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Inspelen voor de Verborgen Legende
Kosten noch moeite lijken gespaard om de musical Verborgen Legende die in 

juli in het Veenkloosterbos uitgevoerd wordt, tot een succes te maken. U kunt er 
ook over lezen in ‘Inspiratie’ op pagina 19.
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 Overzicht 
feestweek

 Verenigings
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 Jan de Roos
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Jitske Bouma
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De geplande bewegwijzering voor ons dorp
De kopijbus mag
best wat voller
Midden in het dorp, bij boekhan-
del de Readshop, staat prominent 
onze kopijbus.
De laatste maanden komen er 
weinig of geen meldingen in die 
kopijbus. Toch weten wij dat de 
Binnenste Buiten bijna gespeld 
wordt door de lezer. Vaak ver-
nemen wij mondelinge reakties, 
die ons via via bereiken. Com-
mentaar op onze redactionele 
stukken of die van een onze cor-
respondenten is gewenst, want 
daar kunnen wij wat mee! Nog 
plezieriger is het als dit commen-
taar ons schriftelijk wordt ver-
teld. En u moest eens weten hoe 
moeilijk het soms is om iedere 
maand weer met goede redacti-
onele stukken te komen? Wij zijn 
een redactie van zes personen en 
via onze achterban gaan wij te 
werk en dat kan dan enigszins 
gekleurd zijn. Als er ingezonden 
stukken worden aangeleverd (ui-
teraard met naam en toenaam!), 
dan kunnen ook wij onze blik 
verruimen en zal de Binnenste 
Buiten nog meer aansluiten bij de 
wensen van de diverse inwoners 
van Buitenpost. En denkt u dat u 
niet kunt schrijven? Nou dat blijkt 
in de praktijk best mee te vallen. 
Ook kunnen wij altijd van uw 
stukje een mooi geheel maken. 
Schroom dus niet om in de Bin-
nenste Buiten ook uw verhaal te 
vertellen.

Het idee stond al jaren op het 
programma van Plaatselijk Be-
lang Buitenpost maar moest lang 
wachten. Nu heeft de gemeente 
eindelijk het groene licht voor de  
uitvoering van bewegwijzering in 
ons dorp gegeven.

In de omliggende dorpen is het al 
lang de gewoonste zaak van de 
wereld dat gasten ‘van buitenuit’ 
geholpen worden de plaatselijke 
openbare voorzieningen te vinden. 

Een kwestie van normale gastvrij-
heid, vond ook PBB. Het was haar 
dan ook een doorn in het oog dat 
voor de hoofdplaats van de ge-
meente dit belangrijke onderdeel 
van het dorpsinterieur nog ontbrak. 
PBB heeft zelfs nog met de gedach-
te gespeeld om dan zelf maar dit ter 
hand te nemen. Dit bleek niet nodig.  
Na overleg gaf de gemeente deze 
verantwoordelijkheid inderdaad op 
zich te gaan nemen. Het is nu zover 
dat de borden kunnen worden be-

steld en dat na levering, waar toch 
gemakkelijk 6 weken over heen 
gaan, tot plaatsing kan worden 
overgegaan.

De opzet is in de ogen van PBB nog 
vrij sober, maar voorstellen om het 
plan uit te breiden met enkele palen 
werd door de gemeente niet nood-
zakelijk geacht. Toch heeft datgene 
wat er nu ligt gelukkig alle belang-
rijke ingrediënten in zich.  Als op niet 
al te lange termijn er ook dorpsplat-
tegronden op de toegangswegen 
aan de noord- en zuidkant van het 
dorp komen, dan is daarmee een 
behoorlijke sprong in de informatie-
voorziening gemaakt.

De geplande lokatie van de palen 
ziet er als volgt uit.

lokatie 1: hoek Voorstraat / 
Parklaan met vermelding van ijs-
baan, tennisbanen, gymnastieklo-
kaal, kaatsveld, Geref. Kerk Vrijge-
maakt, Haersmahiem en Medisch 
Centrum.

lokatie 2: hoek Voorstraat / 
Julianalaan met vermelding van 
De Kruidhof, It Koartling, Gerefor-
meerde Kerk en Doopsgezinde 
Kerk.

lokatie 3: hoek Voorstraat / 
Stationsstraat / Kuipersweg 
- paal a met vermelding Station, 
Gemeentehuis, Sportvelden, Be-
graafplaats Jeltingalaan, - paal b 
met vermelding van Politiebureau, 

Begraafplaats Kuipersweg, sport-
hal de Houtmoune, sportfondsen-
bad de Kûpe, Lauwers-college, 
muziekschool de Wâldsang en het 
Mejontsmaveld

lokatie 4: hoek Voor-
straat / Herbrandastraat/
Halbertsmastraat met vermelding 
van het station, Nieuw-Herbranda 
en het AOC Friesland

lokatie 5: Stationsplein met ver-
melding van centrum Buitenpost, 
politiebureau, gemeentehuis, De 
Kruidhof en It Koartling

lokatie 6: Stationsplein / Her-
brandastraat met vermelding van 
het centrum Buitenpost, politiebu-
reau, station, gemeentehuis, De 
Kruidhof en It Koartling.

lokatie 7: hoek Kuipersweg / 
Molenstraat / Oude Havenstraat  
met vermelding van politiebureau, 
centrum Buitenpost, bibliotheek en 
Nederlands Hervormde Kerk

lokatie 8: hoek Kuipersweg / 
Beatrixstraat met vermel-
ding van Medisch Centrum en 
Haersmahiem

lokatie 9: hoek Voorstraat / 
de Hoefslag / Bernhardlaan 
met vermelding van sporthal De 
Houtmoune, sportfondsenbad De 
Kûpe, woningbouwstichting SWA, 
Mejontsmaveld, Lauwerscollege en 
muziekschool de Waldsang



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

Kwaliteit uit
Principe !!

Groningerstraat 5
9231 CH Surhuisterveen

Tel. 0512-360742
Fax. 0512-360743

WWW.WYBRAND.NL
Info@wybrand.nl

Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost

T: 0511 424555
F: 0511 423963

www.obmtec.com

Model bj. km.stand prijs Euro

Escort 1.6 16V Business Edit. 3drs ‘97 63141 4950,00
Fiesta 1.3 8V Futura 3drs 70pk ‘04 12001 12950,00
Fiesta 1.4 16V Trend 5drs 80pk ‘04 32043 11195,00
Focus 1.4 16V Centennial 4drs 75pk ‘02 50000 11950,00
Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk ‘ 03 90001 10900,00
Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon 100pk ‘ 02 85000 12450,00
Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk ‘05 12102 20950,00
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk ‘05 30077 17950,00
Focus 1.6 16V Trend 3drs 100pk ‘02 50818 13950,00
Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk ‘01 113000 9450,00
Focus 1.8 16V Collection 5drs 115pk ‘01 75001 10950,00
Focus 1.8 16V Collection 5drs 115pk ‘ 01 97319 10950,00
Focus 1.8 TDCi Collection Wagon 115pk ‘01 166012 9950,00
Fusion 1.6 16V Ghia 5drs 100pk ‘03 21000 14950,00
Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk ‘04 28995 23950,00
Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk ‘05 17000 21950,00
Mondeo 2.0 16V First Edition 4drs 145pk ‘01 95000 12950,00
Transit 280S TDDI 100pk ‘03 72127 13625,00

Mazda 2 1.4 Sportive 5drs 80pk ‘05 12198 14950,00
Mazda 3 1.6 Executive 5drs 105pk ‘05 13000 19950,00
Mazda 6 1.8 Sport 5drs 120pk ‘05 15072 25950,00
Mazda 626 2.0 GLX 5drs ‘98 99000 6450,00
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoorde-
lijk voor de inhoud van deze krant en 
is dienaangaande aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:  2600 exemplaren
 verschijnt 11x per jaar

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

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:
T. van Asperen, tel. 0512-352150
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Visser, tel. 0511-542456
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046

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 21 augustus 2006. 

De volgende editie verschijnt 
in week 35.
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 Al Gelezen

. De geldinzameling die leerlingen 
van het AOC in ons dorp hielden voor 
Benin, is een groot succes geworden. 
Ruim 7700 euro was de eindopbrengst 
die door middel van verschillende ac-
ties bij elkaar werden gebracht.
. Andries Bosma is ruim 40 jaar orga-
nist geweest bij de doopsgezinde ge-
meente in ons dorp. Tijdens een dienst 
werd Bosma door de voorzitter van de 
gemeente om zijn trouw, bescheiden-
heid en toewijding geprezen.
. Botanische tuin De Kruidhof heeft 
van de Australische ambassadeur een 
bijzonder exemplaar van een uitgestor-
ven gedachte naaldboom, de Wollimi 
pine, ontvangen. Het geschenk werd 
mede gegeven omdat het een schakel 
tussen de ‘levende’ kruidentuin en het 
binnenkort te openen ‘fossiele’ IJstij-
denmuseum vormt.
. Door het fi nanciële zwaar weer waarin 
de gemeente Achtkarspelen verkeert, 
dreigt de opwaardering van de Kerk-
straat nog verder uitgesteld te worden. 
Verschillende raadsleden zijn zich wel 
bewust van de dringende noodzaak tot 
verbetering omdat “de winkelstraat nu 
niets meer uitstraalt”. Er zal na de va-
kantie verder in de raad ovelegt worden 
om een oplossing te vinden.
. Vanaf 15 juni zullen enkele vijvers in 
de groenzoom aan de westkant van 
Buitenpost worden uitgebaggerd. Het 
werk gaat waarschijnlijk enkele weken 
duren. Het uitgegraven slib wordt in 
een voorlopig bassin naast de ijsbaan 
in het West opgeslagen.

Van de bestuurstafel
Verslag van de bestuursvergadering 
Plaatselijk Belang van 14 juni
Net zo veranderlijk als het weer, kan het met de gezondheid van 
een mens gaan. Zo ben je gezond en zo lig je 5 weken in het zie-
kenhuis. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en mocht ik in 
goede gezondheid weer thuiskomen. Vanaf deze plaats wil ik graag 
iedereen bedanken voor het meeleven in de vorm van een kaartje 
of telefoontje. 

Ondanks het WK voetballen waren we allemaal aanwezig maar 
wilden het deze avond niet te laat maken. De notulen werden vast-
gesteld en in- en uitgaande post behandeld. Bij de binnengekomen 
post was een schrijven over het verkeersveiligheid project Noordoost 
Fryslân. In dat blad treft u een enquêteformulier aan. Wij zouden 
graag willen dat deze worden ingevuld en teruggestuurd. Er waren 
2 afgevaardigden naar de federatievergadering geweest, helaas 
hadden we daar nog geen notulen van, in oktober is de volgende. 
De brug van Blauforlaet blijft nog steeds een hot-item op onze ver-
gadering. Op onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we de aan-
wezige leden gevraagd enkele punten op te schrijven waar wij als 
PBB ons mee bezig zouden moeten houden, zodat wij daarmee aan 
de slag kunnen. Meerdere malen werd genoemd: zwerfvuil - vooral 
in het park, veiligheid station, Sociaal Cultureelwerk 13-16 jarigen 
en Kerkstraat. Er werd besloten om binnenkort overleg hierover te 
hebben met een wethouder. De bewegwijzering is helemaal rond, 
en hier zal zsm mee begonnen worden. In en om ‘Nijenstein’ wordt 
druk gewerkt en we hopen dat we er in september/oktober terecht 
kunnen voor een hapje en een drankje. Ook werd het plan Lutkepost 
Fase 1 nog even onder de loep genomen. Er zullen 60 woningen en 
een appartementen complex gebouwd worden. Van de woningen 
zullen er 46 huur- en 14 koopwoningen worden, zowel vrijstaand als 
2 onder 1 kap. De fi nanciën en de aktielijst werden nog besproken en 
toen was het alweer 10 uur.  De volgende vergadering is vastgesteld 
op 12 juli.

Namens het bestuur, de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen

Winterprogramma stichting Maskelyn
· Zondagmiddag 24 september 2006: Histori-
sche Wandeling door Buitenpost, start vanaf 
13.30 uur in de Kruidhof
· Sneontejûn 14 oktober 2006: Fryske toanieljûn 
mei toanielselskip “Probe”, The Point, 20.00 oere.
· Zondagmiddag 17 december 2006: Kerstconcert door het mannenkoor 
“Westerlauwers”, Hervormde Kerk, 15.30 uur.
· Zaterdagavond 20 januari 2007: Hongaarse avond met buffet mmv “Baro 
Drom” voor passende muziek, The Point, 20.00 oere.
· Woensdagmiddag 7 februari 2007: Kindermiddag, Djemmo speelt “De 
muzikale reis van Madelief, The Point, 14.00 uur.
· Zondagmiddag 4 februari 2007: Tsjochconsert met “In Between” en onze 
plaatsgenoot Wander Duin, Kruidhof, 15.30 uur.
· Sneontejûn 24 maart 2007: Toppers fan eigen grûn mei Jaap Louwes, 
Doede Veeman en Gurbe Douwstra, The Point, 20.00 oere.

Waardevol
Vijf-en-dertig jaar ‘De Wâldsang’ gediend
secretarieel een kindervriend
“Jo kin de bern dochs net fergees komme litte.”
Zo was Simmie de Boer, ’ t is dat jo it witte

10 jaar keurslager gevierd in smaak- en cadeau volle stijl
3500 klanten in twee weken bij Jan en Geertje van der Bijl
Fritech 12,5 jaren werkzaam als uitzendbureau
Hooggekwalifi ceerd koppend geopend door Verbeek en onze loco

De Kruidhof verrijkt met een levend fossiel  
Wollemi Pine: volg deze in de groei, hoorde bij de deal
Masterclass bloemschikken Christa Kruize van het AOC
Aan de workshop Chrysanten Experience 2006 deed ze succesvol mee

Buurtvereniging Molenerf/De Roede vierde haar 25-jarig bestaan
Jong en oud hebben aan het levend Ganzebord met plezier meegedaan
Jaap Vlijm Lauwers-College serieuze en hardwerkende autodidact
nam afscheid: een gevoelvolle administrateur met veel tact.

PEVADKO

Expositie De Vries Doopsgezinde Kerk
De Doopsgezinde Gemeente Buitenpost is er buitengewoon trots op dat 
Jan Murk de Vries tijdens de feestweek met enkele van zijn werken expo-
seert in de Doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan 12a te Buitenpost. De 
opening van deze expositie zal plaatsvinden in de dienst van zondag 30 juli 
om 09.30 uur onder leiding van ds. Tineke Weidema. Jan Murk de Vries zal 
zelf ook bij de opening aanwezig zijn en vertellen over zijn werk. De Vries 
is geen onbekende van de Doopsgezinde Gemeente. Het kerkgebouw, dat 
in 2007 50 jaar bestaat, bezit al twee wandschilderingen van zijn hand: “De 
wonderbare visvangst” en “De doop van Jezus door Johannes”.

Jan Murk de Vries werd in 1919 geboren te 
Bolsward. Hij volgende in de veertiger jaren de 
opleiding tekenleraar te Amsterdam waarna hij 
besloot te kiezen voor het kunstenaarschap. Hij 
exposeerde o.a. in München, Gent en Stuttgart, 
maar ook in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
en het Hannemahuis te Harlingen. De Vries heeft 
zich niet alleen bekwaamd in het schilderen maar 
ook in het maken van prachtige ramen van acry-
laatglas, het bewerken van hout, steen en metaal, 
is hij een ware kunstenaar. In de loop der jaren 
heeft hij vele opdrachten verworven. Eén van zijn 
beroemdste werken zijn waarschijnlijk de acry-
laatglaspanelen in een scheidingswand van het stiltecentrum op Schiphol. 
Veel van zijn werken hebben een religieus karakter. De werken die in de 
Doopsgezinde Kerk zullen worden ten toon gesteld hebben grotendeels 
betrekking op het bijbelboek Openbaring. Jan Murk, nog steeds actief, is 
woonachtig in het dorpje Firdgum waar ook zijn atelier is gevestigd. Ieder-
een is van harte welkom!

