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Alle begin is moeilijk
Al ben je een vogel, ook dan zijn de eerste vliegoefeningen moeilijk. 

Dit mooie plaatje van de jonge ooievaars die (nog) op hun nest in het West
voor het eerst hun vleugels uitslaan, is door Gerrit Veenstra gemaakt.
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Ik wil geen
Binnenste Buiten

“Ja, maar u woont toch in 
Buitenpost?”

“Dat wel, maar ik heb er 
niets mee!”

Dit was de reactie die onze be-
zorger te horen kreeg, omdat er 
duidelijk “NEE geen reclame/NEE 
geen huis aan huisbladen” op de 
brievenbus was aangegeven. 
En natuurlijk heeft de bewoner 
gelijk. Toch dacht onze bezorger 
er goed aan te doen het krantje 
toch in de bus te doen, want 
wie wil nou niet de Binnenste 
Buiten ontvangen en lezen? Wij 
(de redactie) krijgen erg vaak 
complimenten over het blad en 
die enkele keer dat er dan der-
gelijke kritiek komt vinden wij 
dit vreemd en onbegrijpelijk en 
uitermate jammer. Maar ook wij 
moeten luisteren naar de kritiek 
en voortaan zullen wij er alles 
aan doen om de Binnenste Bui-
ten in de juiste brievenbussen te 
droppen!
Bij de gemeente kun je de brie-
venbusstickers krijgen met NEE/
NEE of NEE/JA en overal waar 
duidelijk NEE/NEE is aangeplakt 
zal de dorpskrant niet meer in 
de bus vallen (een vergissing 
daargelaten!). Misschien is een 
nieuwe sticker met - NEE/NEE/
MAAR WEL DE BINNENSTE BUI-
TEN – een optie?

Alleen een waarschuwingsbord en een veld vol 
slib herinneren aan de werkzaamheden die plaats-
vonden in de waterpartijen van de groenzoom aan 
de oostkant van ons dorp. Ook vijvers hebben on-
derhoud nodig, na verloop van tijd kunnen ze door 
plantengroei en afval ondiep worden, het zoge-
naamde verlanden. In opdracht van de gemeente 
Achtkarspelen werden daarom sommige van de 
vijvers in het plan Molenerf in juni uitgebaggerd. 

Dat het nodig was bleek wel toen de vijvers waren 
leeggepompt want op sommige plaatsen lag een laag 
slib van wel een meter dik. Overigens was de klus 
ook noodzakelijk omdat de vijvers er niet alleen voor 
de verfraaiing zijn maar ook dienen als opvang van 
(overtollig) regenwater. De gemeente heeft als beleid 
om zoveel mogelijk de natuur te sparen bij dergelijke 
schoonmaakklussen in bijzondere natuur. In het voor-
jaar werd bijvoorbeeld bekend dat er een zeldzame 
libelle-soort, de groene glazenmaker, bij het water van 
het Molenerf te vinden is. Voor de vijvers die aan de 
beurt waren speelde dit verder geen rol, maar wel dat 
men vermoedde dat er ook grote hoeveelheden vis op 
de te baggeren plekken zouden zijn.

Hulp van de hengelsportvereniging
Dat bleek inderdaad ook het geval. Daarom had de 
gemeente van te voren de plaatselijke hengelsport 
vereniging op de hoogte gesteld en om medewerking 
gevraagd. Toen de vijvers bijna leeggepompt waren 
stonden er vrijwilligers van die vereniging klaar om de 
vis te vangen. De gemeente had schepnetten, waad-
pakken en bakken geregeld zodat de vis geschept en 
overgezet kon worden. Dit gebeurde zo nu en dan 
onder grote publieke belangstelling en er werd erg 
positief gereageerd op het feit dat sportvissers zich zo 
inspanden om de vis te redden. De geredde vis werd 
elders in vijvers van het Molenerf weer uitgezet.

