra, T. Metzlar, A. de Vries, E. de 
Boer en P. Postma. Op de foto ontbreekt vanzelfsprekend de fotografe R. 
Hogendorp, maar dat hebben we anders opgelost. Vandaar dat u haar 
hiernaast ziet staan. (foto: eigen foto’s).

Reünie openbaar 
onderwijs
Door een groep mensen wordt hard 
gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de reünie, die op zaterdag 15 oktober 
wordt gehouden voor een ieder die in 
Buitenpost openbaar onderwijs heeft 
gevolgd. Via e-mail komen al vele 
aanmeldingen binnen.
Het programma is rond, de details 
moeten nog worden uitgewerkt. De 
reüniecommissie komt regelmatig 
bijeen. Naast deze commissie zijn 
groepjes actief die bijvoorbeeld  voor 
een fototentoonstelling zorgen, de 
avondinvulling verzorgen en zelfs een 
boekwerkje maken wat de reünisten  
krijgen aangeboden. Voor deze zaken 
vraagt de reüniecommissie materiaal 
in de vorm van foto’s, fi lm, anekdotes.  
Hebt u iets bijzonders meegemaakt, 
een speciale herinnering, een fantas-
tische foto of weet u iemand die voor 
zoiets kan zorgen: stuur het ons.

Correspondentieadres: Reünie De 
Mienskip, De Zeilen 63, 9285 MN 
Buitenpost
E-mail: info@mienskip.nl. Het mag 
ook gebracht worden bij één van 
de commissieleden: K. Bergervoet, 
Molenstraat 27; E. Mebius, De Acht-
kant 17; R. Paauw, Irenestraat 32; A. 
Paauw, West 14 

Tot slot: Geef je op en geef het door!!!
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kits-stikEen fraaie kleurplaat Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

We zijn op bezoek bij Griet van Dijk en mevrouw 
Douma, bewoonsters van de Ruiterstraat. De 
buurtvereniging bestaat nu 25 jaar. Reden voor 
ons om een bezoekje te brengen. 

Mevrouw Douma is 68 jaar en woont er al vanaf het 
begin in de Ruiterstraat. Ze is hier in 1971 komen 
wonen, vlak na de oplevering. Alles zag er toen nog 
anders uit: “Vanaf de Ruiterstraat kon je helemaal naar 
Blauforleat kijken, dat is nu natuurlijk heel anders. 
Het wonen hier is me altijd goed bevallen. Vooral de 
ruimte in huis was erg fi jn: vier slaapkamers op de 
bovenverdieping en een ruime zolder.”

Van verloedering naar eenheid
Griet woont er vanaf 1979: “Destijds waren het nog 
allemaal huurhuizen. Op een gegeven moment was er 
sprake van leegstand. Negen huizen stonden leeg en 
de straat verloederde echt. Ramen van lege woningen 
werden zelfs ingegooid. Een aantal bewoners hebben 
toen hun huis kunnen kopen. Nu zijn er nog maar 3 
huurhuizen.” Mevrouw Douma herinnert zich die periode 
ook nog. “Nadat er meer vaste bewoners kwamen, 
verbeterde de sfeer zienderogen. De buurtvereniging 
is toen offi cieel opgericht om eenheid in de straat te 
krijgen.” Dat doel werd voorheen makkelijker gehaald 
maar dat betekent niet dat het nu ongezellig is. Griet: 
“De gezelligheid van een aantal jaren geleden, zoals 
een feesttent in de zomer, is moeilijker te creëren. 
Je merkt wat dat betreft zeker de invloed van de 
maatschappij. Mensen hebben minder belangstelling 
voor elkaar dan voorheen en zijn wat meer op hunzelf. 
Mensen zijn bijvoorbeeld erg druk met werk, zo gaat het 
gewoon. Toch is de sfeer in de straat prima. Het is hier 
nog heel gezellig, wat misschien ook te maken heeft 
met de vaste groep bewoners.” Ook aan de versiering 

in de feestweek is te zien 
dat de mensen het drukker 
hebben gekregen, of minder 
tijd willen besteden aan het 
maken van de versieringen. 
Zo’n twaalf jaar geleden 
won de straat nog de Eerste 
Prijs met de feestverlichting. 
Griet: “De rattenvanger 
van Hamelen was echt een 
succes. Bijna de hele buurt 
hielp toen mee met het 
maken van de ratten. Omdat 
er nu minder tijd is voor zulke 
bijzondere dingen, hebben we een paar jaar geleden 
besloten om feestpalen te maken die elk jaar gebruikt 
kunnen worden. Zo doen we in ieder geval elk jaar 
mee. We hopen in de toekomst weer wat bijzonders te 
maken.” Ook mevrouw Douma vond het altijd leuk om 
mee te helpen, ook wat betreft de Buurtvereniging in 
het algemeen, maar ze heeft het nooit aangedurfd om 
in het bestuur te stappen. 

Op stap
De buurtbewoners gaan regelmatig met elkaar een 
dagje uit. In mei is de buurtvereniging naar Omrop 
Fryslan geweest. Ze hebben daar een rondleiding gehad 
en kregen alles te horen over bijvoorbeeld de techniek. 
Douma: “Ook mochten we aanwezig zijn bij het 
programma Factor Freed, als publiek. Het uitstapje was 
erg gezellig en vooral ook interessant. De fi etstochten 
vind ik ook altijd gezellig, vooral de vragenlijst die 
we meekrijgen voor onderweg. Zo ontdekken we de 
omgeving nog, ook al wonen we hier al jaren.” Ook de 
kinderen maken uitstapjes, zoals een bezoekje aan het 
Veenkloosterbos, Sanjes Fertier en Nienoord. 

De buurtvereniging
Wat ik het meeste waardeer aan deze straat is de 
continuïteit van bewoners. Ik voel me hier thuis 
en vertrouwd, dat is voor mij belangrijk. En als 
buurtvereniging sta je toch wel sterk. We zijn namelijk 
al een paar keer naar de gemeente of naar Plaatselijk 
Belang gestapt. Een paar weken terug is de speelplaats  
gerenoveerd en de parkeerplaats aangepakt, daar zijn 
we erg tevreden over. Er is een tijd geweest dat we 
zelfs een krantje hadden als buurtvereniging, maar 
zoals dat wel vaker gebeurt, wijzigt het bestuur en  
en dan verwatert dat. Niet alle leden zijn actief in 
de buurtvereniging, maar vrijwel iedereen vindt het 
bestaan van de vereniging wel belangrijk. Met kerst 
krijgt elke bewoner een attentie. En met huwelijken en 
geboortes en dergelijke natuurlijk ook. Er zijn wel tijden 
geweest dat de buurtvereniging wat minder animo had, 
maar ze is toch altijd overeind gebleven en het gaat nu 
prima”, aldus Griet. Een eigen website heeft de straat 
nog niet, maar wat niet is, kan nog komen. Het is 
wellicht een idee voor de jongeren. 
(foto: eigen foto)

Een fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

De Ruiterstraat

De Kerkstraat en omgeving op een erg warme junidag van dit jaar. De 
steigers rondom de toren van de Nederlands-Hervormde kerk gaven onze 

fotograaf Harrie Slagter een aantal bijzondere plaatjes van ons dorp te ma-
ken. In de komende nummers zult u er nog een aantal van te zien krijgen.