Openingstijden:
Zondag 30 juli: 09.30 – 11.30 uur; maandag 31 juli: 18.30 – 20.30 uur; dins-
dag 1 augustus: 13.30 – 16.30 uur; woensdag 2 augustus:  09.30 – 17.00 
uur. Toegang vrij.

MAAS: Emotion In Motion
Dit is het thema van de 2 jaarlijkse uitvoering van GV M.A.A.S. die zal 
plaats vinden op 1 juli 2006 in sporthal de Houtmoune te Buitenpost, 
aanvang 19.00 uur. Noteer deze datum allemaal in uw agenda’s want ook 
deze keer wordt er veel werk van deze uitvoering gemaakt. Al maanden is 
de leiding bezig met het instuderen van de nummers en de laatste maand 
wordt hard gewerkt aan decor en kleding zodat er straks een spetterende 
show kan worden opgevoerd. Laat u verrassen!!
Er zal een geringe toegangsprijs gevraagd worden aan de bezoekers. Tot 
18 jaar €1.50 en vanaf € 2.50. Ook komt er weer een verloting met mooie 
prijzen beschikbaar gesteld door de middenstand van Buitenpost en waar 
wij, als verening MAAS, heel blij mee zijn. M.A.A.S. hoopt u allemaal te 
ontmoeten op 1 juli as. 

Programma feestweek 2006
Donderdag 27 juli: 14.30 Start kermis - 18.00 Offi ciële opening 
sponsoren/genodigden in de tent aan de Parklaan - 18.45 Start Pa-
rade, ophalen genodigden naar piste - 19.15 Opening en voorstel-
len Wâldkeninginne - 19.30-23.00 Smant Straatartiestenfestival

Vrijdag 28 juli: 9.30-11.30 ATB en N.V. sportfondsen Achtkarspelen: 
zwembad De Kûpe zwemfeest, groep 1 t/m 3 - 13.00-14.30 zwem-
feest in zwembad De Kûpe, groep 4 t/m 8 - 16.00 Start LAN-party 
in sporthal De Houtmoune - 16.30 Start rondrit motoren in de 
Kerkstraat - 19.00 Seniorenavond in de feesttent aan de Parklaan 
- 19.00 Pyramide Tobbedansen in de Kerkstraat - 19.00 Kobutex 
motortrial in de Kerkstraat, 3 x 30 min (7, 8 en 9 uur) - 19.00 Fier-
ljeppen op sportpark De Swadde - 19.00 Autoland van den Brug’s 
Dartstoernooi in The Point

Zaterdag 29 juli: 8.00 Fietstoertocht - 10.00 Tennistoernooi - 10.00 
Kaatsen ledenpartij jeugd aan de Parklaan - 13.30 NewTimer event 
- 19.00 Woonexpo Kapenga ringrijden op de Halbertsmastraat e.o. 
- 19.00 SC Heerenveen-V.V. Buitenpost op sportpark De Swadde

Zondag 30 juli: 10.00 Kaatsen op sportveld Parklaan - 10.00 
Swadde kuier vanuit De Kruidhof

Maandag 31 juli: 10.00 Braderie/rommelmarkt in de Kerkstraat 
- 19.00 Oriënteringsritten, start vanuit The Point - 20.00 Summer-
party in de feesttent aan de Parklaan

Dinsdag 1 augustus: 10.00-14.30 SBW Kinderspelen bij de feest-
tent aan de Parklaan - 19.00 Twistladders aan de Vaart - 20.00 Lays 
in de feesttent aan de Parklaan

Woensdag 2 augustus: 8.00 Grote jaarmarkt - 8.00 Groot terras met 
muziek bij de tent aan de Parklaan - 8.00 Kruidenmarkt in en rond 
De Kruidhof - 9.00 53e concours hippique op het Mejontsmaveld 
- 20.00 Drive-in show 538 in de feesttent aan de Parklaan - 23.00 
Nome Afsluiting door Afslag Sneek, concoursterrein

Hele week: Vrieservice lichtroute - 
Kermis naast sporthal De Houtmoune

De wereldkampioenschappen voetbal in Duitsland worden natuurlijk ook 
door de Buitenposters gevolgd, en hoe! Veel buurtverenigingen, waaron-
der die van Pijlkruid vinden het heerlijk om het evenement met elkaar te 

volgen. In de grote tent is dan ook iedereen welkom van jong tot oud. 
En dat het gezellig is bewijst deze foto wel!  (foto: eigen foto)



Deelnemer 
Vroege Vogel-actie!
Kijk voor acties in

de winkel

Doe uw voordeel tot 22 juli !

50% korting
op Adidas en Axcent

horloges
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Gemeente Achtkarspelen

Eise van der Sluis (37) werd 
als oudste van 6 kinderen  in 
1969 in Drachten geboren. 
Zijn pake en later zijn vader 
waren bekende melkboeren 
in Drachten. 

Van der Sluis: Mijn vader ging 
niet lang naar school, vanaf zijn 
14e jaar werkte hij bij zijn vader, 
later werd hij vertegenwoordiger 
bij de Friese Vlag. Hij kende alle 
supermarkt-ondernemers in 
heel Noord Nederland en wist 
hen met passie en overtuiging 
ervan te doordringen dat ze zijn 
zuivelproducten moesten verko-
pen. Hij kon zand verkopen in de 
woestijn. Ik kan ook erg overtui-
gend zijn. Mijn moeder komt uit 
Bergentheim (Ov.), als oudste 
in een gezin met 10 kinderen. 
Zij kon goed leren, maar na 
de huishoudschool ging ze aan 
het werk. Haar loon werd thuis 
ingeleverd, er moesten nog ne-
gen monden gevoed worden. Ik 
kreeg de kans een goede oplei-
ding te volgen. Vanuit Drachten 
bezocht ik het Gomarus College 
in Groningen (wij zijn Gerefor-
meerd Vrijgemaakt). Dat bete-
kende twee keer anderhalf uur 
in de bus (zitten leren) en een 
fi jne tijd op school. 

Na het Gomarus wist ik niet hoe 
het verder moest. Het enige wat 

ik wist, was dat ik graag met 
veel mensen wilde omgaan. Ik 
ging naar de HEAO en deed het 
eerste jaar Bedrijfseconomie. 
Maar ik werd ziek: een keelont-
steking draaide uit op de ziekte 
van Pfeiffer. Toen dat voorbij was 
ging ik aan de universiteit van 
Groningen studeren: Rechten. Ik 
vond het geweldig. Na de eerste 
twee jaar legde ik mij toe op de 
Juridische Bestuurswetenschap-
pen. Dat is een brede studie 
rondom de publieke zaak en het 
overheidsmanagement. Vooral 
de colleges van professor Lem-
stra, de voormalige gemeen-
tesecretaris van Amsterdam, 
inspireerden mij. Hij legde een 
keer uit wat de rol en de func-
tie van een gemeentesecretaris 
zijn. Toen dacht ik al: misschien 
doe ik dat nog een keer…

Maar eerst werd ik preses van 
de studentenvereniging en daar 
stopte ik heel wat energie in. Het 
dreigde fout te lopen met mijn 
studie… Toen ontmoette ik mijn 
vrouw. Dankzij haar studeerde 

kwam, dossiers en netwerken. Ik 
dacht: zo kan ik iets maatschap-
pelijks doen en zo leer ik het 
bedrijfsleven kennen. Veel van 
wat ik in de Kamer in Den Haag 
had geleerd, kon ik in praktijk 
brengen. Ik had geleerd hoe je 
in een subtiel spel de belangen 
van beide partijen kunt behar-
tigen. Bij mijn afscheid kreeg ik 
een speech van burgemeester 
Cohen en wethouder Aboetaleb, 
waarin ze mij prezen om mijn 
vermogen mensen met elkaar te 
verbinden, hen te inspireren en 
om grote lijnen uit te zetten.

En nu bent u gemeentesecreta-
ris van Achtkarspelen geworden. 
Hoe gaat u dat aanpakken?
Ja, ik ga me nu wederom be-
zighouden met de publieke 
zaak. Dat zie ik als een grote 
verantwoordelijkheid. Ik moet 
twee dingen doen: 1. een helder 
kader scheppen, waarbinnen 
college, gemeenteraad en het 
ambtelijk apparaat ieder in hun 
eigen rol  en verantwoordelijk-
heid optimaal uit de verf komen 
en 2. ervoor zorgen dat alles wat 
door het apparaat wordt voorbe-
reid en uitgevoerd de kwaliteit 
heeft die burgers ervan mogen 
verwachten. De lat ligt daar-
bij hoog, dat zijn we aan onze 
stand verplicht. Daarmee groeit 
ook het vertrouwen en respect 

van de burger voor het lokale 
bestuur. Ik weet dat het belang-
rijk is oprechte belangstelling te 
tonen en te zien welke talenten 
mensen hebben. Zij moeten op 
een plek zitten, waar ze deze 
kunnen ontwikkelen. Ik ga uit 
van het dualisme. Dat houdt in 
dat iemand die gezag heeft zijn 
tegenkracht moet vinden. Ik 
wil geen vazallen om me heen, 
maar mensen met creatieve in-
vallen en kritisch vermogen, die 
maken mij ook beter. Die geef 
ik mijn vertrouwen – dat is een 
betere strategie dan strenge re-
gels. Ik formuleer een richtpunt 
en onderling vullen we in welke 
acties we moeten ondernemen. 
Ieder moet weten dat hij een 
schakel is in een groter geheel. 
Niet controleren maar accele-
reren. Toen ik hier de eerste 
dag aantrad, ontdekte ik dat 
iedere medewerker nog de prik-
klok moet gebruiken. Ik ga niet 
steeds controleren of mensen 
op tijd komen en vertrekken. Ik 
wil liever motiveren, impulsen 
geven. 

Moeten er dingen veranderen in 
onze gemeente?
We moeten nog duidelijker 
voor ogen krijgen wat voor 
gemeente we willen zijn. Het 
gekissebis tussen Buitenpost 
en Surhuisterveen bijvoorbeeld 
moet afgelopen zijn. Er zijn 
meer dingen die beide dorpen 
aan elkaar binden dan die hen 
van elkaar scheiden. Ze heb-
ben elk hun eigen kracht. Ik zal 
me ervoor inspannen om aan te 
wijzen wat prioriteit verdient: 
wat doen we wèl, wat doen we 
nìet. Daarin moeten veel keuzes 
gemaakt worden. De tijd van: ‘u 
roept en het komt voor elkaar’ 
is voorbij. Als we daar aan mee-
werken, worden wij snel een 

artikel 12-gemeente. Dat moe-
ten we met elkaar niet willen. 
We moeten kijken naar wat ons 
verder kan brengen: welke eco-
nomische ontwikkelingen, welke 
toeristische mogelijkheden zijn 
er, kunnen we mogelijk de be-
volkingssamenstelling beïnvloe-
den?  We moeten lijnen uitzet-
ten voor over twintig jaar en 
richting kiezen voor de komende 
vier jaar. Ik heb gezien dat de 
gemeenteraad hier beter scoort 
dan die van een gemiddelde 
deelraad in Amsterdam. Dat 
is uitdagend. Aan de ene kant 
moeten burgers en onderne-
mers ervaren dat de gemeente 
een publieke verantwoordelijk-
heid heeft, maar wel in staat is 
zich in de burger te verplaatsen. 
Aan de andere kant moeten ze 
begrijpen dat ze ook correct be-
jegend kunnen zijn, als ze niet 
krijgen wat ze wilden. 

Wat bent u voor persoon?
Ik ben positief en vrij dyna-
misch. Ik ben een verbinder. Ik 
kan mensen en structuren goed 
met elkaar in verband brengen, 
mensen enthousiasmeren en 
vertrouwen geven. Arrogantie of 
dédain zijn me vreemd. Ik ben 
wel een leider, ongeduldig, snel. 
Ik ben een startmotortje. Ik 
moet voorop lopen. Ik kan alleen 
100% werken, ik heb moeite om 
nee te zeggen, ik zal altijd een 
stapje extra doen. Ik wil me ook 
verdiepen in de achterliggende 
motieven van mensen, hen zien 
in hun eigen ik. Ik speek mensen 
aan op wat hun bijdrage is aan 
het grotere geheel. Ik kan als 
gemeentesecretaris zelf niets 
bereiken, maar ik kan mensen 
wel in staat stellen om hun taak 
goed uit te voeren en   uitstralen 
dat het goed komt, zowel bin-
nen als buiten het apparaat. De 
overheid is er voor de burgers 
en niet omgekeerd.

Bent u kerkelijk actief?
Ik heb nog nooit bij een groep 
gehoord. Ik bind mij niet aan 
groepen. Ik kom wel graag in 
de kerk. Je geloof wordt sterker 
en dieper als je dat met anderen 

“...het gekissebis tussen Buitenpost en 
Surhuisterveen moet afgelopen zijn...”

Eise van der Sluis, 
de nieuwe gemeentesecretaris van Achtkarspelen
Eise van der Sluis, 
de nieuwe gemeentesecretaris van Achtkarspelen
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kan delen. Het navolgen van 
Christus is in mijn ogen een 
vier-baansweg in plaats van een 
smal bergpaadje, waar christe-
nen best veel keuzevrijheid heb-
ben hoe zijn hun geloof dagelijks 
willen uitstralen. Niet beknellend 
dus. Ik ontleen er mijn energie 
en kracht aan, elke dag weer. 
Ik houd van mensen. Ik houd 
van helderheid. Ik probeer 
mijn werkelijke ik te vinden. 
Je ontdekt jezelf aan de ander. 
Je zelfbeeld ontwikkelt zich uit 
hoe de ander op je reageert. 
Christen-zijn is voor mij: zonder 
aanzien des persoons geïnteres-
seerd zijn in de ander. Ik heb 
ook heel bewust voor juist deze 
functie in Achtkarspelen geko-
zen. Een fantastische plek om 
de publieke zaak te dienen en 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor belangrijke maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Op die ver-
antwoordelijkheid word ik graag 
aangesproken. In mijn rol moet 
ik zowel naar ons apparaat als 
naar burgers en ondernemers 
veel vertrouwen en positivisme 
uitstralen. Ik heb het gevoel dat 
daarvoor met het nieuwe college 
van B&W veel ruimte is. Niet be-
heersen en naar binnen gericht 
zijn, maar ontwikkelen met de 
blik naar buiten.