Veel vissoorten
Al snel werd tijdens het scheppen, de grote verschei-
denheid aan van vissoorten duidelijk. Zo werd er veel 
zeelt en snoek gevangen, maar ook brasems, baars, 
witvis en een enkele grondel kwamen te voorschijn. 
Niet alle vis kon gered worden want dat ze voor het op-
scheppen lag beseften ook snel de ooievaars en rei-
gers. Deze vogels hadden even de tijd van hun leven 
en deden zich uitgebreid te goed aan een rijke dis.

Slibstortplaats naast de ijsbaan
Met kranen werden daarna de vijvers uitgebaggerd en 
het slib werd op een weiland naast de ijsbaan gestort. 
Daar zal het blijven liggen tot het ingeklonken is, met 
als eindresultaat dat het terrein uiteindelijk  wat opge-
hoogd zal zijn. Tot dan is de moddermassa niet zonder 
risico voor mensen die zich op het terrein bevinden, 
vandaar het waarschuwingsbord. De natuur zal zich 
zonder twijfel na verloop van tijd weer zonder proble-
men herstellen van de ingreep. Gelukkig maar, want 
de groenzoom die in de jaren tachtig bij de aanleg 
van het oostelijkste deel van het plan Molenerf gere-
aliseerd werd, heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder 
stuk natuur in ons dorp. Qua natuurlijk groenbeheer is 
het een schot in de roos gebleken voor de gemeente.
Met dank aan dhr S.P. Dijkstra van de hengelsportver-
eniging en dhr Holthuis van de gemeente.

De schoonmaakoperatie in de groenzoom
In’s en out’s van 
de OV-chipcard
U heeft vast gelezen over de nieu-
we treinen tussen Leeuwarden 
en Groningen. Dat zijn moderne 
treinen met w.c.’s die nu ook toe-
gankelijk zijn voor gehandicapten 
plus nog meer extra’s. Maar er 
zijn meer veranderingen op komst. 
Zo zijn er in de toekomst geen 
bus- en treinkaartjes meer, maar 
worden er 3 soorten OV-chipcard 
ingevoerd. NVVH Buitenpost e.o. 
en Plaatselijk Belang gaan in 
samenwerking met Connnexxion 
(als één van de eerste plaatsen 
in Friesland) u kennis laten maken 
met de OV-chipcard. Connexxion 
heeft een speciale bus hiervoor 
ingericht. U kunt, geheel vrijblij-
vend, met dit nieuwe systeem 
kennismaken. De bus komt op de 
Berkenlaan (achter de Geref. Kerk) 
te staan op dinsdag 26 september 
van 11.00 uur ’s morgens tot 16.00 
uur ’s middags. Mis deze kans niet 
als u regelmatig van het openbaar 
vervoer gebruik maakt!

Voor inlichtingen kunt u bellen 
met : Alie Lammerts, NVVH Vrou-
wennetwerk, tel. 541327 of Jelly 
Nijboer, Plaatselijk Belang, tel. 
542528.



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

Fiesta 1.3 8V Core 5drs 70pk ‘02 21230 9950,00
Fiesta 1.3 Ambiente 5drs 70pk ‘04 12141 11950,00
Fiesta 1.4 16V 80pk Ambiente 5drs 80pk ‘02 60000 8850,00
Focus 1.4 16V Centennial Wagon 75pk ‘03 90002 10900,00
Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk ‘04 49540 15950,00
Focus 1.6 16V Collection Wagon 100pk ‘04 45000 16950,00
Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon 100pk ‘02 85000 12450,00
Focus 1.6 16V Futura 5drs 100pk ‘05 13000 20950,00
Focus 1.6 16V Futura Wagon 100pk ‘05 24442 20950,00
Focus 1.6 16V Trend 3D 100pk ‘05 30077 17950,00
Focus 1.6 16V Trend 5drs 100pk ‘00 55274 9950,00
Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk ‘01 113000 9450,00
Focus 1.6 TDCi Futura 5drs 90pk ‘06 16000 24950,00
Focus 1.8 Cool Ed. Wagon TDCI 100pk ‘03 94024 14950,00
Focus 1.8 TDDI Ghia SDN ‘00 177000 
Focus C-Max 1.6 16V Trend 100pk ‘04 29876 19950,00
Ka 1.3 D’Eco 50pk ‘00 27800 5950,00
Ka 1.3 Style 44kW ‘05 15500 7950,00
Mondeo 1.8 16V Ambiente Wagon 125 pk ‘05 17000 21950,00
Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk ‘04 28995 23950,00