Hou papier en pen binnen handbereik!
Want het kan zo gebeuren dat je een geweldig idee krijgt 
voor onze zomerprijsvraag. Het leukste vakantieverslag dat 
wij voor 19 augustus uit onze postbus bij ‘The Readshop’ 
weten te vissen gaat voor een vette prijs van 10 euro een 
plek op deze kolommen in het augustusnummer krijgen!
Waar het verhaal over gaat is aan jou, zo lang het maar 
met de vakantie te maken heeft. Of het nu gaat over de 
zwembroek van je vader, de onverwachte onweersbui die 
jullie van de camping in de Dordogne weg liet drijven of 
de voordelen die het heeft om alleen maar lekker te luie-
ren in de achtertuin - zet het op papier. Zorg er wel voor 
dat het verhaal ongeveer de lengte van een normaal vel 
schrijfpapier heeft. Als je een foto over je belevenissen 

aan je schrijverij toevoegt, dan stellen we dat ook bijzon-
der op prijs - en je krijgt ‘m gegarandeerd terug.
Een prettige vakantie en veel inspiratie gewenst! 
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De werkgroep is een vertegenwoordiging van de bedrijven 
op bedrijventerrein ‘de Swadde’. De samenstelling van de 
werkgroep is: Sije Veenstra (Veenstra Reizen), Durk Veen-
stra (Aannemersbedrijf Veenstra),  Jannie Veenstra (VTB), 
Ans Tiemersma (Schilderbedrijf Tiemersma), Heleen Tam-
minga (Bouwbedrijf Tamminga),  Ilona Boekhorst namens 
gemeente Achtkarspelen en ondergetekende, Hannie van 
der Galiën (OBMtec bv). De ondernemers op het bedrijven-
terrein zijn via een aantal nieuwsbrieven op de hoogte ge-
houden van de voortgang, maar om ook anderen een indruk 
te geven van e.e.a. hier in vogelvlucht een verslag.

Via een 2-tal informatieavonden, één bij OBMtec en één 
op het gemeentehuis werden de betreffende ondernemers 
geïnformeerd over de plannen. Vooraf was door Adviesbu-
reau Oranjewoud in een revitaliseringsplan een volledige 
rapportage van de toenmalige situatie van bedrijventerrein 
“de Swadde” gemaakt in opdracht van de gemeente. Via 
een enquête konden ondernemers hun meningen, wensen 
e.d. te kennen geven. De provinsje Fryslân was bereid om 
een flinke som subsidie te geven. Voorwaarde was wel dat 
de gemeente meebetaalde maar ook de bedrijven op het te 
revitaliseren terrein. Daarnaast werd gevraagd dat de onder-
nemers naar meer samenwerking moesten streven. Uitein-
delijk kwam er groen licht nadat voldoende ondernemers 
op de Swadde hun medewerking via een intentieverklaring 
hadden toegezegd, en kon er met het definitief invullen van 
het plan worden begonnen alvorens de aanbestedingspro-
cedure in werking werd gezet. Hieraan voorafgaand heeft de 
werkgroep zo veel mogelijk meegedacht en diverse wijzigin-
gen bedongen.
Zo kwamen er o.a.
- autobandvriendelijke trottoirbanden met schuinere hoek;
- toch een 2e ontsluiting (bij het spoor, met iets wijdere bocht 
zodat ook zwaar verkeer hier langs kan), de vluchtheuvel 
voor de spoorwegovergang is hiervoor verwijderd
- bomen langs het spoor bij de Edison straat mochten niet 
verwijderd, deze bleken aan de NS toe te horen, maar zijn 
flinke opgesnoeid zodat er behoorlijk wat meer licht kwam
- een heuvel in de Franklinstraat zodat er een veiliger over-
steek voor heftrucks kwam

- de bocht bij Tillwood Wattstraat werd 1 meter breder
- meer parkeerruimte voor toeleverende vrachtauto’s
- OZB onroerend goed belasting op peil van voor de revitali-
satie voor de eerste vier jaar
- het groenplan werd behoorlijk gewijzigd, in plaats van de 
voorgenomen eikenbomen zijn er acaciabomen geplaatst 
en veel struiken en bosplantsoen volgens wensen in verslag 
Oranjewoud (eikenloof heeft erg lang nodig om te verteren, 
veroorzaakt langdurig ongemak) 

Verheugd mochten we vernemen dat de gunning aan een 
bedrijf op de Swadde was: firma Djurrema, Jansma en van 
Dijk. De tijd van voorbereiding voor het asfalteren was een 
tijd van afzien, bij mooi weer bijzonder veel opstuivend zand, 
stoffig dus en bij slecht weer ontelbaar veel regenplassen en 
kuilen (on)bereikbaarheid en dergelijke. Maar toen er na de 
vakantie geasfalteerd werd was dit leed snel geleden. Hierna 
was Kabel Noord aan de beurt om glasvezelkabel aan te 
leggen. Een gelukkig toeval was dat er een verbinding tus-
sen de gemeentehuizen van Achtkarspelen en Kollumerland 
zou komen en de Swadde kon hier meteen in worden 
meegenomen. Afsluitend werd het groenplan gerealiseerd 
met bomen, planten en struiken die inmiddels in volle bloei 
staan. Op 3 mei 2004 was de aanvang van het werk, op 11 
mei 2005 ging de werkgroep voor een rondgang over het 
terrein voor een laatste (mede)controle voor de oplevering. 
Samenvattend: het verouderde bedrijventerrein heeft een 
“total make-over” ondergaan!

Parkmanagement
Dan was en is een andere voorwaarde voor subsidie van de 
Provincie Friesland meer samenwerking tussen de bedrijven. 
Hiertoe ging een afvaardiging van de werkgroep naar een 
door de Kamer van Koophandel georganiseerde middag op 
bedrijventerrein “het Ges” in Sneek. Hier leerden we van de 
ervaring van werkgroepen Betterwird te Dokkum en van de 
gemeente Hattem wat we min of meer konden verwachten 
en wat eventuele valkuilen konden zijn. Momenteel loopt er 
een onderzoek met subsidie van de KvK naar de voordelig-
ste energie-leverancier. Andere vormen van samenwerking 
kunnen zijn: gezamenlijke inkoop van afvalinzameling, cur-

sussen Bedrijfshulpverlening, jaarlijks keuren brandblussers, 
een wasstraat voor vrachtauto’s, etc. Nu worden de onder-
handelingen hiervoor door de werkgroep gedaan, maar als 
dit een positief gevolg gaat krijgen zal door een percentage 
van de besparingen wellicht een beheerder kunnen worden 
aangesteld .

Aansluitend aan de revitalisering is de logistieke ontsluiting 
van de Swadde gepland. Momenteel zorgt de vondst van 
een oude pingo ruïne en restanten van een samenleving uit 
de Romeinse tijd voor vertraging helaas. Aan kunstacademie 
Minerva in Groningen is gevraagd een ontwerp te maken 
voor een ornament of anderszins voor de entreemarkering 
bij de Jeltingalaan en straks bij de ingang vanaf de Gronin-
ger Straatweg. Wij zijn bijzonder blij met het resultaat van 
de revitalisering, de Swadde ziet er weer vitaal uit, is een 
bedrijventerrein geworden met uitstraling! Met het oog op 
duurzaamheid doen wij een oproep aan alle deelnemende 
bedrijven om ieder voor zich en gezamenlijk te zorgen dat 
het er over 10 jaar nog steeds even goed uit ziet!

Hannie van der Galiën,
namens Werkgroep ‘de Swadde’ 

Revitalisering de Swadde, 
de totale ‘Make-over’ van een bedrijventerrein

Tuinservice Van der Meer ontluikt
Begin maart is Theunis van der Meer met zijn tuinservice bedrijf in Buitenpost 
gestart. “Ik liep al langer met het idee rond om een eigen bedrijf te beginnen. De 
vrijheid en de mogelijkheid om je eigen werk in te delen, zijn twee door mij gewaar-
deerde kanten van het ondernemerschap”, aldus Theunis.