(advertentie)

ik toch nog binnen de tijd af door 
wekenlang aaneen heel hard te 
werken. Ze zeggen wel eens: 
‘achter elke succesvolle man 
staat een sterke vrouw’. Dat geldt 
voor haar zeker, ook na mijn 
studietijd. Aan mijn studie was 
een stage gekoppeld. Het lukte 
mij een plaats te bemachtigen 
bij de toenmalige GPV-Tweede 
Kamerfractie in Den Haag. Dat 
was in 1993. Ik heb daar veel 
geleerd over beleidsvoorberei-
ding, besluitvorming en controle 
op de uitvoering. Gert Schutte 
en Eimert van Middelkoop waren 
mijn superieuren. Dat waren 
heel goede Kamerleden, aan 
hen heb ik mijn politieke scho-
ling te danken. We werkten met 
6 mensen en waren bezig op alle 
beleidsterreinen. Het ging bij 
ons altijd over de hoofdlijnen. 
Ik moest speeches en teksten 
schrijven. Van Gert Schutte 
leerde ik: je moet een stijl ont-
wikkelen waarin je herkenbaar 
bent. Die stijl moet je vasthou-
den, je moet niet gaan zwalken 
en wat je doet moet logisch in 
elkaar zitten. Daar leerde ik ook 
een belangrijke les: gezag bouw 
je op in jaren, maar je kan het in 
een dag verliezen. Ik kreeg vier 
werkdagen uitbetaald, de vijfde 
dag werkte ik ook en zo spaarde 
ik in een jaar een aaneengeslo-
ten periode op waarin ik mijn 

afstudeerscriptie kon schrijven. 
Toen die klaar was, trouwden 
we. Inmiddels hebben we drie 
prachtige zonen: Michiel (6), 
Wieger (4) en Sybren (0).

Mijn vrouw komt oorspronkelijk 
uit Buitenpost. Haar vader was 
er leraar aan de AOC, tuinarchi-
tect en politiek actief. Hij doet 
nog steeds rondleidingen in de 
Kruidhof. We trouwden vanuit 
de Simke Kloostermanstrjitte. 
Ik kwam mijn vrouw ophalen in 
een oldtimer, waarmee we eerst 
naar het Jeltingahuis reden en 
daarna, voor het maken van de 
foto’s, naar het Veenkloosterbos 
en de Kruidhof.

In  1998 kwam ik een oud-stu-
diegenoot tegen, die mij een 
vacature doorgaf bij het MKB 
(werkgeversorganisatie voor 
het Midden en Klein Bedrijf) in 
de regio Amsterdam. Ze zochten 
een regiodirecteur die de organi-
satie fl ink zou kunnen professio-
naliseren. Die baan kreeg ik. Ik 
heb ervoor gezorgd dat er geld 

(advertentie)
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Seizoensoverzicht van Buitenposter verenigingen

NVVH – 
Vrouwennetwerk
De NVVH bestaat al bijna 100 
jaar. Vroeger stond de NVVH 
voor Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen. Er heeft echter 
een recente metamorfose plaats-
gevonden, vandaar de nieuwe 
naam: NVVH – vrouwennetwerk. 
De afdeling Buitenpost e.o. be-
staat in januari 2007 al 60 jaar 
en is toch nog steeds een eigen-
tijdse vrouwenvereniging. NVVH–
vrouwennetwerk is een neutrale 
vereniging, toegankelijk voor 
iedere vrouw. Er is volop keuze 
uit landelijke, regionale en lokale 
activiteiten, bijeenkomsten, cur-
sussen en excursies. De afdeling 
Buitenpost heeft onder andere 
een hobbyclub, een bridgeclub, 
een leesclub en er worden volop 
fi etstochten en uitstapjes geor-
ganiseerd, zowel in de zomer 
(fi etsen) als in de winter (excur-
sies). Daarnaast worden op de 
bijeenkomsten onderwerpen met 
diverse thema’s aangeboden, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en welzijn, maat-
schappij en mens, emancipatie, 
vorming en creativiteit, maar ook 
gezelligheid en ontspanning met 
– en onder elkaar is een belangrijk 
onderdeel. Bent u een actieve 
vrouw, bij NVVH – vrouwennet-
werk  zult u zich gegarandeerd 
thuis voelen. Bij het lidmaatschap 
hoort het magazine Denken en 
Doen, een blad met veel waarde-
volle informatie, nuttige tips en in-
terviews met vrouwen die midden 
in het leven staan.

U bent van harte welkom. Infor-
matie bij het secretariaat  Lucie  
Arendse, Trekweg 10, 9285 XH, 
tel. 544586 of bij Annie Bruintjes, 
tel. 544524.

Badminton...
niet alleen voor op de camping! 
“Tjidsger, wat voor sport doe jij? 
- Ik doe aan skeeleren en badmin-
ton. - Badminton? Dat is leuk voor 
op de camping, maar dat is toch 
geen sport?” 

Maar dat ziet Tjidsger toch an-
ders. Badminton is toch wel de-
gelijk een sport, en in de meeste 
gevallen zelfs een topsport. Denk 
maar eens aan de coördinatie, 
snelheid en uithoudingsvermo-
gen die je nodig hebt. Waar kan 
je deze topsport dan wel beoe-
fenen? In de grote steden als 
Groningen en Leeuwarden? Nee 
hoor, gewoon hier in Buitenpost, 
en dan wel bij Badminton Club 
Buitenpost. In de maand septem-
ber begint ons nieuwe seizoen 
weer en op de dinsdag hebben 
wij onze vaste trainingsdag. 
Naast trainingen doen wij mee 
aan een dorpencompetitie. Wil 
je echter alleen maar wedstrijden 
spelen dan is dat bij ons ook geen 
probleem, zolang iedereen jong 
of oud maar met plezier zijn favo-
riete sport kan beoefenen. En in 
ons geval is dat badminton. Geldt 
dit voor jou ook? 
Wil je meer over ons weten kijk 
dan op bcbuitenpost.infosport.nl 
of kom op een dinsdag in septem-
ber langs in sporthal De Hout-
moune. Voor verdere informatie: 
Tjidsger van der Meulen, telefoon:  
543713 

Biljartclub 55+ Buitenpost
Op 25 november 1988 werd de 

biljartclub 55+Buitenpost opge-
richt en telde toen twaalf leden. 
Dat de club in een behoefte 
voorziet blijkt uit het feit, dat het 
aantal leden in de loop der jaren is 
gegroeid tot ruim 75 leden, die uit 
acht dorpen van Achtkarspelen 
komen.

Iedere week, van maandagmor-
gen tot vrijdagmiddag wordt er 
op de drie biljarts in de biljartzaal 
van Nieuw Herbranda aan de 
Herbrandastraat naar hartelust 
gespeeld in een onderlinge com-
petitie. Natuurlijk zijn er diverse 
‘klassen’. De klassen zijn op basis 
van het individuele gemiddelde 
samengesteld, waardoor binnen 
de klassen de krachtsverschillen 
niet groot zijn. De spelsoorten 
Libre, Bandstoten en Mini Penta-
thlon worden beoefend en tijdens 
het winterseizoen worden uit en 
thuiswedstrijden gespeeld in de 
regio.

Hoogtepunt van het biljartseizoen 
zijn de clubwedstrijden, waarin 
wordt gespeeld om ‘Vleesprij-
zen’. Na deze wedstrijden is ook 
de jaarlijkse clubkampioen be-
kend! Deze wedstrijden worden 
twee maal per jaar georganiseerd 
in november en in maart.

Het uitgangspunt van de biljart-
club is het bevorderen van de 
sociale contacten, spelplezier 
en gezelligheid en het winnen 
van prijzen is dan mooi meege-
nomen.

Vanaf 4 september gaan we weer 
van start en er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Dames en heren 
van vijftig jaar en ouder worden 
van harte uitgenodigd zich te mel-
den bij de secretaris, Wim Meijer, 
De Wiek 19, 9285 VD, telefoon 
544383.

Canto Libre ‘zingt’ van 
alle markten thuis
Op 28 september 2005 bestond 
het koor Canto Libre “zingen 
in vrijheid” 10 jaar. Het nieuwe 
seizoen zijn we dan ook van start 
gegaan met een feestavond. Een 
“Schuurparty” bij koorlid Betty 
Van Dellen in Kollumerpomp, 
met een barbecue en een spet-
terende “Koorkolder” playback-
show. Woensdagavond 28 juli 
vanaf half acht is u van harte 
welkom in de “Lichtbron”, want 
dan sluiten wij ons succesvolle 
elfde jaar af met het zingen van 
verzoeknummers. Onze 27 leden 
zullen dan hun uiterste best doen 
om hun repertoire ten gehore te 
brengen en u kunt kennismaken 
met de bassen, tenoren, alten en 
sopranen. Dit alles onder leiding 
van dirigent Hielke de Jong. Ons 
eerste optreden in het nieuwe 
seizoen is op 24 september in het 

Lichtpunt en natuurlijk zingt ook u 
dan met ons mee!

Vanaf woensdag 13 september 
repeteert het koor wekelijks van 
19.30 tot 21.30 in de Lichtbron 
aan de Johan Frisostraat in Bui-
tenpost. Wilt u meer informatie 
belt u dan even met Betsy Gerls-
ma, telefoon: 542793 of met Wie-
pie Renkema, telefoon: 543826. 
Oant sjen. 

Damclub  Buitenpost
De damclub heeft haar domici-
lie in de foyer van het senioren 
wooncomplex Boelensstate aan 
de Parklaan in Buitenpost. Van 
eind augustus tot half april is 
iedere maandagavond de weke-
lijkse clubavond.

De ruim 20 leden spelen dan een 
onderlinge competitie, terwijl er 
twee teams (zestallen) in de 2e 
klasse van de provinciale compe-
titie uitkomen. Daarnaast worden 
er regelmatig gezellige avonden 
georganiseerd met onder ande-
ren: Sinterklaasavonddammen, 
sneldammen, simultaandammen 
enz.

Mocht u willen aanschuiven dan 
bent u van harte welkom op de 
maandagavonden en wilt u meer 
informatie wendt u zich dan tot  
IJpe Kroodsma, onze secretaris, 
de Roede 1, 9285 VK, telefoon: 
542754. 

Dansgroep De Ketting
Dansgroep ‘De Ketting’ is een 
dansvereniging voor ouderen 
(50+), gevestigd in Buitenpost. 
Onze vereniging bestaat al meer 
dan 25 jaar en komt elke week 
op woensdagmorgen bij elkaar 
In Herbranda. Onder leiding van 
J. Brandsma, worden allerlei 
dansen geoefend en beoefend. 
Zij doet dit ook al zo lang de ver-
eniging bestaat. Wat dansen we 
zoal? Walsen, Polka’s, Steps, 
enz. staan op het programma. 
Onze vereniging is neutraal, dus 
iedereen is welkom. Op dit mo-
ment hebben we 32 leden. Regel-
matig is er contact met zusterver-
enigingen uit de omgeving en elk 
jaar sluiten we het seizoen af met 
een gezellig uitje. Wilt u ook meer 
bewegen of lijkt het dansen voor 
ouderen u leuk, kom dan vrijblij-
vend eens langs.

In Herbranda op woensdagmor-
gen (9.30 – 11.00 uur). U kunt con-
tact opnemen met onze secretaris 
T. v.d Land, Mejontsmastraat 9, 
telefoon: 542377 of onze voorzit-
ter A. Bruintjes, telefoon: 544524.

IJsclub Buitenpost eo 
De ijsclub van Buitenpost werd 
opgericht op 28 december 1917 
en het is een vereniging met een 
groot aantal leden. Toch hoor je 
gelukkig maar weinig over ons 
rond deze tijd van het jaar. Maar 
achter de schermen zijn er ook dit 
jaar weer de nodige verbeterin-
gen aangebracht. De ingang van 
de ijsbaan is helmaal bestraat, 
zodat iedereen wat meer ruimte 
heeft als men op de baan komt. 
Afgelopen winter is de ijsbaan 
op 29 januari één dag open ge-
weest, de sfeer was uitstekend 
en het was dringen in de kantine. 
Jammer dat het maar bij één dag 
is gebleven. Het bestuur van 
de ijsclub wenst iedereen een 

plezierige vakantieperiode toe 
met veel zon en mooi weer, maar 
laten we nu alvast hopen op een 
strenge winter.

Tot ziens bij ons op de ijsclub. 

100 jaar kaatsplezier
in Buitenpost
In het jaar 1906 kwamen in het 
toenmalige café Marktzicht te 
Buitenpost enkele kaatsliefheb-
bers bijeen om tot de oprichting 
van een kaatsvereniging te ko-
men. Een klein rekensommetje 
leert ons, dat de kaatsvereniging 
Buitenpost in september dus het 
heuglijke feit van haar 100-jarig 
bestaan kan gaan vieren. De 
kaatsvereniging is dan daarmee 
de oudste sportvereniging van 
Achtkarspelen. 

De festiviteiten van dit jubileum 
beginnen al op zaterdag 1 juli, 
want op deze dag wordt er op het 
veld aan de Parklaan een Neder-
lands Kampioenschap verkaatst. 
De pupillen meisjes komen naar 
Buitenpost om in afdelingsver-
band te strijden om deze titel. Ook 
de afdeling Buitenpost zal met 
een partuur meedoen.

De oprichtingsdatum is 16 
september en daarom heeft de 
jubileumcommissie de festivitei-
ten rond deze datum gepland. 
Zo zal op vrijdag 15 september 
‘s avonds een jubileum receptie 
in de achterzaal van de Point 
worden gehouden. Op zaterdag 
16 september begint er om 9.00 
uur een grote jubileumpartij voor 
alle leden en oud-leden op het 
kaatsveld aan de Parklaan. Na 
afl oop van het kaatsen is er een 
koffi etafel in de Point met aanslui-
tend een daverende feestavond. 
De uitnodigingen zijn bezorgd, 
maar het was voor de commissie 
niet gemakkelijk om alle adres-
sen te achterhalen, daarom een 
verzoek aan diegene die geen 
bericht heeft gehad, maar bij 
de kaatsvereniging Buitenpost 
betrokken is geweest en het ge-
heel toch mee wil maken om te 
reageren vóór 15 juli door een be-
richtje te sturen naar W. Nutma, 
Julianalaan 26, 9285 NB.

Een speciaal verzoek aan de 
inwoners van Buitenpost om op 
zaterdag 1 juli en op vrijdag en 
zaterdag 15 en 16 september 
spontaan te vlaggen, voor dit 100 
jarig bestaan!

Vereniging gv MAAS
(turnen, selectie en recreatief, 
acro, kleuters, trimgroep, 50+) 

Dit jaar werden er veel medailles 
behaald bij de regionale turnwed-
strijden en acro. Marijke Terpstra 
geeft les aan de kleuters, Xandra 
Coehoorn en Rikst Janne de 
Haan staan garant voor het re-
creatieturnen en Jelmer Bil traint 
de jongens. Na jaren heeft MAAS 
sinds oktober 2004 weer een 
voltallig bestuur. Dit jaar bestaat 
MAAS 60 jaar. Diverse jubileu-
mactiviteiten vonden al plaats 
en MAAS vervolgt het jubileum 
programma met de volgende 
activiteiten.

Zaterdag 10 september een 
atletiek/spelletjesochtend, vrij-
dag 7 oktober een fi lmavond 
met fragmenten uit diverse uit-
voeringen, dinsdag 25 oktober 

(herfstvakantie) gaan wij spelen 
in Sanjesfertier met jongste 
leden, 10 november, één dag 
voor Sint Maarten, houden wij 
een lampionnenactie, vrijdag 16 
december wordt met het Glitter-
gala ons jubileumjaar afgesloten. 
Uiteraard hoopt MAAS op een 
ledentoename. Het ligt in de plan-
ning om weer met streetdance 
te gaan starten. MAAS probeert 
weer meer prijzen in de wacht 
te slepen. Tijdens de opening 
van de komende feestweek ver-
zorgt de gymnastiekvereniging 
demonstraties acro en tumbling-
baan. MAAS organiseert in sport-
hal De Houtmoune te Buitenpost 
in november rayonwedstrijden 
op recreatieniveau en in maart 
(2007) een acrowedstrijd voor 
Noord Friesland. We hopen ook 
weer met een streetdancegroep 
te kunnen starten. Kinderen en 
volwassenen die denken één van 
bovenstaande onderdelen leuk te 
vinden zijn van harte welkom en 
kunnen altijd tweemaal komen 
kijken of meedoen en daarna lid 
worden.
De nieuwe lesroosters worden in 
augustus op de website geplaatst 
en kunt u ook terugvinden op het 
publicatiebord in de gymzaal. 