Mazda 2 1.4 Sportive 5drs 80pk ‘05 12198 14950,00
Mazda 3 1.6 16V Executive 5drs 105pk ‘05 13000 19950,00
Mazda 6 1.8 16V Sport 5drs 120pk ‘05 15072 25950,00
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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 18 september 2006. 

De volgende editie verschijnt 
in week 39.
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 Al Gelezen

 In de plannen van de gemeente worden 
er snelheidsbeperkende maatregelen ge-
troffen voor de Parallelweg. Na de aanleg 
van de Rondweg-oost krijgt deze verbin-
ding een opwaardering en zijn verkeers-
remmers nodig om de verkeersveiligheid 
te verhogen.
 In 2007 zullen drie nieuwe carpoolplek-
ken bij Buitenpost door de provincie aan-
gelegd worden. Deze plaatsen zullen plek 
bieden aan totaal 25 auto’s.
 Het IJstijdenmuseum heeft opnieuw 
twee subsidies toegekend gekregen. Het 
gaat om bedragen van duizend euro van 
de Stichting Juckema-Siderius fonds en de 
P.W. Janssen’s Friese Stichting.
 In de weken na de zomervakantie zal de 
nieuwe bewegwijzering voor ons dorp door 
de gemeente geplaatst worden.
 De landherinrichtingscommissie Buiten-
post-Twijzel heeft de voltooiing van haar 
werk gevierd. Bijzonder is dat alle werk 
binnen de gestelde tijd en het budget is 
gedaan. In totaal zijn meer dan 1 kilometer 
nieuwe houtwallen en bijna 4 kilometer 
nieuwe elzensingels aangelegd. Ook zijn 
er drinkpoelen aangelegd en is veel on-
derhoud gepleegd. Dankzij het herstel in 
de oude staat van het landschap wordt de 
natuur gevarieerder.
 De zware regenval van de afgelopen we-
ken heeft ook in ons dorp voor overlast ge-
zorgd. Het is voorgekomen dat de riolering 
het hemelwater niet snel genoeg af kon 
voeren en blanke straten veroorzaakte.

Van de bestuurstafel
 De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. 
Iedereen pakt zo langzamerhand de draad van het 
‘gewone’ leven weer op. In september zal ook de 
maandelijkse bestuursvergadering van Plaatselijk Belang weer ge-
houden worden.

Aan het begin van de feestweek werden we schrokken we van het 
overlijden van ons plaatsgenoot Anne Bloemhof. Er werd een minuut 
stilte gehouden bij de offi ciële opening en hier en daar werd de feest-
week aangepast. Met dank aan de feestcommissie, die enorm veel 
werk heeft verricht om deze week toch succesvol te laten verlopen, 
kunnen we spreken van een geslaagde week.

Wij doen ons best om het komende jaar zoveel mogelijk te bereiken. 
Hebt u iets, waarvan u denkt: dit is in het belang van Buitenpost, 
schroom niet en meldt het aan één van de bestuursleden. Wij pro-
beren er dan wat mee te doen. De komende twee maanden gebeurt 
er het een en ander. Als eerste de offi ciële opening van het IJstijden 
museum, waar ook PBB een fi nancieel steentje aan heeft bijgedra-
gen. Ten tweede de opening van Nijenstein. Na lang wachten lijkt het 
er nu echt op dat de deuren binnenkort geopend zullen worden. Dat 
geeft ons weer goede moed voor de verbetering van de Kerkstraat 
(fase 3) Wij blijven hiervoor samen met de BUVO strijden en zijn 
hoopvol gestemd.