De basis van zijn kennis heeft Theunis op de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiks-
oord gekregen. Daar koos hij de richting boomteelt en rondde die met succes af. Volgens 
Theunis is boomteelt het begin van de aanleg, de keuze en het onderhoud van planten. Ie-
mand die een goede en mooie boom kan telen, heeft de juiste kennis in huis om een boom, 
heester of andere plant op de goede manier te snoeien, zodat de beplanting het beste tot 
zijn recht komt en blijft. Daarnaast is er diverse jaren ervaring opgedaan bij een boomkwe-
kerij en een hoveniersbedrijf. Veel kennis van het vermeerderen en opkweken van planten 
is daardoor al aanwezig. “Maar je kunt niet ’s avonds in je luie stoel achterover zitten”, 
aldus Theunis, “je moet blijven bijleren.”

Vakmanschap en directe service
Vanaf het ontwerp tot de laatste afwerking, alles is mogelijk. Theunis: “Met mijn klanten 
inventariseer ik altijd wat ze willen, de kleurstelling en andere eisen die zij aan de tuin stel-
len. Voornamelijk ook wat voor beplanting en bestrating gewenst is en hoeveel. Ik zorg er-
voor dat het ontwerp vervolgens op papier komt te staan, zodat de klant goed kan zien hoe 
het resultaat eruit komt te zien. Ik hou niet van mensen die hun afspraken niet na komen 
of maar wat beloven. Als mensen mij bellen voor een afspraak of voor een tuinonderhoud, 
probeer ik hier zo snel mogelijk op te reageren, als het een beetje lukt, zelfs binnen een 
week. Diezelfde service heb ik ook bij het aanleggen van een tuin. Ik houd geen voorraad, 
want dat kost een klant alleen maar geld. De te gebruiken materialen worden rechtstreeks 
van de kweker of leverancier bij de mensen thuisgebracht  Hoewel dat een kleine trans-
portvergoeding inhoudt, is er aan de andere kant wel tijd om te doen waar ik goed in ben: 
het werken in de tuin. Alle materialen zelf ophalen kost te veel tijd en zou door de klant 
betaald moeten worden. Overigens heb ik goede 
afspraken met mijn leveranciers, mocht er onver-
hoopt te veel materiaal geleverd worden, dan mag 
de rest weer terug”.

Bij Tuinservice Van der Meer kan men terecht voor 
alle werkzaamheden die maar in een tuin plaats 
kunnen vinden. Hoewel het een eenmansbedrijf is, 
heeft Theunis de mogelijkheid om collega hove-
niers te vragen te helpen en ook andersom vindt er 
regelmatig samenwerking plaats. Niets is dan ook 
te gek. “Zo is er onlangs in teamverband een grote 
tuin voorzien van bestrating en siergrind, waarbij 
de materialen door een hoogwerker op de plaats 
van bestemming in de tuin werden gebracht. De 
huur van de hoogwerker bespaarde enkele dagen 
kruien om de materialen op de juiste plaats te krij-
gen. Een vreemde gedachte voor de klanten, maar 
kostenbesparend”, aldus de jonge ondernemer.

Bakker van der Bijl verhuisde naar ‘de overkant’
Het zal u vast niet zijn ontgaan, in het hartje van de Kerkstraat is een aantal weken 
geleden flink getimmerd, geschilderd en gerenoveerd. Op nummer 23 was tot voor kort 
de ABN-AMRO bank gevestigd, maar sinds enkele weken hangt het uithangbord van 
bakker A.J. van der Bijl aan het pand.

“Eigenlijk zaten we al een poosje te dubben wat we nu eigenlijk moesten”, zegt Meta van 
der Bijl. “Het interieur op ons oude adres was zo’n 15 jaar oud en nodig toe aan vervanging. 
Een ander nadeel was dat de winkel aan de voorkant smal was en achterin breed. De klanten 
kwamen binnen en bleven eigenlijk bij de deur wachten, ze durfden niet door de vernauwing 
naar achteren te lopen. Op een gegeven moment kwamen we er achter dat het pand van de 
ABN AMRO vrij kwam. Toen hoefden we niet lang na te denken. Het staat centraal in de 
Kerkstraat, heeft goede zichtbaarheid, is goed toegankelijk en transparant - je kunt van bui-
ten zien wat er binnen plaatsvindt. Heel wat anders dan het vorige pand, daar had je meer de 
indruk dat je weggestopt was.”

Niets aan het toeval overgelaten
“Op deze lokatie wilden we niet bezuinigen op efficiëntie en inrichting, zegt Siep van der 
Bijl. Het interieur en alle machines zijn vernieuwd, er zijn zelfs nieuwe kassa’s gekomen 
en een nieuwe snijmachine, maar niet alles: we hebben ons personeel wel gehouden. Ook 
heeft het pand aan de buitenkant een grote opknapbeurt gehad. We hebben vooral gekozen 
voor grote ramen en automatische deuren, zodat alles goed zichtbaar is. Daarnaast hebben 
we ervoor gezorgd dat mensen die hun auto achter de winkel parkeren, ook aan de zijkant 
de winkel in kunnen. Tevens hebben we kunnen realiseren dat de aanvoer achter de win-
kel plaatsvindt: dit scheelt parkeerproblemen in de Kerkstraat en is efficiënter. Om aan de 
strengste hygiëne-eisen te kunnen voldoen is er in de winkel een airconditioning geplaatst. 
Er wordt sinds kort gewerkt volgens het HACCP certificaat, - hierbij wordt gekeken naar 
waar de gevaren voor de hygiëne op de loer liggen en worden er extra controlepunten inge-
bouwd. “De productie blijft natuurlijk in Kollum”, zegt Siep, “daar zijn de eisen het strengst 
maar dat wil niet zeggen dat we in ons verkooppunt Drogeham en hier in Buitenpost alles 
maar z’n beloop laten gaan qua hygiëne”. 

Jaar van feest
“Dit wordt wel een bijzon-
der jaar voor ons bedrijf”, 
meldt het echtpaar Van de 
Bijl nog  trots, “eerst na-
tuurlijk al deze verhuizing. 
Maar in september hebben 
we nog veel meer te vieren, 
onze bakkerij in Kollum 
bestaat dan 40 jaar. Hier 
in Buitenpost verkopen wij 
dan 25 jaar onze producten 
en in Drogeham 20 jaar. 
Wat voor activiteiten dit 
met zich meebrengt hou-
den we nu nog voor ons, 
maar u hoort en ziet hier 
binnenkort meer over.”



Pag. 16

Buitenpost: sport(ief) dorp
- overzicht van sportseizoen ‘04/’05

Een paar weken geleden ontvingen alle Buitenposter 
verenigingen een korte vragenlijst over hun gebeurte-
nissen in het afgelopen seizoen en hun verwachtingen 
voor het komende seizoen. Onverwacht veel reacties 
kwamen retour. Het volgende verslag toont aan hoe-
veel er op sportief gebied in Buitenpost gebeurd. Daar 
waar de ene vereniging erg graag meer leden wenst, 
groeien andere clubs als kool en waar de ene vereni-
ging weinig vrijwilligers kan vinden, blijkt een andere 
vereniging zo een blikje vrijwilligers open te kunnen 
trekken. Dat verenigingen in Buitenpost lang standhou-
den blijkt uit het aantal jubilea dat wordt gevierd. En 
helemaal nadat Buitenpost als winnaar uit de bus kwam 
van het Sportgala 2005, mogen we ons dorp toch wel 
Sportdorp noemen. 