MAAS begint weer op maandag 
12 september.

Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Ernst Jaap de Haan, 
Bernhardlaan 47, 9285 TZ en 
Annette v.d. Horst, de Bar-
rage 41, 9285 SK. Club email: 
gvmaas@hotmail.com; website: 
www.websitemaker.kennisnet.nl/
gvmaas

Passage, Christelijk - 
maatschappelijke  
vrouwenbeweging
De vereniging heeft tot doel te 
werken aan vorming en ontwik-
keling van haar leden, in al hun 
verscheidenheid, op het brede 
terrein van nationale en interna-
tionale maatschappelijke vraag-
stukken. Onze Passage gaat er 
van uit dat de overtuiging van 
Gods Woord op elk levens terrein 
en voor elke levensuiting toets-
steen en richtsnoer moet zijn. 
We hebben negen ledenverga-
deringen per winter seizoen met 
sprekers en soms met dia’s. We 
bieden interessante onderwer-
pen zoals: Bijbelse, Maatschap-
pelijke, Culturele, Medische en 
Literaire onderwerpen. Ook is er 
een feestelijke jaarvergadering 
en zijn er creatieve dagen. Een 
keer per jaar is in de Lawei te 
Drachten, de Provinciale ont-
moetingsdag met sprekers over 
actuele onderwerpen. De 
kerstviering is met meerdere 
Christelijke vrouwen groepen uit 
Buitenpost. Ook wordt er ieder 
jaar een reisje georganiseerd 
voor onze leden. De gewestelijke 
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Nu er plannen zijn om het dorp weer met 
een nieuwe wijk in het voormalige grond-
gebied van Lutjepost uit te breiden, is het 
een aardig moment om eens terug te zien 
in de historie.

Buitenpost is van oorsprong een agrarisch 
wegdorp. De plaats was vanouds over land 
betrekkelijk goed bereikbaar en had waar-
schijnlijk sinds de 16e eeuw een verbinding 
over water met het Kolonelsdiep, via de Bui-
tenpostervaart. Buitenpost was, voordat de 
treinverbinding er in 1866 kwam, een pleister-
plaats voor het verkeer tussen Leeuwarden en 
Groningen. De paarden van de postkoets en 
de diligence werden bij herberg ‘De Roskam’ 
in het centrum van het dorp verwisseld en 
de reizigers konden daar wachten. Het dorp 
had enige allure als gevolg van de functie van 
hoofdplaats van de grietenij (gemeente) en de 
aanwezigheid van een aantal states en deftige 
burgerwoningen.

Omstreeks 1880 bestond verweg het grootste 
gedeelte van de bebouwing nog altijd langs de 
rijksstraatweg (West, Voorstraat, Oost) en de 
Kerkstraat. Rond het kruispunt, ook wel de 
Bakkershoek genoemd, was de bebouwing 
veel dichter en daar lag de dorpskern. Er was 
een haventje aan het uiteinde van de Bui-
tenpostervaart bij de dorpskerk, waar onder 
andere de beurtschepen lagen.

Omstreeks 1893 breidde de plaats zich vooral 
uit in noordelijke richting (Stationsstraat, 
Jeltingalaan, en Herbrandastraat). Aan de 
Stationsstraat en de Voorstraat verrezen vil-
la’s en rentenierswoningen. Aan de School-
straat en de Herbrandastraat meer beschei-
den woningen. Aan laatstgenoemde straat 
stonden huizen van de woningstichting. In 
zuidelijke richting groeide het dorp aanvan-
kelijk op wat kleinere schaal uit. Na ongeveer 
1910 kwamen er aan de Kuipersweg, behalve 
verschillende woningen, ook een lagere school 

en een ULO-school (1922). Een bijzonder 
gebouw aan deze weg is een tramremise uit 
Leeuwarden, die omstreeks 1920 per schip 
naar Buitenpost werd verplaatst en vele jaren 
als kolenopslagplaats van de familie Jansen 
heeft gefungeerd. In het begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw werd er ook een 
begraafplaats aangelegd.

Sinds 1945 hoort het voormalige dorp Lutje-
post bij Buitenpost. Kort na de tweede wereld-
oorlog kwam bebouwing aan de zuidwestzijde 
van het dorp, waaronder de Park- en Eringa-
laan, Haersma de Withstraat, Beatrixstraat en 
Irenestraat - wat op het onderste kaartje kan 
worden gezien. Buitenpost kreeg daarbij een 
park en sportveld. Het haventje bij de dorps-
kerk verdween en de vaart werd ingekort. Na 
omstreeks 1960 kwamen er in vrij korte tijd 
verschillende grootschalige uitbreidingen tot 
stand en wel in zuidelijke richting. Enkele 
voorbeelden: de wijk rondom het paarden-
sportterrein, het Molenerf, de Mounewyk en 
nu zit de realisering van de wijk Buitenpost-
Lutjepost er aan te komen.

Eerst na 1945 begon er een behoorlijke groei 
in het aantal inwoners van Buitenpost te 
komen. Van 1856 tot 1940 ging dit langzaam, 
van 668 tot 977. Dat was dus een heel be-
scheiden groei van ruim 300 in een periode 
van 84 jaar. Maar na 1960 kwam er schot in. 
In laatstgenoemd jaar liep het op tot de 3000, 
nu in 2006 zijn we ongeveer het dubbele 
aantal genaderd en vinden we met z’n allen 
onderdak in totaal ruim 2300 woningen.

tekst en afbeeldingen: D.R. Wildeboer

Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van Buitenpost

Pijnlijke post 
Denk je er goed aan te doen 
door alle secretariaten van de 
verenigingen aan te schrijven en 
hen uit te nodigen een redactio-
neel stukje te fabriceren voor de 
Binnenste Buiten van juni!

Dat gaat dan wel eens verkeerd 
en blijkt een secretaris al te zijn 
vervangen en in het ergste ge-
val… Heel vervelende situaties 
dus!

Ook dit keer was geen uitzon-
dering, dus ging de redactie 
van uw dorpskrant danig in de 
fout en biedt hier publiekelijk 
haar excuses voor aan, met de 
belofte volgende keren nog se-
cuurder te werk te gaan.

Voortaan zal slechts de ge-
meentegids worden geraad-
pleegd bij dergelijke aanschrij-
vingen. Natuurlijk stellen wij het 
op prijs indien alle verenigingen 
ons secretariaat schriftelijk 
op de hoogte houden van hun 
adreswijzigingen.

 Gedeelte kadastrale kaart van Buitenpost, situatie rond 1950. Hierop is duidelijk 
de uitbreiding van na 1945 te zien. 

Fragment kaart Eekhoff, situatie in het jaar 1844. Van de aangegeven states be-
stond alleen de Haersmastate (links op de kaart) nog. De voetpaden, destijds zo 
belangrijk, werden aangegeven met stippellijnen. De Zandsloot kwam vanuit het 
zuiden ons dorp binnen en liep evenwijdig met de rijksstraatweg naar het oosten.

vergaderingen worden bezocht 
door de bestuursleden, waar we 
uitvoerig worden bijgepraat door 
het hoofdbestuur en het provinci-
ale bestuur.

Ook is de betrokkenheid van onze 
leden groot, vooral het omzien 
naar onze zieken en ouderen. 
We hebben elkaar nodig, willen 
we als christelijke vrouwengroep 
blijven bestaan. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Informatie 
bij Johanna Buma-Sybrandi, Kui-
persweg 61, (tel. 541816).

Stichting 
Oud-Achtkarspelen
Wat is de stichting Oud-Achtkar-
spelen?
De stichting bestaat uit een groep 
mensen die de historie van de ge-
meente Achtkarspelen belangrijk 
vindt. In de statuten staat letter-
lijk: “De stichting heeft ten doel 
het kweken van belangstelling 
voor de historie van de gemeente 
Achtkarspelen en voorts voor al 
hetgeen met één en ander recht-
streeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn in de ruimste zin des woords”. 
Het nodige geld moet door do-
nateurs bijeen worden gebracht; 
van subsidieverlening van de 
overheid is geen sprake. Zeer 
waardevol zijn schenkingen, die 
onder andere kunnen bestaan uit 
oude documenten, dagboeken, 
boekhoudingen, maar ook oude 
gereedschappen, gebruiksvoor-
werpen, naamborden en uithang-
borden. Voor de berging van een 
en ander hebben wij de beschik-
king over een afgesloten ruimte.

Waar houdt onze stichting zich 
mee bezig?
- Het houden drie maal per jaar 
van lezingen door personen in 

hun vakgebied over historische 
zaken en gebeurtenissen, die 
voor zo veel mogelijk op de regio 
betrekking hebben
- Jaarlijks organiseert onze stich-
ting contactdagen voor genealo-
gen en amateur-historici
- Regelmatig worden tentoon-
stellingen gehouden, zoals over 
de geschiedenis van de tweede 
wereldoorlog en voor de basis-
scholen is hiervoor door ons les-
materiaal ontwikkeld
- Al vanaf 1996 zijn er namens 
onze stichting in het Nieuwsblad 
van Noordoost Friesland en in 
de huis aan huiseditie van dit 
blad artikelen verschenen van 
onze auteur D.R. Wildeboer, die 
verband houden met de geschie-
denis van Achtkarspelen. Deze 
artikelen zijn in boekvorm ver-
schenen en tegen betaling van 
5 euro per boek voor een ieder 
verkrijgbaar. De netto opbrengst 
komt ten bate van de stichting 
Oud-Achtkarspelen. Inlichtingen, 
telefoon: 541920. De data van 
lezingen e.d. worden bekendge-
maakt in de regionale pers

Informatie en opgave van dona-
teurs bij de secretaris of de pen-
ningmeester, respectievelijk de 
heren D.R. Wildeboer, telefoon 
541920 en A. van Lune, telefoon 
543531. Postadres: Parklaan 
29, 9285TN. E-mail adres: 
d.r.wildeboer@hetnet.nl 

Tafeltennisvereniging
DHWZ / Buitenpost
Het seizoen is alweer voorbij. Op 
9 juni werd het sportieve gedeelte 
van het seizoen afgesloten met 
de clubkampioenschappen. Dit 
leverde twee nieuwe clubkampi-
oenen op. André Folmer bij de A 
senioren en Jelmer de Vos werd 
bij de B  senioren. Het was een 

geslaagde avond met een grote 
opkomst. Een dag later was het 
de beurt aan de junioren. De 
wisselbeker werd een prooi voor 
Thijs van Wingerden. De officiële 
afsluiting van het seizoen volgde 
’s avonds met een barbecue. Ook 
hier weer een grote opkomst en 
veel gezelligheid. Dit gebeurde 
allemaal in ons eigen onderko-
men aan de Marconistraat 1A 
(achter het station). In september 
begint het nieuwe seizoen weer. 
Op dinsdagavond trainen de se-
nioren en op woensdagavond de 
jeugd. De competitie vindt plaats 
op vrijdagavond voor de senioren 
en op zaterdagmiddag voor de 
jeugd. Op deze dagen is de zaal 
(meestal) open.

Zij, die interesse hebben in ta-
feltennis zijn altijd welkom om 
te komen kijken bij de training of 
competitie. Ook een paar keer 
meetrainen om te kijken hoe het 
gaat is geen enkel probleem. 
Meer informatie is op te vragen 
bij: Rolf van Essen op telefoon: 
06-42546978. 

Tennisvereniging
Buitenpost
Het jaar 2006 begint voor de ten-
nisclub met de jaarvergadering, 
waar een aantal bestuurswis-
selingen plaatsvinden. Vooral 
het dagelijks bestuur moest een 
aderlating doen door het weg-
vallen van de voorzitter (einde 
zittingstermijn) en de secretaris 
(verhuizing). In de personen van 
Jan Broekhuizen (voorzitter) en 
Theo van Asperen (secretaris) 
werd hun opvolging veilig ge-
steld.

Met 330 leden mag de tennisclub 
zich rekenen tot één van de groot-
ste verenigingen in Buitenpost. 

Een gezonde vereniging dus, 
gerund door vrijwilligers. Omdat 
de kantinecommissie onderbe-
zet raakte is dit momenteel het 
zorgenkindje, want aanvulling wil 
maar niet vlotten!

De voorjaarscompetitie, waar-
aan werd deelgenomen door 15 
seniorenteams en 4 jeugdteams 
was een groot succes. Drie teams 
werden kampioen in hun klasse, 
terwijl 5 teams tweede werden en 
de overige teams meedraaiden in 
de top.

Trots melden we dat op 17 juni 
ons lid Aps Timmer werd be-
noemd tot erelid van de tennis-
club. Aps Timmer heeft zich jaren 
belangeloos ingezet voor de 
vereniging en doet dat overigens 
nog steeds! Haar lijfspreuk ´Ten-
nis is my first love´ onderstreept 
zij dagelijks door zich, op hogere 
leeftijd, nog steeds te melden 
voor een partijtje tennis of een 
bardienst. Proficiat Aps, ga nog 
lang door!

Als lid van de tennisclub kan jong 
en oud dagelijks hun geliefde 
sport beoefenen, terwijl de tech-
nische commissie regelmatig 
toernooien, clubkampioenschap-

pen en tossavonden organiseert. 
De tennislessen worden verzorgd 
door een gediplomeerde tennis-
leraar op maandag en donderdag 
vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur.

Wilt u meer informatie? Be-
zoek onze website: http:
//tvbuitenpost.com of kom dan 
even naar het tennispark aan het 
Freulepad en dan krijgt u onze 
informatiebrochure met alles over 
de Tennisclub Buitenpost. Is er 
niemand aanwezig kunt u alle 
informatie lezen op het publica-
tiebord achter het hek. Bellen kan 
ook: 0512 - 352150 (Th.van Aspe-
ren) of 541657 (J. Broekhuizen). 

de twee ereleden Aps Timmer en 
Sien van Helden (eigen foto)



Zaterdag 1 juli  Vroege Vogel Korting
tussen 7.00 en 8.00 uur: 15%
tussen 8.00 en 9.00 uur: 10%

- deze aanbiedingen zijn van 26 juni tot 28 augustus geldig -
Stationsplein 2 - tel. 0511-540679

Koffi e met amandel/appelpunt en slagroom voor slechts   2,25

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind(eren) kom gerust eens langs en neem een 
kijkje op de groep van De Bernebrêge waar u zelf de sfeer kunt ‘proeven’. Wij bieden 
een persoonlijke benadering en zoeken de best passende opvangmogelijkheid voor uw 
situatie binnen, ons kinderdagverblijf.

Ons aanbod:
* vaste dagdelen opvang (7.00-12.30 0f 12.30-18.00)
* fl exibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang (d.m.v. een fl exibele urenkaart)

U kunt bij ons terecht voor:
* kinderopvang van 0-13 jaar
* opvang van maandag t/m vrijdag het hele jaar door!
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur
* fl exibele tijden om uw kind te brengen en halen
* opvang volgens alle wettelijke eisen

“de plaats voor 
fl exibele kinderopvang”

H. de Withstraat 3, 9285 TD Buitenpost, 0511-544205

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 19.00 uur
zaterdags van 16.00 - 19.00 uur !!!

Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

Wij zijn wegens vakantie gesloten van 24 juli tot en met 6 augustus

Broodje 
Kroket
 1,25

Broodje 
Frikandel

 1,25

Broodje 
GoulashKroket

 1,25

Broodje 
Bal Gehakt

 1,95

Petit Pain
kaas-salami-ui

 2,50
Voor deze hele maand : 

grote zak friet ( 4 pers.), 2 frikandellen + 2 kroketten, 
of 4 frikandellellen of 4 kroketten  

2 ballen gehakt 
met gratis friet

 3,75

Frietje
picalilly

slechts  1,25

Frietje mayo
en blikje cola

voor  2,50

kipnuggets
10 stuks
 2,50

met bakje currysaus

 6,00

op alle
schoolspullen

de hele Agu wielerlijnde hele Agu wielerlijn
leverbaar!leverbaar!
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Help het verkeersveiligheids-onderzoek 
van 3VO in Buitenpost

Met het ingevulde onderzoeksformulier kunt u helpen de situatie met 
betrekking tot de verkeersveiligheid in ons dorp in kaart te brengen. 
Het zal daarna gebruikt worden voor advies aan instanties. Het for-
mulier kunt u inleveren in de kopijbus bij ‘De Boekelier’ of sturen aan 
PBB, Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost. Alvast bedankt voor uw hulp!



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Enitor is pionier op het gebied van specialistische 
kunststof profielen. Meer dan 65 jaar ervaring en 
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast 
marktpartnership staan garant voor een reputa-
tie in binnen- en buitenland. 
Enitor ontwikkelt en produceert kunststof 
(half)fabrikaten voor vele takken van industrie, 
volgens de meest complexe specificaties en met 
de kleinste toleranties door middel van extrusie, 
co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational 
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit 
moment ca. 200 medewerkers.
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Enige weken geleden was ik 
bezig met het digitaliseren 
van filmopnamen uit het eind 
van de jaren zestig. Het ma-
teriaal dat ik onderhanden 
had betrof natuuropnamen 
van de Hege Warren nabij 
de Oude Venen. Wat in deze 
opnamen vooral opviel was 
het zeer grote aantal wei-
devogels. Overal in de lucht 
hingen roepende grutto’s en 
zingende veldleeuweriken. 
Kievieten gingen rondom ‘oer 
de wjok’. In het riet hoorde 
ik naast de vele rietzangers 
ook nog de grote karekiet. 
Verschillende watersnippen 
maakten in hun baltsvlucht 
het vibrerende geluid van 
het ‘waarlamke’. Verderop 
bij een polderdijk voerde een 
grote groep kemphanen hun 
schijngevechten uit. De ture-
luur liet zich alom horen.

In mijn herinnering waren deze 
beelden en geluiden uit mijn 
jeugd nog wel aanwezig, maar 
met het verstrijken van de jaren 
was ik steeds meer geneigd ze 
te relativeren als een gero-
mantiseerde inkleuring van de 
werkelijkheid in die tijd. Zo’n 
vogelrijkdom, dat kon toch niet 
waar zijn?!.
Maar tijdens het bezichtigen en 
beluisteren van de oude, achter 
in een kast opgeborgen opna-
men, kwam ik tot de ontdekking 
dat het wel degelijk waar was. 
In praktisch het gehele veen-
weidegebied van Fryslân was de 
dichtheid aan weidevogels een 
aantal malen groter dan nu. 

Een paar jaar geleden was ik 
nieuwsgierig naar de toenma-
lige omvang van de weidevo-
gelpopulatie in het hiervoor 
beschreven gebied. Het was 
op een mooie avond in mei dat 
ik via de in de vijftiger jaren 
aangelegde ontsluitingsweg het 
gebied binnenreed. Wat ik toen 
zag was een, zover het oog kon 
zien, grotendeels kaal gemaaide 
vlakte. Een aantal dagen ervoor 
was al het gras rijp om ingekuild 
te worden. Uitstel van maaien 
zou leiden tot een snelle ach-
teruitgang van kwaliteit. Piet 
Paulusma had een aantal dagen 
mooi weer voorspeld. Daarom 
moest er overal gelijktijdig ge-
maaid worden. De loonbedrijven 
werkten dag en nacht door. In 
twee of drie etmalen tijd was al 
het gras verwerkt in de kuilbult, 
maar niet alleen het gras….
Het noodlot wil, dat bijna gelijk-
tijdig met het maairijp zijn van 
het gras, ook de jonge grutto’s 
uit de eieren komen. Deze jonge 
vogels zoeken vrijwel onmiddel-
lijk dekking in het hoge gras. 
Het is voor te stellen wat er ge-
beurt als daarna met groot ma-
terieel al het gras in de omge-
ving in zeer korte tijd gedurende 
dag en nacht gemaaid wordt…. 
Ook het overgrote deel van de 
jonge grutto’s verdwijnt met het 
gras uiteindelijk in de kuilbult. 
Dit ondanks de grote inzet van 
de vele vrijwillige nazorgers 
en ook ondanks het feit dat de 
meerderheid van de betreffende 
boeren de aanwezigheid van 
weidevogels op hun land een 
warm hart toedraagt. 

Het kaal gemaaide landschap 
dat ik aanschouwde was be-
houdens een paar met vee be-
weidde percelen leeg en vooral 
stil. Was dit wel het eens zo rijke 

vogelgebied uit mijn verleden? 
Slechts in de verte hoorde ik 
nog een paar grutto’s, kievieten 
en scholeksters. In het riet zong 
nog een rietzanger. De balts-
vlucht van de watersnip was niet 
meer. De kemphanen waren al 
jaren niet meer gezien. Waar is 
het heerlijke geluid van de grote 
karekiet?
Twee zwarte kraaien vliegen luid 
krassend over het kale land.

Het hiervoor beschrevene illu-
streert helaas redelijk nauwkeu-
rig de trend die vooral de laatste 
dertig jaar gaande is ten aanzien 
van de weidevogelpopulatie in 
ons land en in Fryslân in het 
bijzonder. Ook wordt duidelijk 
aangegeven dat de ontwikke-
lingen in de moderne landbouw 
één van de oorzaken is van de 
teloorgang. Slechts één van de 
oorzaken, want er zijn helaas 
nog groot aantal factoren die 
een markante rol spelen in de 
verontrustende achteruitgang 
van de weidevogelstand. Iro-
nisch genoeg waren het juist 
de agrarische activiteiten die 
in de negentiende en de eerste 
50 jaren van de twintigste eeuw 
omstandigheden creëerden die 
leidden tot de ongekende weide-
vogelrijkdom in de eerste helft 
van de vorige eeuw. 
In 2002 wezen telingen uit, dat 
de populatie van de veldleeuwe-
rik sinds 1960 met maar liefst 
90% was teruggelopen. Na 
2002 is de achteruitgang van 
deze vogel in versnelde mate 
verder gegaan. Als deze trend 
zich doorzet zal deze virtuoze 
zanger binnen niet al te lange 
tijd in ons land zijn uitgestor-
ven. Het aantal watersnippen 
was in 2002 van ongeveer 8000 
paren in 1970 teruggelopen 
naar rond 1200 paren in 2002. 
Een derde zeer bedreigde soort 
is de grutto. Rond 1960 heeft 
het aantal broedparen van deze 
soort meer dan 250.000 stuks 
bedragen. De huidige populatie 
is niet meer dan 20.000 paren. 
In de zestiger jaren broedden 
er naar schatting nog ongeveer 
6000 hennen van de kamphaan 
in Nederland. Deze soort is nu in 
Nederland vrijwel uitgestorven.

Wat is de oorzaak van deze 
enorme achteruitgang sinds de 
zestiger jaren. 
Om dat te begrijpen zullen we 
ons eerst moeten afvragen hoe 
het komt dat we in het midden 
van de vorige eeuw zo’n onge-
kend rijke weidevogelpopulatie 
hadden. Het antwoord hierop 
is dat gedurende de eeuwen 
voor die tijd de buiten de steden 
gelegen veen- en kleigebieden 
ten behoeve van de toenma-
lige extensieve landbouw in 
cultuur zijn gebracht, wat tot 
gevolg had dat het gehele laag-
gelegen landelijk gebied met 
weiland bedekt werd. Relatief 
oneffen weilanden met naar de 
huidige maatstaf hoge slootwa-
terstanden. De begroeiing was 
soortenrijk (bloemrijke weiden), 
terwijl de bewerkingswijze 
noodgedwongen was afgestemd 
op de menselijke maat. Het hooi 
werd gewonnen ruim nadat de 
kuikens waren uitgekomen. Het 
was de tijd dat de boer zich nog 
geen ondernemer noemde maar 
gewoon boer. 
Dankzij deze boeren was er door 
de eeuwen heen een landschap 
ontstaan waar de weidevogel-
stand optimaal tot ontwikkeling 

kon komen.

In de vijftiger jaren begon een 
ingrijpende verandering in te 
zetten. De ouderen onder ons 
weten nog goed dat de boeren 
toen werden gedwongen om 
drastisch te gaan intensiveren. 
Het was kwestie van meedoen 
of afhaken. De ouderwetse 
‘bûthús’ werd vervangen door 
de ligboxstal. Land werd ontwa-
terd en geëgaliseerd. Hooi werd 
verdrongen door kuil. De ‘primi-
tieve’ soortenrijke grasmatten 
werden vervangen door het 
voedselrijke productieve engels 
raaigras. De ‘gezapige’ ouder-
wetse maaibalk werd vervangen 
door de zeer snel werkende, 
niets ontziende klepelmaaier. 
Het eerste maaitijdstip werd 
vervroegd naar de eerste helft 
van mei. Om de draagkracht 
voor het zware materieel te 
verbeteren werd vrijwel overal 
het slootpeil drastisch verlaagd. 
De boer is ondernemer gewor-
den die keihard en alert moet 
inspelen op de economisch 
omstandigheden om te kunnen 
voortbestaan.

Het was dus de boer die onbe-
doeld zorgde voor een optimale 
weidevogelpopulatie, terwijl nu 
de agrarische activiteiten er 
mede oorzaak van zijn dat die-
zelfde weidevogelpopulatie het 
steeds moeilijker krijgt. Het kan 
verkeren.

Omdat de meeste boeren zich 
verbonden  voelen met het land 
en de daarin levende weidevo-
gels, wordt er grote inspanning 
gepleegd om de neergaande 
spiraal om te buigen. In samen-
werking met de nazorgers van 
de BFVW wordt een groot scala 
aan plaatselijke beschermings-
maatregelen genomen. Collec-
tieven van boeren richtten de 
zogenaamde ‘skriezekriten’ op 
om de achteruitgang van vooral 
de grutto tot staan te brengen.
Echter, er zijn andere belagers 
van de weidevogels, namelijk de 
predators, oftewel de natuurlijke 
vijanden van de te beschermen 
vogels.
De topvier van de dagjagers, die 
het behoudens de zwarte kraai 
voornamelijk op de kuikens 
voorzien heeft, wordt gevormd 
door: de buizerd, blauwe rei-
ger, hermelijn en zwarte kraai. 
Dit viertal heeft sinds kort 
gezelschap gekregen van een 
kuikenliefhebber bij uitstek, de 
ooievaar.
De topvier van de nachtjagers, 
die het voornamelijk op de eie-
ren voorzien heeft bestaat uit: 
de vos, wezel/hermelijn, steen-
marter en bunzing.

In agrarisch land waar in sa-
menwerking met de boeren ac-
tief aan weidevogelbescherming 
wordt gedaan, is de predatie 
veruit de grootste oorzaak van 
het slechte broedresultaat (voor 
de grutto komt ongeveer 75% 
van het verlies door predatie). 
Op agrarisch land waar niet aan 
bescherming wordt gedaan is 
het verliesaandeel door agrari-
sche werkzaamheden aanzien-
lijk hoger.
Van het totale verlies treedt on-
geveer 35% op tijdens de nest-
fase en 65% tijdens de kuiken-
fase. Met andere woorden, met 
name de jonge vogels zijn zeer 
kwetsbaar voor de rovers die het 
op hun hebben voorzien. 
Uitzondering op deze ‘vuistregel’ 
vormen gebieden met een bo-
venmatige vossenpopulatie. In 
deze gebieden bedraagt alleen 
al het aandeel van de vos 60 
tot 90%!

Door al de hierboven genoemde 
bedreigingen leidt een zeer klein 
aantal van de gelegde eieren 
uiteindelijk tot een vliegvlug 
jong. Van de grutto wordt ge-
middeld slechts 7% vliegvlug. 
Dit betekent dat een gruttoleg-
sel (4 eieren) gemiddeld minder 
dan 0,3 vliegvlugge grutto’s tot 
gevolg heeft (Met andere woor-
den: voor één vliegvlugge grutto 
zijn meer dan 13 eieren nodig).   
Er is echter berekend, dat voor 
het op het huidige peil houden 
van de populatie 0,6 grutto per 
legsel volwassen moet wor-
den. M.a.w.: door de huidige 
broedresultaten boert de grut-
topopulatie hard achteruit (dit 
geldt even sterk voor de andere 
weidevogels zoals de kievit).

De hierboven genoemde cijfers 
geven nog een te rooskleurig 
beeld, want ook na het vliegvlug 
worden van den jonge grut-
to’s, zijn er nog aanzienlijke 
bedreigingen. De grutto is een 
trekvogel en passeert van en 
naar Afrika landen waar vrij 
en onbeperkt op hun gejaagd 
mag worden. In Frankrijk wor-
den dan ook massa’s grutto’s 
afgeschoten. Uit puur politiek 
opportunisme pakt men dat 
daar echter niet aan. Door voed-
selgebrek tijdens de tocht hier 
naar toe (door drooglegging van 
foerageer/rustplaatsen in o.a. 
Portugal) komen ze hier derma-
te verzwakt aan, dat een aantal 
soms  niet meer in staat is om 
tot eiproductie te komen.

Willen we onze weidevogels 
behouden, dan zullen er ingrij-
pende maatregelen genomen 
moeten worden. De beste me-

thode zou zijn om grote aaneen-
gesloten gebieden te creëren 
die een afspiegeling zijn van 
de veenweide uit de vijftiger 
jaren. Dat betekent dus hoge 
slootwaterstanden, kruidenrijk 
grasland, gedeeltelijke begra-
zing met rundvee, begreppelde 
percelen,  gedeeltelijke bemes-
ting met ruwe stalmest afgewis-
seld door percelen met schraal 
grasland.
Een aanzienlijk deel van de 
ingerichte Twijzeler Mieden zal 
conform de gemaakte afspra-
ken aan deze criteria voldoen. 
Het staat of valt echter met 
het beheer in de toekomst. De 
vraag is in hoeverre de finan-
ciële middelen toereikend zijn. 
Verantwoord agrarisch medege-
bruik zal serieus in overweging 
genomen moeten worden. Ook 
de plaatselijke vogelwacht even-
als de andere plaatselijke kennis 
en knowhow kan hier veel bete-
kenen.
Er is echter één groot ‘maar’. En 
dat betreft de predatiedruk. 
De mieden zijn uniek, ze vol-
doen in potentie aan alle eisen. 
Ze zullen bij doelgericht beheer 
grote aantrekkingskracht uit-
oefenen op de karakteristieke 
weidevogelsoorten, maar het 
gebied is niet groot een uitge-
strekt. Daardoor zal er bij een 
gunstige ontwikkeling een grote 
broedvogeldichtheid ontstaan. 
Door de betrekkelijke kleine 
omvang zullen de vos, de bui-
zerd, de zwarte kraai en andere 
predators hier in dat geval een 
overzichtelijk goedgevulde voe-
derplaats aantreffen, met alle 
catastrofale gevolgen van dien. 
Als we dus inzetten op een ge-
bied waarin de weidevogels tot 
een goed broedresultaat kun-
nen komen, dan zullen we in en 
rondom dat gebied de predators 
in toom moeten houden. Dit is 
een noodzakelijke keuze die we 
moeten durven nemen, zo niet, 
dan zal binnen niet al te lange 
termijn de weidevogel helemaal 
uit ons landschap verdwijnen. 
Als we echter willen inzien dat 
het per doelgebied  niet mogelijk 
is om zowel ‘de kool als de geit 
te sparen’, zijn we al een eind 
op weg om ook ons nageslacht 
nog te laten genieten van een 
gezonde weidevogelpopulatie.