De bloembakken zijn inmiddels weer gevuld op verzoek van Plaatse-
lijk Belang. Ook dit wordt in samen werking met de BUVO gedaan. 
Wij willen bij dezen de winkeliers nogmaals bedanken voor het 
verzorgen en water geven van de bloemen. Al was dat in augustus 
niet echt nodig. Wij hopen het komende jaar weer op een goede 
samenwerking met de gemeente en de BUVO. Ook onze dank aan al 
degenen die aan het verkeersonderzoek in het vorige nummer mee-
gewerkt hebben. De gegeven informatie is zeker van belang.

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

Opening seizoen ‘Behouden Huis’
Op zaterdag 17 september opent het Behouden 
Huis zijn culturele seizoen met een lezing door 
dr Theunis Jensma. Hij zal spreken over de 
totstandkoming van de Staat Israel en de verwik-
kelingen sindsdien met de Palestijnen. 

Onderliggende vragen van zijn verhaal zijn: het probleem van het Joodse 
nationalisme in verhouding tot het Europese Jodendom; kunnen Israeli’s 
en Palestijnen samenleven? 

Albert Winsemius zal de lezing omlijsten met Joodse muziek. Hij neemt 
hiervoor zijn accordeon mee. Toegang gratis! Koffi e in de pauze.

Activiteiten, tenzij anders ver-
meld, in ‘de Schakel’.

Dinsdag 19 september
19.45 uur, lezing en dia’s door P.F. 
Rinsma over ‘De Laatste Wildernis’.
Dinsdag 24 oktober
19.45 uur, M.J. Bosma over ‘Hoe 
kom je in een sekte en hoe kom je 
er weer uit’.
Dinsdag 21 november
19.45 uur, W. van der Bos, lezing met 
dvd-fi lm over Centraal-Azië.
Donderdag 14 december
15.00 uur, Tillehûs in Kootstertille, 
‘Midwinter-samenzijn’, dhr. en mw. 
Kuiper vertellen over Midwinter-
hoornblazen.

Dinsdag 9 januari 2007
10.00 uur, Nieuwjaarsreceptie.
Zaterdag 20 januari
15.00 uur, ‘Old Dutch’ in 
Zwaagwesteinde, viering 60 jarig 
bestaan. met Riek Landman, humo-
ristische verhalen.
Dinsdag 20 februari
19.45 uur, ‘t Stip met voorlichting 
over Wet Maatschappelijke Onder-
steuning - 60e jaarvergadering.
Dinsdag 20 maart
19.45 uur, L.J.J. Calsbeek, lezing 
met dia’s over ‘Stinzen en Stinzen-

planten’.
Dinsdag 17 april
19.45 uur, J. Kiers, 
lezing en fi lm “Zeilen langs de gren-
zen van de Noordzee”.

Excursies
Woensdag 6 september
Fietsen, door Kootstertille, georga-
niseerd.
Dinsdag 26 september
parkeerplaats ‘de Schakel’, Con-
nexxion vervoersmaatschappij, 
met uitleg van de OV-chipkaart, om 
14.00 en 15.00 uur.
Woensdag 11 oktober
14.00 uur, Abe Lenstra stadion in 
Heerenveen.
Donderdag 2 november
14.00 uur, ‘de Kruidhof’, IJstijdenmu-
seum, lezing over archeologie.
13 - 16 Februari
Hans Noordstrand, ‘Couture’, Nije-
holtpade - lezing
Woensdag 14 maart
13.00 uur, bij de Rabobank, bezoek 
Wouda-gemaal in Lemmer.
Dinsdag 15 mei
14.00 uur, Rabobank, De Buiten-
plaats in Eelde, museum voor fi gura-
tieve kunst en bezoek museumtuin.
17.00 uur, ‘De Waterburcht’ in Eelde, 
restaurant en bowling.