Ons doel is van dit verslag is om er een jaarlijks terug-
kerend onderdeel van te maken, waarbij hopelijk nog 
meer verenigingen ons op de hoogte willen houden!

Voetbalvereniging Buitenpost
Voor de VV Buitenpost was het zwaarbevochten kam-
pioenschap van het eerste elftal naar de 2e klasse dat 
plaatsvond in een geweldige sfeer met 2000 toeschou-
wers in Veenwouden een bijzondere gebeurtenis. En dat 
na een jaar waarin ook verdrietige zaken gebeurden, 
zoals het overlijden van 1ste elftalspeler Rashid Ouro 
Agouro en het overlijden van erelid Auke van der Witte. 
Bij de jeugd was slechts één kampioen te melden: E5. 
Voor het komende seizoen verwacht de VVB op dezelfde 
wijze door te gaan: 6 teams op zaterdag spelend en 1 
zondagsteam en wat de jeugd betreft zal er waarschijn-
lijk een kleine ledengroei zijn. De voetbalclub is blij met 
de grote schare vrijwilligers die de vereniging een warm 
hart toedraagt, maar vanzelfsprekend zijn nieuwe vrij-
willigers van harte welkom. 
Contactpersoon: S. van Dijk (543565)
e-mail: info@kemabouw.nl

Tafeltennisvereniging
De TTV mocht een aantal kampioenen huldigen. Hoe-
wel het 1ste team het kampioenschap in de Noordelijke 
2e divisie net niet haalde, mocht het 4e team wel een 
kampioensfeestje bouwen vanwege de eerste plaats in 
de 2e klasse. Ook bij de jeugd werd het 2e team kam-
pioen en op de Friese kampioenschappen in Franeker 
vielen diverse teams in de prijzen. Het seizoen werd 
afgesloten met een feestavond met barbecue voor de 
clubkampioenen. De TTV nam afscheid van trainer 
Henk Kobus maar was verheugd over de komst van de 
nieuwe trainer Jaap van Tijum, die zelf vroeger ook in 
Buitenpost heeft gespeeld. Minpuntjes waren de degra-
datie van team 2 uit de 1ste klasse en het vertrek van 
talent Jelle Bouwer (toekomstig 1e team speler). Het 
komende seizoen zal hun eerste team wederom een 
gooi naar de eerste plaats doen, net als team 5 die 
kampioen moet zien te worden in de derde klasse. Voor 
de overige teams geldt handhaving als belangrijkste 
opdracht. De TTV verwacht een gelijkblijvend leden-
aantal, maar een lichte groei met name bij de jeugd 
zou welkom zijn. Fred Tack, medeoprichter van de club, 
heeft afscheid genomen als bestuurslid en is benoemd 
tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de TTV. 
Contactpersoon: R. van Essen (0642546978)
e-mail: buitenpost@nttbnoord.nl

Polowaterclub (PWC)
Door sponsoring van V&B sport werd PWC het afgelo-
pen jaar in een nieuw tenue gestoken. In september 
wist de zwemclub voor de derde keer de ‘Fred van der 
Wildt bokaal’ te winnen en mocht de gekregen wissel-
beker houden. Degradatie was eigenlijk al voorzien en 
betekende voor de club dan ook geen echt dieptepunt. 
Het is spijtig dat het damesteam nog niet voltallig is en 
daar zou PWC het komende jaar graag verandering in 
willen brengen. In het komende seizoen hoopt PWC in 
de top 5 te eindigen. In september wordt samen met 
Wetterwille een zwemkamp voor selectiezwemmers 
vanaf 12 jaar georganiseerd en de jaarlijkse barbecue 
voor leden staat ook op het programma. Ook zal de 
nieuwe medaillekast in gebruik worden genomen. 
Contactpersoon: Jolanda Ludema (543813)
e-mail: hinkevanderveen@hotmail.com
 
Fietstoerclub Buitenpost e.o.
De Fietstoerclub heeft het afgelopen jaar zich bezigge-
houden met de toekomst van de vereniging en daar een 
nieuwe opzet voor gemaakt. Helaas liep het ledental 
terug, de vereniging kent bijna 100 leden, en bleek het 
ook moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen. He-
laas is er weinig instroom van jeugd. Voor de toekomst 
verwacht de FTC een lichte ledengroei en dat vooral in 
de vorm van deelname door ouderen. In seizoen 2005-
2006 wordt het ‘Fiets je fit-project’ georganiseerd en 
worden veldtoertochten opgezet. In de winter zal de 
jubileumveldtoertocht van de NTFU plaatsvinden en de 

tocht van de Nederlandse Hartstichting wordt gereden 
op 21 januari 2006 in Bakkeveen. De FTC heeft een 
prachtig bijgehouden internetsite, een bezoekje waard: 
www.ftcbuitenpost.nl
Contactpersoon: J.F. Kloosterman  (542275). 
E-mail: kloosterman@sis.fryslan.nl

Badmintonclub Buitenpost
In de vorige Binnenste Buitenpost hebt u al kunnen le-
zen over het 30-jarig jubileum van de “badmintonners”. 
Dit was een heuglijke gebeurtenis het afgelopen jaar. 
Hoewel niet direct op sportief gebied, behoorde ook de 
trouwerij van trainers Ronald en Jitske tot de hoogte-
punten. De BCB investeerde veel tijd en energie in het 
‘geef me de vijf’ project, waardoor het jeugdledenaantal 
groeide. Daarnaast werden 2 geslaagde clubtoernooien 
voor de jeugd en voor de senioren gehouden. De dor-
pencompetitie wordt weer in de maanden oktober tot 
maart gespeeld en zoals gebruikelijk strijden eind april 
de senioren weer om de Beth Bokaal. Ook wordt in deze 
maand een jeugdtoernooi georganiseerd. Het seizoen 
wordt altijd afgesloten met een activiteit voor de eigen 
leden. Voor meer informatie over de sport voor jong en 
oud zie de website: http://bcb.ontheweb.nl

Contactpersoon: Tjidsger van der Meulen (543713)
e-mail: tjidsgervandermeulen@wanadoo.nl

Postduivenvereniging “De Koerier”
“De Koerier” is gevestigd aan De Vaart 10. Deze 28 
leden tellende vereniging bestaat dit jaar 45 jaar. De 
sportieve vereniging kan goed meekomen als er tegen 
meerdere vereniging wordt gestreden. Het vorige jaar 
werden enkele leden vermeld op teletekstpagina 436 
(van de Nederlandse Postduiven Organisatie) omdat 
ze in afdeling Friesland ’96 met hun duiven bij de eer-
ste tien vlogen (soms wel meer dan 10.000 duiven). 
Ieder jaar begint de club met kortere vluchten en dit 
wordt uitgebreid tot soms 700 km. Voor de jonge dui-
ven vindt een aparte wedstrijd plaats. De Nederlandse 
Postduiven Organisatie bestaat dit jaar 75 jaar en in 
dit kader wordt er een landelijk duivensportweekend 
gehouden. De duivenrace wordt de ‘grote prijs van Le 
Mans’ genoemd en is een duivenrace waar wel meer 
dan 100.000 duiven aan mee doen. Voor Buitenpost is 
dit een vlucht van meer dan 700 km.
Voor geïnteresseerden biedt de internetsite: 
www.friesland96.nl veel nieuws. 
Contactpersonen: Tj. Bosma (542247) 
of J.L. Terpstra (453006)