Een groot deel van het cijferma-
teriaal is ontleend aan Teunissen/
Schekkerman/Willems, Predatie bij 
weidevogels, Sovon Vogelonder-
zoek Nederland, Alterra 2005 en  
Hustings/Vergeer Atlas van de Ne-
derlandse broedvogels 1998-2000  
Nationaal Natuurhistorisch Museum 
Naturalis, KNNV Uitgeverij 2002.

Is er nog toekomst voor de weidevogel? rubriek en foto: Rintsje Bouma
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Alle zomerkleding
halve prijs
BH’s vanaf  5,-

sokken + kniekousen
halve prijs

panty’s - halve prijs
ondergoed- halve prijs
breigaren 0,50 per bol

10 bol 4,-
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Op reis mei ‘Israël-koor Fryslân’
5 – 15 maaie 2006
(It grutste part fan dit ferslach is makke troch “travel-
ster” Tine Stienstra.)
Mei ± 125 persoanen (Israëlkoar Fryslân + supporters) 
makken wy ús op om nei Israël te gean. Yn de lytse 

oerkes út Surhústerfean wei mei 3 bussen hinne en letter werom. 
Earst op Schiphol troch de contrôle. Dat hie noch al wat fuotten yn 
de ierde! Der giene sa mar in pear oeren mei hinne en gjin tiid mear 
foar in kopke kofje. Beide kearen in rêstige fl ucht en in prima fer-
soarging. Op de hinne reis in lunch en werom in diner! Poerbêst! 
Doe´t wy oankamen yn Tel Aviv op fl eanfjild Ben Goerion wie alles 
grien en yn bloei. Us earste lokaasje wie oan de eastkant fan it mear 
fan Galilea. (Kibboets ‘Ein Gev’) Oan de oare kant fan de mar lei de 
stêd Tiberias. Keurige húskes of in keamer yn it hotel. In idiaal plakje 
om te swimmen, te sjongen en te fi skjen, musyk te meitsjen en te 
farren. 
Us twadde plakje wie in kibboets net sa fi er fan Jeruzalem. Us gidsen 
hienen de wyn der goed ûnder. Op´e tiid derôf en yn de bus. Der stie 
elke dei hiel wat op it programma! Under de besielende lieding fan 
Nico Nauta en Anne van der Meulen hawwe wy gauris song, mei oare 
koaren, mar ek wol allinnich. Mei inoar by in conservatorium en yn 
in bejaardehûs dat noch opset wie troch Hollanders. In pear bewen-
ners koenen noch Hollânsk of Frysk. Ien frommeske wie yn de oor-
loch ûnderdûkt yn de buert fan Snits. Sadwaande hie se it oerlibbe. 
Ek songen yn de ‘graftuin’ en yn ferskate prachtige tsjerken mei in 
geweldige akûstyk. Dêr koenen Nico en Anne harren ek útleve! Wy 
hienen ûnder elkoar in fi jne sfear. Men wist eins net wa´t no krekt by 
it koar hearde of wa´t supporter wie en dat seit genôch. Wy hawwe 
hiel wat meimakke. Ek it dopen yn de Jordaan en letter yn de mar 
fan Galilea makke in djippe yndruk! Wy hienen it bêst fan iten en 
drinken. Ek wat ‘geestelijk voedsel’ betreft, kamen wy neat tekoart. 
Ds. en mefr. Loor soargen as in goede herder foar harren ‘skiepkes’. 
Ek wienen der in pear minder moaie dingen. Foar 1 fan ús ploech wie 
der in stjergefal yn de neiste famylje en dus moest hy nei 3 dagen 
wer werom, en in frou dy´t yn it Hadassa–sikenhûs yn Jeruzalem 
opnommen wurde moest en net mei ús weromkoe. 
Dit wie in hap en in snap fan in fi jne reis. History en archeology 
binne unyk! It ‘Holy Land’ is in waarm, boeiend lân mei in bisûnder 
ferline en in grutte takomst! Wêr binne wy west? Alles kinne wy net 
opneame. In pear hichtepunten! 

• De Golan hoogvlakte. 
• De moderne en skjinne stêd Haïfa mei in soad grien. 
• Per kabelbaan nei de burcht Massada. Yn it jier 73 hawwe 

969 minsken har 3 jier lang ferdedige tsjin de Romeinen. 
Leaver frijwillich de dea kieze, dan yn hannen falle fan de 
Romeinen. 

• Kapernaum, Nazareth, Jeruzalem. (grêftún, Klaagmuorre, 
De Arabyske en Joadse buert) 

• Yad Vashem. Yndrukwekkend en verbijsterend ! 6milj. mins-
ken binne fermoarde, allinnich omdat se Joad wienen! 

• De Deade See. Modder-baden! Skynt hiel sûn te wêzen! 10 
jier jonger!!

Nog enkele reakties van onze Buitenposter groep:
- Het was een gezellige reis met hartverwarmende mensen. Onver-
getelijk!
- Al reizend door het Beloofde Land ging de Bijbel leven!
- Tot mijn grote verbazing kwam ik ( Rudolf ) in Israel een vroegere 
klasgenote van de lagere school tegen. Ik had haar in 40 jaar niet 
meer gezien! Rudolf van der Berg loopt Truus Dijkstra tegen het lijf!
- We hebben enorm veel gezien en geleerd en zijn door de mensen 
gastvrij onthaald. 
- Het land van de Bijbel: Heilige plaatsen en opgravingen; toch een 
zeer modern land met een prachtige natuur en inwoners die weten 
van aanpakken. Dorre vlaktes staan in bloei! 
- Wat een belevenis: Zingen voor Israël, reizen door Israël, bidden 
voor Israël!
We voelden ons één! Kerkmuren vallen weg! We zijn kinderen van 
één Vader en broers en zussen van elkaar!
- Yad Vashem: opdat we niet vergeten ! Waartoe rassenhaat en anti-
semitisme kan leiden!
- Voor ieder die dit leest : SHALOM! 
- Wa´t noch fragen hat of mear witte wol, pak de tillefoan. Elly: 
0511-540254. (foto: eigen foto)

5 – 15 maaie 2006
(It grutste part fan dit ferslach is makke troch “travel-
ster” Tine Stienstra.)
Mei ± 125 persoanen (Israëlkoar Fryslân + supporters) 
makken wy ús op om nei Israël te gean. Yn de lytse 

oerkes út Surhústerfean wei mei 3 bussen hinne en letter werom. 

Vlak voor haar overlijden op 14 maart jl. 
attendeerde mevrouw Bolling ons op een 
leuk artikel, welke zij had gelezen in de 
dorpskrant van Twijzel over Jan de Roos. 
“Wat zou ik het leuk vinden als dit verhaal 
ook in de Binnenste Buiten komt. Ik ben er 
van overtuigd dat velen van ons, vooral de 
oudere generaties die geboren- en getogen 
zijn in Buitenpost dit prachtig  vinden. Zijn 
optredens in ons dorp zullen velen van ons 
zich nog wel herinneren”. Aan de toezegging, 
om na overleg het stuk te plaatsen, willen wij 
dan ook alsnog graag voldoen.

Als Jan de Roos zo eens in de twee maanden in de 
buurt was, dan viel er in de sleur van alledag weer 
iets te beleven, het was dan een klein beetje feest. 
Jan de Roos was straatzanger, maar dan niet van 
de allerdaagse soort. Hij zong, naar zijn zeggen 
klassieke muziek, opera’s van Verdi, liederen van 
Beethoven en stichtelijke psalmen. Dit zingen leek 
meer op galmen, want woorden waren meestal 
niet te verstaan. Het zingen ging gepaard met diep 
voorover- en achteroverbuigingen zo ongeveer op 
de maat van de muziek. Hij had daarbij een stok 
opgeheven in de hand die met het ritme van het 
lied mee op en neer ging. Jan was gekleed in een 
zwart pak met dito pet en op zijn borst waren een 
aantal medailles en andere versierselen gespeld. 
Er zat zelfs een metalen plaatje van een Unox-
rookworst tussen. Tevens droeg hij     op de borst 
een ingelijst certifi caat van uitmuntendheid, ge-
schonken door een bewonderaar. Zo trok Jan door 
stad en land, zo ook af en toe naar Buitenpost om 
de kost te verdienen. In het begin was een dub-
beltje genoeg, maar Jan hield de bijdrage van de 
toeschouwers in lijn met de infl atie en zijn artis-
tiek talent. Hij ging dan ook al gauw over op een 
kwartje. Als je dan naast deze gift goed applaudis-
seerde dan zei hij grif: “ hjir witte se myn keunst 
te wurdearjen”. Maar dat zei hij natuurlijk overal. 
Jan had een aangeboren talent voor reclame en 
promotie. Hij gaf zijn optreden het liefst op plaat-
sen waar de huizen dicht op elkaar stonden, dat 
bracht snel en meer geld op dan op plaatsen waar 
de bevolkingsdichtheid laag was. Daarnaast had 
hij ook een hekel aan lopen. Voor die dunbevolkte 
plaatsen werd Jan achter op de fi ets opgehaald, 
om voor een van tevoren afgesproken gage zijn 
repertoire te brengen. Om de kosten zo laag mo-
gelijk te houden had Jan zijn vaste plaatsen voor 
koffi e en een hapje. Ook de bus was voor hem 
gratis. Hij stak gewoon zijn hand op en stapte in 
met de woorden: “ de keningin hoeft dochs ek net 
te beteljen”. 

Hieronder volgen enkele van de vele anekdotes die 
over hem de ronde doen.

Jan de Roos was op de Noordkade in Drachten en 
wilde niet zingen omdat hij, zoals hij beweerde 
geen vergunning van de gemeente had gekregen. 
Eigenlijk had hij geen zin om een lied te brengen. 
Een winkelier, genaamd Joop zei tegen Jan dat dat 
geen probleem was: 
“ik zal wel even één voor je maken”. Hij maakte 
voor Jan een vergunning en toen moest hij wel 
zingen of hij wilde of niet. Toen de politie de ver-
gunning van Jan wilde zien, zei hij dat Joop de 
vergunning gemaakt had. Joop moest mee naar 
het politiebureau om zijn daad te verklaren. 

In 1970 trad Jan op in het bekende  televisiepro-
gramma “ voor de vuist weg” van Willem Duys. 
In die uitzending was Jan zeer kort van stof. Toen 
Willem Duys hem vroeg wat hij ging zingen zei hij: 
“ Verdi, het eerste, dat is het mooiste”. Natuurlijk 

ging hij met een aantal medailles naar huis.

Jan is geboren op 23 november 1896 als vierde 
kind, uit een totaal van elf kinderen van Sjoerd en 
Geertje de Roos, een arbeidersgezin uit Siegers-
woude onder Ureterp. Hij had verschillende beroe-
pen, maar hij was niet in de wieg gelegd voor een 
vast beroep met een vast inkomen. Hij is ook nog 
in militaire dienst geweest, maar werd door een 
ongeval afgekeurd. Een inwoner uit Drachten die 
zich inzette voor mobilisatieslachtoffers uit de eer-
ste wereldoorlog 1914-1918 heeft er voor gezorgd 
dat Jan voor een uitkering in aanmerking kwam. 
Dit wegens psychische beschadiging opgelopen in 
militaire dienst. Hij is getrouwd geweest. Uit het 
huwelijk zijn drie kinderen geboren waarmee hij 
echter na zijn scheiding geen kontact meer mee 
had.

In de crisistijd van rond 1930 ging hij, om zijn 
inkomen als steuntrekker te verbeteren voor het 
eerst zingen. Al gauw had hij door dat, ondanks 
zijn “ongeschooldheid als klassieke zanger” hij 
met zingen aangevuld met veel theater goed 
kon verdienen. Rond dezelfde tijd vertrok hij uit 
Ureterp en vestigde hij zich in Groningen waar hij 
zijn hele verdere leven heeft gewoond. Van hier uit 
ging hij dagelijks op stap door de drie noordelijke 
provincies om zijn 
“ zangkunst” ten gehore te brengen. Hij was een 
begrip in de regio. Getooid met slipjas, hoge hoed, 
kettingen en medailles kon je hem overal zingend 
aantreffen. De meningen over zijn kwaliteiten als 
zanger waren verdeeld. Sommigen vonden het 
niks, weer anderen zagen hem als een kleurrijk 
fenomeen. Rond 1975 stopte hij langzamerhand 
met zingen. Zijn gezondheid ging achteruit en hij 
belande een aantal malen in het ziekenhuis. Op 13 
december 1979 is hij op 83-jarige leeftijd overle-
den en begraven op het kerkhof in Ureterp.

Met dank aan de medewerking van de redactie 
van het dorpsblad De Twirre en Douwe de Graaf 
uit Marum. Hij is samensteller van dit boeiende 
artikel. 

Jan de Roos, een merkwaardige troubadour 
die met zijn uitbundig gezang duizenden heeft 

vermaakt”. (foto: J. Beerda)

Jan de Roos, de laatste troubadour van de Wouden

Bûtendoarlibben  door Janne Oosterwoud!
Alle lietsjes oer stille, fredige simmerjûnen kinne 
wat my oangiet yn ’e fodkoer. Achterhelle. Nee, 
sadré’t de simmer op temperatuer komt, begjint 
it herjeseizoen. It simmerameublemint wurdt út 
’e berging tôge en dan ûntstiet der in soarte fan 
midsieusk terplibben, mei jûnen fol  oer, reek, 
ljocht en lawaai.

Op ’e barbecue brâne wy de hinnepoaten swart 
en mei  oerkuorren hâlde wy de stjerreloft op 
ôfstân. Buorlju kinne net sliepe fan de stank 
en de muzyk. Net oer seure, aanst rûzje, en de 

simmer is koart.

Mar de kommersje wol it simmerseizoen 
drastysk oprekke. Us tunen moatte heech 
nedich opwurdearre wurde ta in ferlingstik 
fan it hûs. De nijste trend? Op it terras in iepen 
Afrikaanske hutte mei in reiden tek. In ‘African 
cottage’, om krekt te wêzen. In terraskachel der 
yn, noch in pear hingmatten en je kinne it hiele 
jier bûtendoar wenje. Sabeare yn Afrika!Mei de ploech út Bûtenpost oan de see fan Tiberias. Achterste rige 

fan links ôf :Chris Brandsma, Rudolf van der Berg (syn âlders hie-
nen in manufakturenwinkel oan de Foarstrjitte), fam. Veenstra, 

Jaap Grijpstra, Jan Oppedijk. Middelste rige:Tiny Veenstra, Wieke 
Dijkstra, Jannie Dijkstra, Tine Stienstra, Boukje Grijpstra, Griet Wit-

terholt (wennen oan de Jeltingaleane), Dorie Kazimier.  
Foar: Truus Dijkstra, Elly Barkema, Doetie Dijkstra.