Programma 2006 NvvH
Programma CPB en Passage
Net  als vorig jaar presenteren de christelijke vrouwengroepen 
CPB en Passage in Buitenpost hun programma voor het ko-
mend seizoen ook nu weer gezamenlijk. De data en onderwer-
pen zijn de volgende:

21 september: Gezamenlijke start in ‘de Schakel’ met ds. Kempenaar uit 
Drachten; thema: “Wat heeft God met het lijden te maken?” 
28 september: Rayonstartavond van de Friese CPB in ‘de Lantearne’ te 
Surhuisterveen
12 oktober: Voorlichting over preventie van brandwonden (CPB)
19 oktober: Mw. Huizinga van Boerakker spreekt over: ‘Yakult’(P)
26 oktober: Creatieve morgen (CPB)
9 november: Voorlichting over rauwkosten, groenten (CPB).
14 november: Provinciale ontmoetingsdag in ‘de Lawei’ voor alle leden 
van Passage. Spreekster mw. Bijleveld, landelijk voorzitter van het CDA
23 november: Mw. Riek Landman uit Sneek . Boekbespreking : “De tiid 
fan Jentsje” (P)
4 december: Creatieve morgen, kerststukjes maken (P)
14 december: Gezamenlijke Kerstviering in ‘de Schakel’
11 januari: Mw. de Wit komt met het thema: ”Terminale zorg” (CPB)
18 januari: Mw. I.Bolt uit Kootstertille onderwerp: “Mens durf te leven” (P)
8 februari: Jaarfeest met dhr. J.Jongsma uit Burgum (CPB)
15 februari: Jaarfeest met dhr. J. Jongsma  uit Burgum (P) 
8 maart: mw. Mulder uit Sneek met kleurenanalyse (CPB)
15 maart: Bureau groepsvoorlichting: Met kennis en kunde (P)
12 april: Provinciale jaarvergadering CPB, in ‘de Lawei’ te Drachten
19 april: Gezamenlijke slotavond in ‘de Schakel’, zang en sketches door 
dames uit Holwerd.

De avonden worden georganiseerd door CPB en Passage(P). De tijd en 
plaats zijn 19.30 uur in Herbranda, tenzij anders vermeld. Bent u geen lid 
en wilt u toch eens een avond meemaken, dan bent u als gast van harte 
welkom. Nadere informatie: H. v.d.West, tel. 542318 (CPB) of Joh. Buma 
tel. 541816 (Passage).

Programma BvPF ‘Vrouwen van Nu’
Wij, programmacommissie/organisatieteam, zijn er weer in geslaagd om 
een gevarieerd programma aan te bieden. Niet alleen voor onze eigen 
leden, maar ook voor belangstellende dames. U kunt gezellig bij ons 
komen kijken op een avond of thema ochtend. De bijeenkomsten worden 
gehouden van september tot en met april in ‘De Bining’ te Twijzel.

Programma 2006/2007:
19 september Op lokatie naar “Het Lichtpunt” te Kollumerzwaag
3-10-14 oktober Ontspanningscursus o.l.v. mevr. G. Bosman
4 oktober Thema ochtend 3VO
17 oktober Lezing over dhr. dr. Kollf, uitvinder hart-longmachine/

nierdialyseapparaat door dhr. Broers
8 november Koffi e ochtend met contact- en commissieleden
21 november Film: ‘The Calender Girls’
19 december Deense Kerstavond door mw. van Dongen-Svengaard
16 januari 2007 Jaarvergadering met doe avond
7 februari 2007 Thema ochtend Idospice thuis door mw. A. de With
20 februari 2007 Natuurdia’s uit omgeving door dhr. L. Boersma
20 maart 2007 It Fiskwivenkoar út Akkrum
17 april 2007 Eendagsbestuur door eigen leden

Zou u meer willen weten over onze vereniging? Bel dan met: G. van 
Waarden, tel. 0511-542084; of met H. Feitsma, tel. 0511-542124

Tentoonstelling Optiek Museum 
in gemeentehuis
Tot en met 27 september is in de leeszaal van het gemeentehuis een 
tentoonstelling over het Optiek Museum Surhuisterveen te bezichtigen. Al 
sinds 1957 heeft de familie Werkman een optiekzaak in Surhuisterveen. 
Dit museum is ontstaan uit de liefde die de familie Werkman voor het 
opticiensvak heeft. Het oude gereedschap van de heer Werkman se-
nior vormde het begin van de verzameling. Door de jaren heen zijn daar 
steeds meer materialen, apparaten, glazen, monturen en afbeeldingen 
bijgekomen. Hoewel in Nederland meer optiekverzamelingen zijn, is het 
Optiek Museum uniek omdat hier apparatuur en een compleet ingerichte 
werkplaats te bezichtigen zijn. 