Zaalvoetbalvereniging The Point
De zaalvoetbalvereniging kende het afgelopen seizoen 
1 kampioen: het 3e team promoveerde naar de 2e klas-
se. Sneu was het dat The Point 5 op doelsaldo net geen 
kampioen werd. Voor het komende seizoen heeft de 
zaalvoetbalvereniging het ledenaantal minimaal op peil 
te houden als doel en veel plezier en gezelligheid aan 
hun sport te beleven. Hopelijk met een grote suppor-
tersaanhang. In de maand december wordt weer het 
stapperstoernooi (H. Oldenburgertoernooi) georgani-
seerd waarna in april/mei het bedrijventoernooi volgt. 
e-mail: roel@a-t-b.nl

Vereniging M.A.A.S
Hoewel de naam oorspronkelijk gymvereniging is, 
wordt veel meer geboden: turnen, (selectie en recre-

atief), acro, kleuters, trimgroep en 50+. MAAS viert 
dit jaar haar 60-jarig jubileum met verschillende ac-
tiviteiten. Bij de regionale wedstrijden en Acro werden 
door MAAS weer veel medailles behaald. Sinds oktober 
2004 is het bestuur, na jaren, weer compleet. Ook zijn 
er nieuwe trainers aangetrokken: Marijke Terpstra voor 
de jongsten en Xandra Coehoorn en Rikst Janne de 
Haan nemen beide een deel recreatie op zich. Er zal 
met streetdance een start worden gemaakt. MAAS zal 
het komende seizoen twee wedstrijden organiseren: in 
november in de sporthal op recreatieniveau en in maart 
een acrowedstrijd voor Noord Friesland. De activiteiten 
die nog komen in het kader van het 60-jarig jubileum: 
Op 28 juli tijdens de opening van de Buitenposter feest-
week geeft de vereniging demonstraties van Acro en 
tumblingbaan. Op zaterdag 10 september volgt de At-
letiekdag, vrijdag 7 oktober is er een filmavond en in de 
herfstvakantie wordt met de jongste leden een bezoek 
aan Sanjesfertier gebracht. Voor het echte lampion-
nenfeest zal op 10 november een lampionnenwedstrijd 
worden gehouden. Het hoogtepunt van het jaar is het 
Glittergala op vrijdag 16 december. 
Contactpersonen: Ernst Jaap de Haan  (542774) 
of Annette van der Horst  (542003)
e-mail: gvmaas@hotmail.com

Damclub Buitenpost e.o.
De damclub beleefde het afgelopen seizoen een forse 
ledenwinst van 6 leden, waardoor de club nu uit 21 
leden bestaat. Daarnaast vestigde de club zich op een 
nieuwe lokatie: senioren flat Boelensstate. De club 
kwam net iets te kort, want helaas degradeerde de club 
vanuit de eerste klasse Noord naar de tweede klasse. 
Maar dat Buitenpost over goede dammers beschikt, 
bleek wel met het Sportgala 2005. Menig dampartijtje 
werd door de Buitenposters gewonnen. 
Contactpersoon: S. Metzlar (543734)

Scouting de Brimzen
De lokatie van de Brimzen is het Mejontsmaveld. De 
125 leden tellende vereniging heeft het afgelopen jaar 
een subsidie van 40.000 euro voor hun nieuwe clubhuis 
toegewezen gekregen. Het huidige clubgebouw werd 
nu echt te klein. Daarnaast zijn de speltakken (leden-
groepen) opnieuw ingedeeld, waardoor de groepen 
kleiner zijn geworden en de kinderen niet langer dan 
3 jaar bij dezelfde speltak zitten. Deze uitbreiding kon 
alleen plaatsvinden door uitbreiding van 5 mensen aan 
het leidingteam. Het hoogtepunt van het jaar is voor 
de Brimzen de zomervakantie, want dat betekent: Zo-
merkamp! De Scouting hoopt het komende seizoen het 
nieuwe clubgebouw gerealiseerd te hebben en in het 
voorjaar van 2006 wordt het 20 jarig bestaan van de 
vereniging gevierd. Op 15 en 16 oktober vindt het JOTA 
(Jamboree On The Air) plaats. Tijdens dit weekend 
gaan Scouts over de hele wereld met elkaar in gesprek 
via radio en internet. Tijdens de Hemelvaartsdagen 
wordt een gezamenlijk kamp met alle leden en hun 
ouders georganiseerd. Bij Scouting de Brimzen kunnen 
ook Scouts (12+) met een verstandelijke beperking 
terecht, wat binnen Friesland maar bij enkele andere 
Scoutings groepen mogelijk is. Voor meer informatie is 
een bezoekje aan: www.brimzen.nl of www.scouting.nl 
de moeite waard. 

Contactpersoon: Frans Filius (06 52606402)
e-mail: post@brimzen.nl

Korfbalvereniging Flamingo’s
Flamingo’s kende een stabiel jaar met weinig hoogte- 
en dieptepunten. Het eerste seniorenteam heeft zich 
prima gehandhaafd in de 2e klasse veld en in de zaal 
zijn ze er net niet in geslaagd om te promoveren naar 
de 2e klasse. Flamingo’s gaat haar 3e jaar in met hoofd-
trainster José Berkenbosch. De verwachtingen voor het 
komende seizoen zijn hopelijk het binnenhalen van 
het 200e lid! De vereniging groeit elk jaar gestaag, 
met name bij de jeugd. Verder wordt gewerkt aan het 
compleet maken van het bestuur, en op sportief gebied 
wordt getracht weer een kampioenschap te behalen. 
Nieuw is het juniorentoernooi dat plaats zal vinden 
op zaterdag 27 augustus. Daarnaast worden weer 
de jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd 

door: Froucke van der Lijn
foto’s: eigen foto’s



zoals; Sinterklaasfeest voor de jeugd, oudejaartoernooi, paasei-
zoeken, Instuif. Schoolkorfballessen en het jaarlijkse hoogtepunt 
in mei: de familiedag. Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.kvflamingos.tk 

Contactpersoon: H. Stellema (543880)
e-mail: flamingos.buitenpost@knkv.net

Hengelsportvereniging Buitenpost
Hoewel bij de HSV Buitenpost e.o tijdens de wedstrijden de gezel-
ligheid voorop staat wordt wel geprobeerd ook altijd veel en grote 
vis te vangen. Af en toe lukt dat, soms ook niet. Dat is het span-
nende van vissen. Het lidmaatschap van een hengelsportvereniging 
is ongeveer 30 euro (incl. vergunningen). Daarvoor kun je het hele 
jaar bijna overal vissen en tijdens de jaarlijkse viswedstrijden (in 
mei, juni en oktober) kun je de kneepjes van het vak leren. Wat 
hiervan het resultaat kan zijn zie je op bijgaande foto: de grootste 
vis die tijdens onze jaarlijkse visdag van 2004 in “De Deelen” is 
gevangen, vakkundig is onthaakt, gefotografeerd en daarna weer is 
vrijgelaten. Natuurlijk kun je als je vragen hebt op het gebied van 
de hengelsport altijd contact opnemen met een van de bestuursle-
den (informatie hangt  bij ‘de Utspanning’ in de Kerkstraat).  Dit is 
misschien ook een goede tip voor de jeugd die we regelmatig zien 
vissen in de diverse vijverpartijen in Buitenpost want ook daar geldt 
dat als je wilt “snoeken” je wel een vergunning nodig hebt en als je 
er dan in slaagt om een kanjer te verschalken moet deze natuurlijk 
ook op een diervriendelijke manier wordt onthaakt! 