Vroege Vogel Aktie!!!
zaterdag 1 juli van 7- 9 uur

kom langs bij de deelnemende bedrijven
in Buitenpost en verbaas u over de 

gigantische kortingen !!!
voor een gezellige en muzikale sfeer

zorgen ‘de Medleys’
bakkerij Gouma - Fiets Plus - Hedera - Kamstra - 

Keurslager van der Bijl - Modique- The Readshop -
Top 1 Toys - V&B Sport - Wagenaar

Nei lang stinnen is it safier
Wiet giet yn’e lange hier
op 7 juli om 13.30 oere, stiet dizze faam hân yn hân
yn’t gemeentehûs fan Bûtenpost oar de ambtner 

fan de burgerlike stân

Hans en Wytske lokwinske fan dyn kollega’s fan
Keurslagerij van der Bijl

La Okido
Specialist op het gebied van eenwielers

en speciale fietsen

 299,00

inclusief btw en 1 jaar garantie!!
Mocht er iets mis zijn dan wordt die fiets 

probleemloos omgeruild voor een nieuwe!

Waling Dykstrastraat 1 - Buitenpost 
telefoon: 0511-544452 / 06 - 15593770
www. la-okido.nl / info@la-okido.nl

 249,00  239,00
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kits-stik

Wat ik vond van:
Het boek: Dreadlocks en Lippenstift

Het boek Dreadlocks&Lippenstift is 
geschreven door Maren Stoffels

Het boek gaat over Sofi e, zij is 15 jaar. 
Ze moet met haar ouders mee op va-
kantie, maar dat wil ze helemaal niet. 
Ze wil thuis blijven samen met haar 
vriendje Tygo, waar ze al een tijdje 
verkering mee heeft. Haar ouders 
mogen dat niet weten, ze vinden 
haar te jong. Tegen haar zin in gaat ze 
op vakantie. Zodra ze daar is belt ze Tygo op. Op de ach-
tergrond hoort ze een stem van een meisje. Tygo zegt dat 
Kelly voor zijn broer komt, maar Sofi e gelooft hem niet.

Op vakantie ontmoet Sofi e Floor. Floor is een heel anders 
meisje dan Sofi e. Floor is 16, en beeldschoon. Eerst is het 
Sofi e haar tegenpool, maar later worden ze toch vriendin-
nen. Als Sofi e thuis is van vakantie komen er steeds meer 
problemen. Ze zit in een klas, die ze helemaal niet leuk 
vind. Een meisje, Roosmarijn, probeert steeds bij haar te 
zijn, maar dat vind Sofi e niet leuk. Hoe zal het afl open?

Ik vind dat mensen dit boek moeten lezen, omdat het 
boek heel geloofwaardig en meelevend is. Als je de eerste 
paar bladzijden hebt gelezen, wil je meteen doorlezen. 
Het is soms net of je in het persoon zelf zit. Het 2e deel 
komt eind juni uit: Piercings&Parels.

Grytsje

Interview met:
Meester Horenga en Veldsema

Zo op het eerste gezicht best spannend, zo’n interview. 
We beginnen toch maar!
Wat was er leuk aan dit schooljaar?
We kregen een lang antwoord kort samengevat er op neer 
kwam dat meester Veldsema hier les kwam geven, en 
meester Horinga zei: “Sportdag!”
Wat was er niet leuk aan dit schooljaar?
“Dat meester Kees niet kwam” (daarom hebben we nu 
meester Veldsema), zei meester Horinga en meester Veld-
sema vond alles leuk!
Wat is het leukste vak om te geven?
“GESCHIEDENIS!”
Wat is er niet leuk aan dit werk?
“Straf geven en nakijkwerk”.
Welke groep is het leukst om les aan te geven?
“Alle groepen eigenlijk wel, maar als ik zou moeten 
kiezen dan toch groep 7/8 omdat die wat ouder zijn”.
Hebben jullie De Binnenste Buiten wel eens gelezen?
Nee! (maar zouden dat wel willen)
Hadden jullie dit jaar ook een lievelingskind in de klas?
Meester Horinga zei: “dit jaar niet, maar ik heb wel eens 
gedacht, dat is wèl een heel aardig kind”, en meester 
Veldsema zei: “Nee”.
Was er dit jaar minder of meer ruzie?
“Minder ruzie”.
Vinden jullie deze school modern?
“Kan moderner”, zei meester Veldsema en meester Ho-
ringa zei juist dat die heel modern was.
Vinden jullie het jammer dat groep 8 van school gaat?
“Ach, dat hoort er bij”
Wat gaan jullie dan missen?
“Het oefenen van de musical en het kletsen met bepaalde 
kinderen”.
Willen jullie nog iets zeggen over dit schooljaar?
“Het was een heel druk maar leuk schooljaar!“

Elleke en Janneke

- De ouders van Geert en Carolientje zijn met 
vakantie. De kinderen moeten het alleen zien 
te redden. Na drie dagen belt hun moeder ze 
op. ‘Hebben jullie geen ruzie gemaakt?’wil 
ze bezorgd weten. Geert stelt haar gerust. ‘Ja 
soms’, geeft hij toe,’maar dan hebben we veel 
lol hoor! Elke keer als we ruzie maken gooit 
carolientje iets naar mij. Als het raak is lacht 
zij. Is het mis dan lach ik! 

- Waarom zie je nooit een caravan in de woes-
tijn? Omdat een kameel geen trekhaak heeft! 

- Klaas is op vakantie aan de West-Afrikaanse 
kust en ontdekt vlak bij zijn hotel een baai met 
kristalhelder water en wit zand. Het is heet en 
hij heeft trek is een koele duik en vraagt aan 
een afrikaner: “Zitten hier krokodillen? - Nee 
meneer, hier zijn geen krokodillen”. Na deze 

gerustellende woorden geeft Klaas zich te wa-
ter. Terwijl hij onbekommerd een paar baantjes 
door de baai zwemt, kijkt de afrikaner vanaf 
de kant belangstellend toe. Als Klaas het droge 
weer heeft opgezocht vraagt hij: “Waarom zit-
ten hier eigenlijk geen krokodillen? die zijn er 
toch wel in dit land?” Zegt de afrikaner: “Ze-
ker, maar je vindt nooit een krokodil waar veel 
haaien voorkomen!”

moppen

enkele jeugdredactieleden tekenden (met een knipoog) ‘het werk’ tijdens een redactievergadering Puzzel
Meer vierkanten dan je denkt!

In deze fi guur zitten vierkanten verborgen. 
Eerst denk je dat het er vijf of zes zijn, maar hoe 
langer je kijkt, hoe meer je er ontdekt. Wie vindt 
de meeste vierkanten. Voor de oplossing kijk op 
pagina onder de aanmeldbon. Opmerking: bij een 
vierkant zijn alle zijden even lang! 



Minze Zijlstra is pas 23 jaar, maar is 
sinds 3 maanden eigenaar van Han-
delsonderneming Minco. De onderne-
mende Minze had al veel ervaring in 
de handel opgedaan en zag zijn kans 
rijp om een eigen bedrijf te beginnen. 
Dit heeft hij weten te vinden aan het 
West 62, waar voorheen Groenlijn 
Noord gevestigd was.

Volop hout
Al langere tijd was ik bezig om een 
eigen bedrijf op te richten. Het laatste 
jaar had ik al diverse keren een order 
gehad voor grote hoeveelheden hout. 
Op een gegeven moment moet je dan 
ook tegen je werkgever zeggen dat 
voor je zelf gaat beginnen. Dat heb ik 
dan 3 maand geleden ook gedaan, ik 
ben vanaf die tijd volop in de weer met 
mijn eigen handelsonderneming. Dat 
heeft me totnogtoe geen windeieren 
gelegd. Dat komt ook doordat ik een 
goede kennis van de producten heb. 
Ik heb een opleiding gehad aan het 
MBO, groene ruimte. Daarnaast ben ik 
uitvoerder geweest bij een hoveniers-
bedrijf en heb gewerkt als calculator 
werkvoorbereider.

Voor bedrijf en Particulier
De meeste handel gaat voornamelijk 
naar bedrijven, dat wil niet zeggen 
dat de particulier hier niet welkom is. 
Op vrijdag en zaterdag ben ik aan het 
West 62 te vinden, op andere tijden 
ben ik mobiel bereikbaar. De bedrijven 
en de particulier kan bij mij voor van 
alles terecht. Ik richt mij voornamelijk 
op de handel in hout- en plaatmateria-
len. Maar ik lever ook tuinhout, plinten 
planken, pvc-buizen en hulpstukken 
en complete dakgoten. In mijn show-
room heb ik een hele serie binnen- en 

buitenverven staan, mocht de goede 
kleur er niet bij staan dan kan dit al-
tijd gemengd worden of de volgende 
werkdag geleverd worden. Vaste 
planten behoren ook tot het leverings-
programma en sinds kort zijn daar ook 
houtkachels aan toegevoegd. Deze 
houtkachels zijn een uitkomst voor 
de klusser die veel houtafval heeft en 
daarnaast wil bezuinigen op zijn ener-
gierekening. Al met al heb ik genoeg 
producten in huis voor de particuliere 
klusser en de bedrijven. Een ieder is 
vrijdags en zaterdags welkom aan 
het West 62 of kan zich oriënteren op 
mijn website www.hominco.nl. Mocht 
u dan een keus gemaakt hebben en 
u heeft zelf niet de beschikking over 
een aanhanger dan kan het  worden 
thuisbezorgd.

Handelsonderneming Minco aan het West

Bent u wel thuis in ons bijennest?
Word lid van PBB!

kaart

oplossing kits-stik: er zijn 19 vierkanten te vinden!
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Vooruitblik op het nieuwe cursusprogramma

Help het kinderwerk !
Waarom? 
Ook het kinderwerk heeft regelmatig 
nieuwe mensen nodig die zich in willen 
zetten voor een gevarieerd en leuk jaarlijks 
programma van september tot april. Zonder 
vrijwilligers is dit werk niet mogelijk.
Wanneer?
Enkele keren per maand op de woensdagmiddag 
of vrijdagavond. Soms zal er ook een keer overlegd moe-
ten worden om zaken af te spreken. Altijd in overleg en 
rekening houdend met een ieders mogelijkheden.
Wie?
Mensen die het leuk vinden om activiteiten met kinde-
ren in de lagere school leeftijd te doen.  Leeftijd is niet 
echt belangrijk. Wat voeling met de sociale en creatieve 
doelstellingen van ons werk natuurlijk wel.

It Koartling doet zijn best haar vrijwilligers in een plezie-
rige en stimulerende omgeving te laten werken. Wij hopen 
dat het werk zichzelf uitbetaald in voldoening en het we-
ten bij te dragen aan de leefbaarheid van ons dorp. Daar-
naast is er ook de mogelijkheid van een reële vrijwilligers-
vergoeding. Neem voor meer informatie contact op met  
Johan Kootstra op telefoonnummer 0511 541322

Tuinbeleven
Zomeravonden
Eindelijk hebben we weer kunnen genieten van een paar mooie zo-
meravonden. De bloemen staan volop in bloei, kwetterende vogels 
in de bomen en struiken en de  laagstaande zon geeft nog net ge-
noeg warmte om heerlijk buiten te zitten. Juist op dit soort avonden 
is het heerlijk in de tuin. Als medewerker van De Kruidhof heb ik het 
voorrecht om na openingstijd, als het werk erop zit, even helemaal 
alleen rond te wandelen. En als ik echt even de tijd neem en goed 
om me heen kijk zie ik allerlei dieren rondscharrelen. Vogels komen 
te voorschijn en fl uiten vrolijk. Ik zie een haas door de heemtuin 
hippen. Hij is een vaste bezoeker. Inmiddels werk ik hier alweer een 
aantal jaren. Maar iedere keer, op één van die eerste mooie zomer-
avonden, verbaas ik me over dit mooie stukje natuur.

Kruidenwandelingen
Gelukkig houden we al dit moois niet voor onszelf. In juli en au-
gustus zijn we op maandagavonden open. Iedereen die de bijzon-
derheden van de tuin met eigen ogen wil zien, horen, voelen en 
ruiken, kan komen. Meerdere rondleiders vertellen over de tuin, de 
geneeskruiden, de fruitrassen, de varens… en ze laten u ook daad-
werkelijk voelen, ruiken, soms proeven van de planten. En als u slim 
bent vraagt u bv. of u wat munt mag plukken voor een heerlijk kopje 
verse muntthee na de wandeling. Opgave is niet nodig, kom gewoon 
langs om 19.00 uur, de rondleiders zullen u van harte verwelkomen. 
Voor meer informatie: www.dekruidhof.nl

Activiteiten van De Kruidhof

Juli en augustus, zomerse kruidenwandelingen
Kruidenwandelingen (rondleidingen) op maandagavond, start om 
19.00 uur. Weekendwandelingen, start 14.00 uur. Voor informatie: 
www.dekruidhof.nl of tel: 0511-541253

15 juli workshop St.Jansolie maken
St. Janskruid is één uit de grote collectie geneeskruiden die bij De 
kruidhof groeien. Het enige product wat De Kruidhof zelf nog maakt 
en verkoopt is St. Jansolie. In onze workshop leert u meer over 
geneeskruiden en maakt u uw eigen St. Jansolie. Voor informatie, 
kosten en opgave: www.dekruidhof.nl of tel: 0511-541253.

2 augustus Natuurmarkt
Tijdens de Buitenposter feestweek organiseert De Kruidhof al jaren 
de Natuurmarkt. Een sfeervolle, gezellige en unieke markt met zo’n 
40 standhouders die uitsluitend natuurlijk producten of producten 
gemaakt van natuurlijk materiaal aanbieden. De tuinen van De 
Kruidhof zijn deze dag gratis toegankelijk. Het tuincafé en de plan-
tenverkoop zijn geopend van 10.00-17.00 uur.

2 september
Bollen- en Knollendag 
Bijzondere bloembollen en knollen verkoop, geopend van 10.00-
17.00 uur. Tevens workshop koken en bbq met kruiden. Voor infor-
matie, kosten en opgave: www.dekruidhof.nl of tel: 0511-541253.

Eindelijk hebben we weer kunnen genieten van een paar mooie zo-

Keramiek
Start: 23 oktober; maandag 
19.30 -21.30 uur; 8 lessen
kosten:  60,- (excl. mat)

Digitale Fotografie
Start: 2 oktober; maandag: 
19.30-21.30 uur; 10 lessen
kosten:  75,-

Luisteren naar muziek
Start: 26 september; dins-
dag 19.30-21.30 uur; 10 
lessen (1x per 2 wk); 
kosten:  60,-

Tekenen en schilderen
Start: 27 september; woens-
dag 19.30-21.30 uur; 
10 lessen
kosten:  70,- (excl. mat.)

Tekenen en schilderen 
(voor jeugd vanaf 9 jaar)

Start: 27 september; 
woensdag 16.30 - 18.00 uur; 
10 lessen; 
kosten:  50,- (incl. mat.)

Bovenstaande cursussen
opgave en inlichtingen:

Je ie Kronenburg, 
( 542024

Quilten
Groep 1 : start 19 september
Groep 2 : start 26 september
6 lessen (1x per maand)
dinsdag 9.00-11.00 uur
kosten:  35,- (excl. mat.)

Computercursus 
Start: 26 september
dinsdag 9.30-11.30 uur;
5 lessen
kosten:  35,-

Computercursus
Start: 28 september; donder-
dag 19.30-21.30 uur;

5 lessen
kosten:  35,--

Aquarelleren
Start: 14 september; donder-
dag 19.30-21.30 uur; 
10 lessen; kosten:  80,-

Workshop: 
sieraden van kralen

Start: 7 november; dinsdag 
19.30-21.30 uur
kosten:  8,50 (excl. mat.)