Topsterktemeter en antiverblindingsbril
Op bijgaande foto ziet u een topsterktemeter 
uit ±1940 en een antiverblindingsbril uit ±1960, 
die tijdens de tentoonstelling te zien zijn. De 
expositie is te bezichtigen in de leeszaal van 
het gemeentehuis aan de Stationsstraat 18. 
Openingstijden: maandag en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur, op dinsdag en woensdag van 
9.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 
tot 20.00 uur. 

Maskelyn opent seizoen met 
historische wandeling
Op zondagmiddag 24 september 
staat op veler verzoek opnieuw de 
historische wandeling door Buiten-
post op het programma. Een prach-
tige tocht, met start en fi nish in de Kruidhof, die de wandelaar vele bijzonde-
re straten, huizen en gebouwen laat zien die in het heden maar vooral ook 
in het verleden een markante plaats innemen en innamen. Aan de hand 
van een prachtige routebeschrijving met foto’s zal de wandelaar ontdekken 
wat de historie en betekenis is van al dat moois onderweg. Ook zullen de 
Hervormde Kerk en het Jeltingahuis hun deuren weer wijd open zetten en 
de wandelaar op een bijzondere manier verwelkomen en verrassen. 

Start vanaf 13.30 uur; Locatie: De Kruidhof; toegangsprijs:   5,00.



- deze aanbiedingen zijn van 28 augustus tot en met 25 september geldig -

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679

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

Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

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

Broodje 
Kroket
 1,25

Broodje 
Frikandel

 1,25

Broodje 
GoulashKroket

 1,25

Broodje 
Bal Gehakt

 1,95

Petit Pain
kaas-salami-ui

 2,50

Kipschnitzel 
met friet
 2,75

Familie
friet

slechts  6,00

Bitterballen
10 stuks

voor  2,50
met bakje saus

Kipnuggets
10 stuks
 2,50

met bakje currysaus

Tevens kunt u bij ons terecht voor uw vergaderingen,
buurtfeestjes, verjaardagen, etc.

Ruime parkeerplaats aanwezig

Koffi e met amandel/appelpunt en slagroom voor slechts   2,50
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rubriek: Jannie Jensma-Dijkema
foto: Harrie Slagter/redactie

Sinds november vorig jaar is 
Jan Willem Zwart directeur 
van de Kruidhof. Daar is hij 
dagelijks aanwezig van ’s 
morgens vroeg, tot soms ver 
in de avond. Hij geniet van de 
tuin en van zijn werk. Voor 
dit interview ontvangt hij mij 
bij zich thuis. Eerst bekijken 
we zijn tuin: ik waan me in 
een paradijsje, waar je van 
het ene onverwachte plekje 
in het andere komt. Er is een 
grote vijver met daarlangs 
een vlonder en overal bloeien 
planten en struiken. Achter 
in de tuin ontdek ik een laag 
dak; het is de plaats waar de 
bijenkasten staan. Verderop 
is de rondweg – maar die lijkt 
mijlen ver weg.

Jan Willem Zwart is geboren in 
Buitenpost als zoon van ‘juf Tiny’ 
(die jarenlang bijna alle peuters 
van Buitenpost onder haar hoede 
nam) en Taeke Zwart, voormalig 
ambulance-chauffeur. 