De bruine bonensoep van Andre Alberda tijdens de jaarlijkse visdag 
in oktober in “De Deelen” was een hoogtepunt. Om 12.00 uur wordt 
er altijd een korte pauze ingelast waarbij iedereen op de parkeer-
plaats verzameld. Het kan in oktober al vrij koud zijn en Andre Al-
berda is bereid gevonden om als opwarmertje ter plekke een soep 
te verstrekken. In 2003 was dat snert, in 2004 bruine bonensoep. 
Daarbij kan nog worden vermeld dat de soep één van de bestuurs-
leden zo goed heeft gesmaakt dat hij s’ middags aan de waterkant 
in slaap is gevallen. Voor het komende seizoen hoopt de HSV op 
veel hengelsportplezier en nieuwe stof voor “visserslatijn”
Contactpersoon: W. Hoogsteen (0512 594450)

Volleybal Club Buitenpost
Het afgelopen seizoen leverden de teams van de VCB goede re-
sultaten. Alle teams wisten zich te handhaven waaronder Heren 1 
in de 1e klasse. Het komende seizoen wordt een nieuw miniteam 
in circulatievolleybal betreffende de jeugd tot 12 jaar opgericht. 
Ondanks dat VCB een gezellige en drukke vereniging is, zijn ze nog 
steeds op zoek naar leden voor zowel competitie als recreatieve 
teams. Als activiteiten voor het seizoen 2005-2006 staan het Ope-
ningstoernooi en de Instuif weer op stapel en uiteraard wordt het 
populaire buurtvolleybaltoernooi 2006 weer georganiseerd. 
De volleybalclub heeft net hun website weer vernieuwd en is een 
bezoekje waard: www.vcb-buitenpost.tk

Contactpersoon: J. Vellinga (543262) 
e-mail: redaksje@schrijft.nl

Wollegras kampioen

Buurtvolleybal 
weer succes!

De afgelopen twee weken heeft 
Volleybal Club Buitenpost (VCB) 
het 21e buurtvolleybaltoernooi 
georganiseerd. Er hadden zich 20 
seniorenteams ingeschreven en 4 
jeugdteams. Er werd gespeeld op 
6, 9 en 13 juni. De avonden wer-
den gesponsord door Nirwi’s Verf-
speciaalzaak en VolleybalClub.

De eerste ronde startte op maan-
dag 6 juni. De hoogst geplaatsten 
in de poule stroomden door naar 
de finaleronde en de anderen kwa-
men in twee poedelpoules terecht. 
De tweede ronde werd gespeeld 
op donderdag 9 juni. Aan de teams 
was te merken dat er geoefend 
was, want er werd beter gespeeld 
dan de maandag ervoor. De 5 
besten van de finalepoule gingen 
door naar de laatste ronde en ook 
de 5 besten van de poedelpoule 
moesten maandag de strijd met 
elkaar aanbinden. De finale poule 
bestond uit Molenerf, die ongesla-
gen naar de volgende ronde ging 
en verder Wollegras, Halbertjes 1, 
Irenestraat 1 en Ljibbe naar Peking 
2008. In de poedelpoule kwamen 
Parcours, Egypte 1, Het Rondje 1, 
Haersmahiem en Spikant terecht. 
Het team van Haersmahiem had er 
niet echt op gerekend en er moes-
ten dan ook een aantal diensten 
worden omgezet.

Op donderdag 13 juni startte aan 
het begin van de avond de jeugd 
van 13 tot 17 jaar. Ze speelden 
eerst een gewone ronde voor 
plaatsing. Daarna volgden twee 
wedstrijden volgens een knock-
outsysteem. CRW en Friends 
plaatsten zich voor de finale. Het 
werd een zeer spannende finale 
met veel gegil en geschreeuw. 
CRW won uiteindelijk met klein 
verschil.

Bij de senioren plaatsten in de 
poedelpoule Parcours en Egypte 1 
zich voor de finale. Daarin speelde 
Egypte steeds iets beter en con-
stanter, totdat één van de pijlers 
van het team vertwijfeld naar 
z’n knie greep. Gelukkig kon zijn 
vrouw invallen en met het kleinste 
verschil (24 – 23) greep Egypte 
de felbegeerde beker. In de fina-
lepoule begon Molenerf opeens 
te verliezen en Ljibbe naar Peking 
2008 te winnen. Wollegras had 
zich wat versterkt en speelde een 
gedegen partij en dus was er een 
finale tussen Wollegras en Ljibbe 
naar Peking 2008. Ljibbe… kon 
niet het niveau halen van eerdere 
partijen. Misschien was de druk 
te hoog geworden. Wollegras, die 
in eerdere rondes met de hakken 
over de sloot de finale ronde was 
ingeslopen, begon steeds beter te 
spelen. Een terechte kampioen!

Pag. 17

Afgelopen januari zat de ambulancepost al weer vijf jaar in 
Buitenpost. De post kent al een hele geschiedenis. Werd in 
1955 de bevolking door middel van een brief opgeroepen 
voor een donatie voor het kopen van een ziekenwagen, te-
genwoordig is de ambulancepost een particuliere zorg en 
wordt er intensief samengewerkt met de ziekenhuizen in de 
omgeving. We spraken erover met Nanne van der Meulen, 
ambulance-verpleegkundige.

De eerste ambulance was in beheer van de Stichting Ambulance 
Buitenpost. De ambulance stond in de garage bij het Groene Kruis 
gebouw en werd bemand door vrijwilligers. Een oproep duurde in 
die tijd nogal lang. De politie werd eerst ingeschakeld en die keek 
ter plekke of er een arts nodig was. Daarna kwam de huisarts en 
pas later de ziekenwagen. Alleen de chauffeur ging met de wagen 
en met hulp van omstanders of buren werd de patiënt in de wagen 
getild. En in die eerste ziekenwagen zaten alleen een paar spalkjes 
en een fles zuurstof. Nu is de ambulance bijna een intensive care 
en gaan er jaren van studeren voor ambulance-verpleegkundige 
aan vooraf. 

Verandering
De medewerkers van de ambulancepost zijn anderhalf jaar geleden 
begonnen met 24 uur-diensten. Nanne: “Nu slapen we hier dus 
ook ´s nachts. We hebben twee ploegen. De ene dienst gaat van 
8 uur ´s ochtends tot 8 uur ´s ochtends en de andere van 8 uur 
tot 17 uur. In het weekend en ’s avonds na 5 uur hebben we dus 
één ambulance. Wij hebben hier ambulance 15 en 16 staan. Wij 
moeten binnen 15 minuten ter plaatse zijn. In deze regio lukt dat in 
99 procent. Aan die laatste procent zijn de weersomstandigheden 
vaak debet. Alles wordt vanuit Leeuwarden centraal geregeld. De 
centrale moet afgaan op de info die ze krijgen via de telefoon. Ter 
plaatse is het soms zo dat de patiënt niet mee hoeft omdat de situ-
atie niet ernstig is. In het andere geval verlenen we eerst eerste 
hulp voordat de patiënt mee gaat. Waar de patiënt het eerst aan 
kan overlijden behandelen we het eerst. We worden daar veel in 
bijgeschoold en ook getoetst.” 

De ambulancepost werkt in de regio van Surhuisterveen tot Eng-
wierum en van Eestrum tot Grijpskerk. De auto is voorzien van een 
gps-systeem en sinds kort ook een tracking systeem. Op die manier 
weet de centrale precies welke auto het dichtst bij is. Nanne: “Zo 
gebeurt het dat we steeds vaker op plaatsen komen waar we voor-
heen niet kwamen. Onze straal is zo vergroot.” Wie denkt dat de 
ambulance alleen maar slachtoffers van ongelukken vervoert, heeft 
het mis. Tachtig procent van het werk is het vervoeren van patiën-
ten van (zieken)huis naar ziekenhuis Er gebeuren gelukkig niet zo 
veel ongelukken. Dat is misschien maar tien procent. Nanne: “We 
zitten hier in een ideale situatie met zes ziekenhuizen, waarvan 
drie in Groningen. Dokkum is het dichtste bij, maar tegenwoordig 
kan bijvoorbeeld een hartpatiënt in Leeuwarden direct gedotterd 
worden.”