Workshops: van Bartha Altena
Data : donderdag 12 oktober, 
9 november, 7 december

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen: 

Elly Kramer, ( 543242, 
bgg 06-12113800

Schildersclub
Start: 26 september
dinsdag 13.30-15.30 uur
10 lessen; kosten:  85,-

Edelsmeden
Start: 27 september
Woensdag 19.30-21.30 uur
6 lessen (1x per 2 wk)
kosten:  67,50 (incl. mat. 
behalve zilver)

Vilten van wol
Start: 3 oktober
dinsdag 13.30-15.30 uur
4 lessen; kosten:  38,50

Workshop: Vilten van wol 
(gevorderden)

Vrijdag 17 november ;
10.00-16.00 uur
Kosten:  35,- (incl.koffi  e/
thee+lunch), excl. mat.)

Bovenstaande cursussen 
opgave en inlichtingen:

Tineke v.d. Wal, ( 543558

De Startmarkt 2006 - 2007 vindt op zaterdag 2 september 
van 13.30 - 16.30 uur plaats. Hier kunt u meer informatie vin-
den over de onderdelen van het cursusprogramma en kennisma-
ken met cursusleiding. Inschrijven kan nu al!

Kopijverzorgers,
maak het uzelf 

en ons gemakkelijk!
Let op de kopij-inleverdatum:

maandag 21 augustus.
Het blad verschijnt in week 

35.
Houdt u daar ook rekening 

mee?
Kopij-inlevering:

- in de kopijbus, 
bij ‘The Readshop’ 

- Postbus 30, 
9285ZV Buitenpost

- e-mail: bibupost@gmail.com

Oproep EHBO 
vereniging
Dit jaar bestaat de plaatselijke 
EHBO vereniging vijftig jaar. Dat 
dit jubileum gevierd moet worden 
spreekt voor zich. Het bestuur heeft 
daarom besloten om na de jaarlijk-
se ledenvergadering een feestje te 
houden. Om hieraan deel te kunnen 
nemen is het wel nodig om zich op 
te geven. Daarom worden mensen 
die bij deze jubileumviering aanwe-
zig willen zijn gevraagd zich uiterlijk 
31 juli op te geven bij Roelie Winter. 
Voor verdere vragen en informatie 
kunt u terecht bij het bestuur.

Ook voor de redactie is
het nu zomertijd.

Zoals gebruikelijk verschijnt
er geen uitgave in juli.

De redactie wenst al haar 
lezers een prettige 

zomervakantie.

We hebben al vaker onze lenzen op het ooievaars-echtpaar op het karrewiel voor de boerderij van Bran-
denburg in het West gericht. En het blijft een fraai plaatje. Pa en ma ooievaar, vorige week gefotografeerd,  

met waarschijnlijk één van kroost op zoek naar een lekker hapje op een weiland naast de ijsbaan. De 
koudeperiode in de laatste weken van mei maakte dat er zorg was over het overleven van de beide jongen, 

maar een herhaling van twee jaar terug is gelukkig uitgebleven. De jongen zullen nog wel een 
behoorlijke periode nodig hebben om  aan het begin van de herfst voorbereid te zijn op de 

lange reis naar hun winterverblijf in Afrika. (foto: redactie)
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Geschroken tijdens het minnekozen
26 Februari 1932 - Buitenpost - “Dinsdag-
avond vermaakte zich een paartje in de 
nabijheid van het oude kerkhof alhier met 
minnekozen. Een tweetal vrijgezellen, waar-
schijnlijk even jaloersch als nieuwsgierig, 
trachtte de minnenden van zeer nabij te bespieden. Om niet gezien te 
worden liepen deze snuiters langs den onderwal van de vaart, bijlangs 
het kerkhof. Bij die manoeuvre tuimelde een der helden hals over de 
kop in de vaart. Deze prijzenswaardige ijver om medemenschen in 
hun liefdesgangen na te gaan bekoelde aanmerkelijk. Hij keerde met 
zijn maat troosteloos huiswaarts. Het paartje was door den plons ge-
schrokken”.

Binnenbrandje
1 Maart 1932 - Zwaagwesteinde - “Hoe gevaarlijk het is om een nog 
brandende pijp in den zak te steken, ondervond F. de W. die op zijn 
fi ets zat en niets bemerkte. Hij werd er door een voorbijganger op-
merkzaam op gemaakt, dat z’n jas rookte. W. kwam toen tot de ont-
dekking, dat het vuur al door z’n kleeren heen had gevreten. Gelukkig 
kon het brandje worden gebluscht”.

Aanblik van een mooi meisje
22 April 1932 - Bergum - “Een uit Garijp afkomstig jeugdig onbe-
zonneling, bestudeerde met veel toewijding een Bergumer schoone. 
Verdiept in zijn aanschouwingen, staarde hij - snel voortpeddelend 
onafgebroken achterwaarts. Die terugblik - hoe innig overigens - had 
tragische gevolgen. Een op den Lageweg staande onschuldige doch 
nog nieuwe auto, werd zoodanig door het hoofd van het jongmensch 
geramd, dat er een deuk ontstond ter groote van een normaal etens-
bord. Welke gevolgen de aanblik van een mooi meisje al niet kan be-
werkstelligen”.

Zoet winstje
30 Augustus 1932 - Pieterzijl - “Een zoet winstje dat past velen in 
dezen tijd van bittere crisisklachten. Welnu deze dagen was dat hier 
in letterlijke zin te behalen. Een vat met witte stroop gevuld, rolde van 
een vrachtauto en deed de straat van stroop overvloeien. Met pot en 
pan gewapend kwamen velen om van deze zoetigheden der aarde nog 
te redden wat er te redden viel. Van sommige ongewapenden zeide 
men zelfs, dat ze er van gelikt hadden. Dit zullen echter wel de zeer 
jeugdige burgeren geweest zijn. Velen gingen met een zoet winstje 
naar huis, alleen de automan vond het een zure geschiedenis”.

Witte rat
26 April 1932 - Lutjepost - “Als een bijzonderheid vermelden we dat 
door den heer A. Wijnsma te Lutjepost een witte rat is geschoten, een 
zeer zeldzaam voorkomend geval”.

BURGERLIJKE STAND
personen overleden in 1955, die woonden in Buitenpost
16 januari: van der Bij, Grietje, 71 jaar, ongehuwd
27 januari: Kramer, Emke Klaziena, 6 weken, d.v. Kramer, Fokke, 
veehouder en van Marrenga, Baukje
28 januari: Postma, Antje, 86 jaar, wed. v. Kalsbeek, Jelle
10 februari: Brantsma, Jitse, 68 jaar, e.v. Brandsma, Hiltje
1 maart: Oldenburger, Geeske, 83 jaar, wed. van Henstra, Hielke
15 maart: de Groot, Andreas, 76 jaar, e.v. Kijlstra, Grietje, wedn. van Stol, 
Pieterke
19 maart: Klomp, Bauke, 46 jaar, ongehuwd
11 april: Smids, Geert, 81 jaar, veehouder, e.v. Alma, Antje
14 april: Peereboom, Jan, 73 jaar, notaris, wedn. van Pijlman, Lummigje
5 mei: van der Steen, Anna Margrieta, 78 jaar, ongehuwd.

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 26 -

“Echt heel mooi, heel bijzonder!” Jitske 
Bouma zet met een stralend gezicht de cd-
speler uit. Zojuist hebben we samen aan-
dachtig naar een klein, maar indrukwekkend 
voorproefje geluisterd van de muziek van 
de musical De Verborgen Legende. Jitske’s 
betrokkenheid kwam al eerder tijdens het 
interview duidelijk naar voren, maar nu ze de 
muziek laat horen, wordt haar enthousiasme 
echt aanstekelijk.

Ik ben kennelijk niet de enige die dat zo ervaart: 
“We hebben veel moeite moeten doen om een 
groep mensen te vinden die echt achter ons ston-
den en ervoor gingen. De meesten gingen over-
stag toen ze de muziek hoorden: “Als dit in deze 
omgeving kan, dan doen we mee”, zeiden ze.

Zelf is ze al drie jaar geleden bij het project be-
trokken geraakt. Durk Bruinsma is de bedenker 
en initiatiefnemer van de openluchtmusical, die 
volgende maand in première zal gaan bij het 
Veenklooster Bos. Hij vroeg haar om in het be-
stuur plaats te nemen dat het project moest gaan 
vormgeven. Jitske: “Ik was meteen gegrepen: 
eindelijk eens iets bijzonders in deze omgeving!” 
Het bestuur startte wat moeizaam: veel mensen 
werden gevraagd, veel mensen vertrokken weer, 
maar uiteindelijk bleef er een vaste kern over. Na 
twee jaar werd in Buitenpost de Stichting Idylle 
opgericht met Erik Gerbrands als voorzitter, John 
Huizing als secretaris, Wilco Elzinga als penning-
meester en Tjippy Landheer als lid. Er kon subsidie 
aangevraagd worden en men kon nu echt spijkers 
met koppen gaan slaan.

Er moest een hoop krachten aangetrokken worden 
om de plannen te kunnen verwezenlijken, zowel 
professionals als vrijwilligers. Dat is gelukt. Het ar-
tistieke team bestaat uit beroeps: van de regisseur 
(Miranda Bolhuis uit Groningen) tot de decoront-
werper (Tsjalke Bouma uit Eindhoven). Bijzonder 
is ook de deelname van het duo Mark van der 
Heijden en Rhody Matthijs: zij zijn de ‘huisleve-
ranciers’ van de Frank Sanders Musical Academie 
in Amsterdam en schreven de tekst en muziek 
speciaal voor deze uitvoering in Veenklooster! 

Onmisbaar naast deze professionals, zijn de vele 
vrijwilligers. Jitske leest een hele lijst voor van 
dorpsgenoten die zich bezighouden met zaken 
als sponsorwerving, marketing en promotie, fo-
tografi e, etc. Rita Wijnsma is aangetrokken als 
productieassistente. Al deze mensen waren en 
zijn enthousiast over Bruinsma’s idee: toneeluit-
voeringen zijn er genoeg, maar een musical is 
hier immers nog nooit vertoond. Vrijwillig zijn ook 
alle acteurs; een paar hoofdrolspelers hebben een 
beroepsopleiding of zijn nog bezig die te volgen. 
Dit geldt ook voor de koorleden, die overigens ook 
een acteerrol hebben. Jitske is blij dat er zoveel 
amateurs aan het project meewerken: ze krijgen 
nu eens de kans om met echte profs te werken 
en kunnen wat van zichzelf laten zien. Overigens 
komen de acteurs niet allemaal uit de directe om-
geving, maar ook uit verder gelegen plaatsen als 
Heerenveen, Drachten en Pesse.
Jitske zelf heeft uiteindelijk gekozen voor de taak 

van regieassistente. “Ik verricht hand-en span-
diensten. Miranda (de regisseur) doet veel zelf. Ik 
heb wel ervaring met toneelregie, maar ik durfde 
het toch niet aan om de regie van een musical op 
me te nemen. Dat  is toch een heel andere disci-
pline, met naast spel ook zang en dans, al hebben 
we daar wel een aparte professionele dansbege-
leider voor. Ik heb zelf jarenlang toneelgespeeld 
en ook veel toneelcursussen gevolgd. Zo’n 25 
jaar geleden heb ik de driejarige regisseursoplei-
ding gedaan, zodat ik nu een certifi caat heb voor 
amateurtoneelregie. Ik ben regisseur geweest bij 
verschillende toneelverenigingen. Eigenlijk jeuken 
mijn vingers dus wel een beetje, maar een musi-
cal heb ik nooit gedaan, dus ik blijf liever aan de 
zijlijn staan kijken. Meedoen met het stuk had ik 
achteraf ook best leuk gevonden, want ik heb altijd 
al van zingen en bewegen gehouden. Maar ik had 
al een andere taak: ik heb met Dirk Bruinsma veel 
moeite gedaan om vrijwilligers te vinden. 

Durk is heel bevlogen. En hij is een doorzetter. Al 
toen hij nog op het Lauwerscollege zat, zo’n zes 
jaar geleden, werd hij geboeid door het verhaal 
van de Azteken. Hij dacht: daar zit een musical in. 
Jarenlang heeft hij pogingen gedaan om zijn idee 
van de grond te krijgen. Dat het gelukt is, hebben 
we alleen aan zijn vasthoudendheid te danken. 
Ik zou het, met alle tegenslag, in zijn plaats al-
lang opgegeven hebben. Maar Durk heeft de gave 
om mensen enthousiast te maken, te motiveren. 
Hij bedacht dat het Veenklooster Bos een mooie 
plek zou zijn voor de opvoering. En dat lukte: de 
eigenaar, graaf d’Ansembourg was zo vriendelijk 
een geschikt terrein vlak naast het eigenlijke bos 
beschikbaar te stellen. En ook De Point was bereid 
heel schappelijk mee te werken: elke zondag kon-
den we over het hele gebouw beschikken voor de 
repetities. Dat heb je echt nodig bij zo’n project, 
dat er mensen zijn die je steunen.

Ik vind het hartstikke leuk om mee te doen. Ik 
geniet vooral van de enorme inzet van de spelers: 
er is er één bij die op een zondag, speciaal voor de 
repetitie, van zijn caravan op Ameland hierheen 
kwam! Het is erg tijdrovend, want behalve de zon-
dagen, zijn nu ook de zaterdagen (voor repetities 
op het veld) en de avonden erbij gekomen. We 
repeteren nu bijna elke dag. Veel mensen den-
ken dat De Verborgen Legende een zwaar stuk 
is, maar dat is niet zo: de zakdoeken hoeven niet 
mee. Het thema is wel dramatisch, maar het wordt 
licht gebracht. Het gaat over het aloude onderwerp 
van macht versus onmacht. Over de vraag ‘waar 
haal je de kracht uit’.  Maar er zitten ook grapjes 
in, het is niet ouderwets. En de boodschap is her-
kenbaar voor de tegenwoordige tijd, ook doordat 
er een liefdesgeschiedenis in zit, natuurlijk.

Het is echt uniek dat dit hier gebeurt. Ik denk dat 
de mensen een geweldige avond krijgen: er wordt 
prachtig gezongen, er spelen veertig acteurs mee 
en er is live muzikale begeleiding. En dan dat de-
cor erbij: fantastisch als je dat ziet. Bovendien ook 
nog dicht in de buurt. Mensen gaan wel met grote 
bussen naar het Kurhaus; ik hoop echt dat ze nu 
zullen zeggen: “Dit mogen we niet missen.”
(tekst: Ineke Mooijweer)

Jitske Bouma en´De Verborgen Legende´

Op 2 augustus is er weer de jaarlijkse markt in Buitenpost. Rond 
1930 was de Voorstraat daarvoor nog in gebruik. Hier een 

overzicht van het evenment, met veldwachter A. Wolthuizen sr. 
rechts op de voorgrond.

“Echt heel mooi, heel bijzonder!” Jitske 

Jitske Bouma en´De Verborgen Legende´

Opnieuw een foto uit de collectie Kuipers die ons door zijn kleinzoon ter beschikking werden gesteld. Date-
ring is niet aanwezig maar ze moet rond 1910 gemaakt zijn. Het etablissement en de persoon (vermoede-
lijke eigenaar) zijn onbekend. Wie kan hier nog een licht op laten schijnen? Reacties graag aan de redactie.
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Vergroot uw kans op verkoop! 
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