Belangstelling voor natuur
“Vanaf mijn 12e wilde ik al bos-
wachter worden”, vertelt Jan Wil-
lem. “Het was een vanzelfspre-
kendheid dat ik naar het AOC in 
Buitenpost ging. Daar waren we 
met planten bezig. Prachtig vond 

ik het. Na het AOC ging ik naar 
de Middelbare Tuinbouwschool 
in Frederiksoord. Op mijn 16e 
kwam ik in de kost bij een fa-
milie in Vledderveen – dat viel 
niet mee: men leefde er in een 
onvriendelijke sfeer van zuinig-
heid en beknibbelen op bijna al-
les. Ze hadden daar fruitbomen. 
Ik kreeg dan een appel mee voor 
onderweg, maar altijd was die 
appel wormstekig - ‘die moest 
ook op en ik moest ik er maar 
omheen eten’. Op mijn 17e ging 
ik alleen wonen - in een huisje in 
Vledder. In de weekenden ging ik 
op mijn brommertje naar Buiten-
post”.

Geïnteresseerd in mensen
“Ik ben actief geweest bij ‘de 
Brimzen’ (de scouts van Bui-
tenpost). Juist door het scou-
tinggebeuren begon ik me te 
verdiepen in het bezig zijn in de 
natuur in combinatie met werken 
met mensen. Dat heeft me ertoe 
aangezet om na Frederiksoord 
ook nog de Middeloo-opleiding 
in Amersfoort te doen. Dat is een 
HBO-opleiding voor creatieve 
therapie. Ik studeerde aan de 

afdeling Therapie en Activitei-
tenbegeleiding in Tuin en Natuur 
(SPH). In het kader hiervan heb 
ik nog als stage-opdracht de 
school- en beestjestuin in de 
Kruidhof  ontworpen. In Amers-
foort ontmoette ik Simone, zij 
deed eveneens een opleiding op 
Middeloo. Voordat ik helemaal af-
gestudeerd was, had ik een baan 
in Breda als activiteitenbegeleider 
in het Psychiatrisch Ziekenhuis 
daar. Mijn taak bestond uit hout- 
en tuinactiviteiten met de men-
sen; ik leerde veel psychiatrische 
ziektebeelden kennen. Ernstige 
patiënten kregen medicijnen die 
emoties afzwakken. Deze men-
sen voelen dan meestal geen  
betrokkenheid bij wat ze aan 
het doen zijn. Hun leven wordt 
vreugdeloos, maar het alternatief 
- angsten en waanvoorstellingen 
- is nog erger. Ik denk dat de 
natuur hen kan helpen toch een 
soort  evenwicht te vinden”.

Werk met jeugddelinquenten
“We woonden in Etten-Leur, 
niet ver van Breda. Simone 
kreeg daar een baan op het 
Hooghuis als muziektherapeut 
voor psychiatrische patiënten. 
We zijn getrouwd in Etten-Leur. 
Na verloop van tijd wilde ik iets 
anders. Daarom solliciteerde ik 

bij Den Heij-Acker. Dat is een 
Rijksinrichting voor jongens, 
een jeugdgevangenis dus. Daar 
wordt de criminele jeugd van 
Rotterdam opgevangen, jongens 
van 12 tot 22 jaar, die volledig 
ontspoord zijn en foute dingen 
gedaan hebben: moordenaars, 
verkrachters, dieven, zakkenrol-
lers. Zo’n inrichting is een wereld 
op zich – een wereld van piepers, 
sleutelbossen, trainingen fysieke 
weerbaarheid. Mijn taak bestond 
uit het maken van opnameplan-
nen: welke scholing is voor deze 
jongen geschikt, welke sport-
activiteiten zijn er? Ik leerde er 
veel. Vanuit deze baan ging ik 
solliciteren bij Justitie voor de 
functie van coördinator taak- en 
leerstraffen voor minderjarigen 
in de regio Rotterdam, later ook 
in Middelburg en Breda. Ik ging 
op zoek naar werkstrafplaatsen 
voor de jongeren in ziekenhui-
zen, gemeentelijke instellingen 
- en verdiepte me in groepswerk-
processen”. 