Trauma
Zodra het ambulancepersoneel ergens komt is de eigen veiligheid 
het belangrijkste. “Je gaat niet onnodig risico nemen. Dat besteden 
we dan uit bijvoorbeeld aan de brandweer of politie. Als er met 
ons iets gebeurt, kunnen we de patiënt al helemaal niet helpen en 
als ik me niet veilig voel achterin, dan vraag ik bijvoorbeeld aan 
een agent of beveiliger of die mee gaat”, aldus Nanne. Het Bedrijfs 
Opvangteam Ambulancezorg Friesland ondersteunt het ambulan-
cepersoneel bij het verwerken van bijzondere ongevallen, zoals die 
met dodelijke afloop, met kinderen of met de traumaheli. Dat is 
niet op aanvraag, maar Boaf wordt dan standaard ingelicht door 
de centrale in Leeuwarden. De traumaheli is vooral bedoeld om de 
trauma-arts snel ter plekke te krijgen, omdat die meer kennis en 
bevoegdheid heeft.

Het is prettig werken in het pand van de ambulancepost. Nanne: 
“Als we het rustig hebben beginnen we aan de administratie. En 
verder houden we het gebouw hier schoon en elke dag controleren 
we de auto’s. We klaverjassen en darten ook wel eens. Alleen ko-
ken mogen we hier niet, want het risico is te groot dat we het gas 
vergeten uit te doen als we een melding krijgen.” 

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !

Let op de kopij-
inleverdatum:

vrijdag 19 augustus.
Het blad verschijnt 
in week 35. Houdt u 
daar ook rekening 

mee?

 In/bĳ:  de ambulancepost
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Twee non-conformistisch ingestelde ‘onverlaten’ 
staan bij dageraad uit te kijken over de velden 
rond Buitenpost. Ze zijn geklommen op de to-
ren van de oude kerk gebruikmakend van de 
steigers die er op dit moment staan. Vervolgens 
komen zij met verhalen en een plantje, gevon-
den in muur op grote hoogte. Maar even naar de 
‘kenner’ om te horen welke plant het betreft. Na 
enige uren – uw columnist slaapt dan meestal 
nog - komt een ingedroogd en verkorreld exem-
plaar uit een borstzak van een blouse. Geen 
kennis van conserveren. Geen determinatie 
meer mogelijk.
Een dag later ontploft er een ‘bom’, zo’n beetje 
midden in de avondkoelte. Onbekende onver-
laat; bekende hartslagverhoging.
De volgende dag wordt gemeld dat Loes kikkers 
eet. Loes is een kat, eigenlijk een poes, ‘kind’ 
van sneeuwpop.
Allemaal vragen: welke plant is dit? Wie deed 
een bom ontploffen en waarom eet een poes 
kikkers? Uw columnist heeft geen rubriek voor 
het beantwoorden van vragen zoals ‘Mona’ vroe-
ger deed. Uw columnist is schrijver en weet echt 
niet alles. Men vindt van wel. 
Dan maar proberen…
Een bom ontploft meestal met snode bedoelin-
gen. Kan zoiets in Buitenpost? We leven immers 
niet in staat van oorlog. We leven zeker niet in 
bezette gebieden. Er zijn bij ons ook geen ne-
derzettingen. We hebben wel moslims, joden, 
christenen en niet gelovigen. Zij wonen in vrede 
met elkaar. Het ‘leven na de bom’ bracht een 
sprankelend sociologisch verschijnsel met zich 
mee: nog lang heeft de buurt zich al pratend en 

bierdrinkend met elkaar afgevraagd: “Wie een 
dergelijke zaak op zijn lever kan hebben”. Con-
clusie: er kan geen sprake zijn van een aanslag, 
maar van ongein. Baldadigheid en kattenkwaad 
zijn zaken die wij allemaal kennen en elkaar 
spontaan vergeven. Gelukkig maar. Ieder ging 
daarna tevreden slapen. 
Over kattenkwaad gesproken. Loes die kan er 
ook wat van. Zij eet kikkers en naar het schijnt, 
bij de vleet. Ze wordt er maar niet dik van en dat 
is nogal logisch. Een kikkercel bevat bijzondere 
lipiden. Wanneer deze lipiden door mens of dier 
worden opgegeten verzwakt de celwand van de 
eigen vetcellen. Simpel gezegd: “het vet loopt 
eruit en wordt met de ontlasting afgevoerd.” 
Daar wordt je slank van. Het eten van kikkerbil-
letjes is niet alleen bijzonder smakelijk, het is 
ook nog eens goed voor de slanke lijn. Handig 
kattenkwaad; slimme Loes.
Tenslotte het plantje zonder naam. Zelf maar 
eens gaan kijken; de steiger staat er toch maar 
te staan. Je hoeft niet eens omhoog, want hij 
groeit op vele plaatsen. In de volksmond heet 
hij: ‘Kattenvet’, over toevalligheden gesproken. 
Ook Kattenvet is expert in kattenkwaad. Hij 
groeit op poreuze steen en in voegwerk. Hij is 
de pest voor bouwwerken. Haast zonder wortel 
hecht hij zich aan zijn substraat en bewaart zijn 
vocht in de lederachtige bladoksel. Wanneer hij 
zijn gang zou mogen gaan, staat met de jaren 
nog veel meer volk buiten na te praten. Dan 
stort de toren in met donderend geraas en zal 
men zich afvragen of de aanslagen ook Buiten-
post hebben bereikt. Tot de volgende keer.

door Hans Hamers

Elke maand proberen we in deze ru-
briek te schrijven over vrijwilligers-
werk. Deze maand gaan we op bezoek 
bij Els van der Veen. Zij werkt voor de 
Gemeente Achtkarspelen en Zorgkwa-
drant Fryslân Oost voor het project 
‘Preventief Huisbezoek 75+’.

Het project ‘Preventief Huisbezoek 75+ 
is in oktober vorig jaar gestart. Het doel 
is het verzamelen van informatie over 
wonen, welzijn, zorg en diensten van en 
voor zelfstandig wonende 75 plussers. 
“Het woord ‘preventief’ slaat op het tijdig 
signaleren van problemen en vraagstuk-
ken die ouderen kunnen hebben, zodat er 
op tijd hulp kan worden geboden om de 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te kunnen laten wonen. Bijvoorbeeld door 
het inschakelen van thuiszorg, maaltijdservice en 
personenalarmering”, aldus Els van der Veen. 

Cursus
Joke Giethoorn is de ouderenadviseur voor Acht-
karspelen. Zij is de persoon die daadwerkelijk 
met de informatie aan de slag gaat en ook hulp 
biedt zoals ondersteuning, advies en bemidde-
ling. Iedere week heeft zij spreekuur op woens-
dagmorgen. Els is sinds april offi cieel ‘Senioren-
bezoeker’ zoals de Gemeente Achtkarspelen het 
vrijwilligerswerk noemt. “Begin dit jaar las ik een 
advertentie in de krant over dit vrijwilligerswerk 
en het leek me wel leuk om te doen. Mijn man is 
net met de Vut en we hebben geen zin om achter 
de geraniums te zitten. Voorheen werkte ik een 
ochtend in de week als koffi eschenkster in het 
Haersmahiem, maar met dit werk kan ik mijn ei-
gen tijd indelen. Na een gesprek met Joke mocht 
ik, samen met twaalf anderen, meedoen met 
de training “Huisbezoek ouderen” van stichting 
Stavoor. Die training duurde twee dagen en was 
helemaal op de praktijk gericht, ‘to the point’ dus, 
maar vooral ook gezellig en goed voor de team-
geest. Tot nu toe bevalt het me prima, ik vind het 
gezellig om bij de mensen te komen en samen 
het registratieformulier in te vullen.”

Registratie
De seniorenbezoeker vult samen met de oudere 
het registratieformulier in. De Gemeente en Zorg-
kwadrant Fryslân Oost krijgen met de ingevulde 
vragenlijst inzicht in de leefomstandigheden van 
de ouderen. Veel ouderen hebben mantelzorg, 
maar er zijn ook ouderen die thuiszorg ontvan-
gen. “Ik heb nu 17 bezoeken afgelegd en het 
verbaasd me hoe tevreden de ouderen zijn met 
de zorg en de hulp die ze krijgen, het is vaak al-

lemaal prima geregeld. Veel ouderen krijgen hulp 
van hun kinderen of buren, zoals boodschappen 
doen en grasmaaien. Ik heb één oudere getroffen 
die geen hulp wilde hebben. Ze zei me ‘zolang 
het nog gaat, red ik mezelf’. Dat moet ik dan res-
pecteren. Vaak adviseren wij de mensen dat ze 
bijvoorbeeld bij eenzaamheid een beroep kunnen 
doen op instanties zoals De Zonnebloem. Als de 
ouderenbezoeker advies heeft gegeven voor een 
instantie, dan heeft de ouderenadviseur, in ons 
geval Joke, hierin een belangrijke taak. Zij belt 
de oudere na verloop van tijd op om te vragen 
hoe het gaat en of er al contact is geweest met 
een instantie. Wij adviseren vaak bij eenzaam-
heid om ook gebruik te maken van bijvoorbeeld 
de dagopvang in Herbranda en het koffi e uurtje 
in het Haersmahiem. Ik merk wel dat ouderen 
een verkeerd beeld hebben van de dagopvang in 
Herbranda. Het is er echt gezellig en de ouderen 
doen samen leuke dingen.”

Reacties van ouderen
Els merkt tot nu toe dat de ouderen altijd erg 
gastvrij en vriendelijk zijn. “De meeste mensen 
vinden het leuk als er iemand langs komt. Ik word 
dan ook herhaaldelijk uitgenodigd om nog eens 
weer te komen. Ik zou dat wel willen, maar dit is 
een eenmalig bezoek. Wat ik zelf graag zou willen 
is een soort ‘ouderen voor ouderen project’. Een 
soort databank waar gegevens in staan van ou-
deren die het leuk vinden om op bezoek te gaan 
bij andere ouderen en van ouderen die graag be-
zoek ontvangen. Op die manier kunnen ze elkaar 
helpen om de eenzaamheid wat op te lossen. 
Ze kunnen soms een straat van elkaar vandaan 
wonen, maar niet van elkaar weten dat ze elkaar 
nodig hebben”.
(foto: redactie)

Seniorenvoorlichting 

Auto door kip beschadigd
15 december 1925 - Buitenpost - “Dat een 
kip door een auto wordt gedood of gewond, 
komt wel eens voor. Maar dat een auto 
door en kip wordt beschadigd, gebeurt 
zeker zelden. Dit had j.l. zaterdag te Bui-
tenpost in het West plaats. Een zenuwachtige kip, die voor een 
auto niet snel genoeg uit den weg kon komen, vloog met zulk een 
kracht tegen een ruit, dat ze er dwars door heen ging. De bestuur-
der wist gelukkig ergere gevolgen te voorkomen”.

Klokluiden
18 december 1925 - Dokkum - “Een oud gebruik is te Dokkum 
weer in het leven geroepen, n.l. het klokluiden ‘s avonds om 10 
uur. Dit gebruik herinnert aan den tijd toen Dokkum nog zijn 
poorten had; het was het sein van poortsluiten. Dokkums poorten 
verdwenen, maar de 10-uur klok bleef, tot bij vaststelling van de 
begrooting van 1921 besloten werd het oude gebruik af te schaf-
fen. Nu, bij behandeling van de begrooting voor 1926, heeft de 
gemeenteraad besloten het klokluiden weer in te voeren en zal dus 
met ingang van het nieuwe jaar 1926 ‘s avonds om 10 uur het 
aloude klokgelui weer over Dokkum en omgeving klinken”.

‘t Is te betreuren
2 februari 1926 - Drogeham - “Drie vrouwen resp. van Harkema-
Opeinde en Drogeham, togen woensdag j.l. naar Rottevalle, om bij 
de winklier koffi ebonen in te wisselen. Onderweg evenwel kwam 
men op het idee een herberg aan te doen. Het daar gebruikte beviel 
zoo goed, dat een volgende kroeg eveneens de clandisie kreeg en 
daar bleven ze plakken... tot sluitingsuur. Na velerlei ervaringen 
en met moeite kwamen ze tenslotte weer thuis. ‘t Is te betreuren, 
dat vooral in dezen slechten tijd het geld niet beter wordt besteed. 
We hopen dat ook deze deze uitzonderingen zich niet herhalen...”.

Muziek uit Parijs...
21 augustus 1923 - Wouterswoude - “De timmerman E.H.W. 
te Wouterswoude is in het bezit van een draadloos ontvangtoe-
stel. Meermalen beluistert hij concerten, die in Parijs gegeven 
worden”.

Gouden dukaat
19 maart 1921 - Twijzel - “Dezer dagen werd door Jouke D. Bran-
der te Twijzel een gouden dukaat gevonden van het jaar 1780”.

Slechts één kalf
4 november 1922 - Oostermeer - “De najaarsmarkt alhier schijnt 
als een nachtkaars te zullen uitgaan. De aanvoer bestond slechts 
uit één kalf, benevens eenige biggen en schapen”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1951, die woonden in Buitenpost
13 februari: Postma, Lipkje Geerts, 70 jaar, wed. van Toering, 
Willem Jan
17 februari: van Lune, Ybele, 79 jaar, e.v. Postma, Antje
11 maart: van der Veen, Roelofke, 69 jaar, huishoudster, 
ongehuwd 
13 maart: Ylstra, Walke, 77 jaar, boekdrukker, e.v. Bulthuis, 
Geeske
15 maart: Bulthuis, Geeske, 76 jaar, wed. van Ylstra, Walke
11 april: de Haan, Sijtze, 78 jaar, wedn. van Rinsma, Trijntje
3 mei: Pietersma, Sjoerdtje, 76 jaar, e.v. Hoekstra, Eeltje
16 mei: van der Veer, Geert, 67 jaar, winkelier, e.v. Hoekstra, 
Loukje
1 juni: van Lingen, Teunis, 73 jaar, veehouder, e.v. van der Bij, 
Aaltje
13 juni: Wiersma, Sijbe, 80 jaar, e.v. Sikkema, Antje
27 juni: Heidema, Pieter, 55 jaar, timmerman, e.v. Planting, Geertje

Het huis links op de foto stond in Buitenpost bekend als ‘it wevershûs’, 
afgebroken in 1956. Hier woonde onder andere de fi etsenmaker Postuma. 
Op de achtergrond de boerderij van de Poel (Molenpad). Het pand was 
genummerd Voorstraat 60a, nu: de noordzijde van de Schepperstraar. 
(foto uit het archief van de gemeente Achtkarspelen)

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer
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