Leeuwarden
“Toen kwam er een baan vrij in 
Leeuwarden, bij de Raad van de 

Kinderbescherming. We gingen 
naar het noorden. Simone werd 
muziektherapeut in ‘het Zon-
nehuis’ in Zuidhorn. Onze twee 
kinderen zitten nu op mijn oude 
school, ‘de Mienskip’.

De Kruidhof
“Vroeger gaf ik altijd rondlei-
dingen in de Kruidhof en toen 
we hier terugkwamen, wilde ik 
er beslist vrijwilliger worden; 
dat gebeurde ook. Henk Jong-
sma stopte met zijn werk op de 
Kruidhof, dat gaf mij de moge-
lijkheid om één dag in de week 
gedetacheerd te worden en zijn 
taak over te nemen. Toen Lia 
Hummelen ermee ophield, stond 
ik voor de keus: moest ik mijn 
veilige baantje bij Justitie, waar 
ik al negen jaar werkte, opgeven 
en daar weggaan of de directie 
van de Kruidhof overnemen, een 
functie die veel politieke haken 
en ogen heeft. Een fi jne baan 
opgeven en afscheid nemen van 
leuke collega’s is niet iets wat je 
gemakkelijk doet. Mijn passie 
voor tuinen en natuur won het. 
Ik kende de Kruidhof van bin-
nen en van buiten – ik wist waar 
ik aan begon: ik zou er alleen 
voor staan. Op het allerlaatste 
moment leverde ik mijn sollicita-
tiebrief in op het gemeentehuis. 
Daarna ging alles snel”.

Dubbele taak Kruidhof
De Kruidhof heeft twee taken: 
een museale taak en een taak als 
reïntegratiebedrijf. Het museum 
vraagt om collectiebeheer – we 
zijn een oude tuin (1930),  een 
cultureel erfgoed, lange tijd (en 
nu ook weer) medebeheerd door 
de Universiteit in Groningen. De 
Kruidhof is de grootste tuin in 
zijn soort van Europa, interes-
sant voor veel mensen.  Bij een 
museum hoort een restaurant of 
tuincafé. Daar worden, evenals 
aan het museum, hoge eisen 
aan gesteld. De tweede taak van 
de tuin vraagt veel menskracht 
– de mensen die in een reïnte-
gratieplan bij ons komen wer-
ken, moeten begeleid worden. 
Vier hectare tuin (dat zijn vier 
grote voetbalvelden!) vragen 

veel onderhoud. Helaas heeft de 
gemeente directe menskracht bij 
ons weggehaald en verlopen tra-
jecten via reïntegratiebedrijven  
en Raderwerk. Er zijn bijna geen 
werklozen meer in de gemeente. 
Iedereen heeft van Sociale Zaken 

een casemanager en een traject 
naar een reguliere baan aange-
wezen gekregen. Ik kijk uit naar 
andere mogelijkheden om men-
sen aan te trekken en dat is een 
heel geregel. Mijn achtergrond 
komt mij hierbij goed van pas”.

Onbekend in eigen dorp
“Veel werk in de Kruidhof wordt 
door vrijwilligers gedaan. Er zou-
den  meer vrijwilligers een taak 
kunnen krijgen in de tuin. Lang 
niet alle mensen van Buitenpost 
kennen de Kruidhof en dat is 
eigenlijk vreemd als je weet 
dat er bezoekers uit alle delen 
van de wereld komen: zij doen 
mee aan tuinreizen, ze hebben 
natuurgerelateerde hobby’s, het 
zijn vaklui of wetenschappelijk 
geïnteresseerden. Onze bota-
nische tuin is de grootste van 
Europa met 17 thematuinen en 
een grote wetenschappelijke 
collectie. De universiteit van Gro-
ningen doet momenteel onder-
zoek naar werkzame stoffen in 
verschillende planten in de tuin. 
Het stuk grond waarop de tuin 
ligt is uniek. Onze bezoekers zijn 
altijd onder de indruk. Het zou 
zo moeten zijn dat mensen uit 
het dorp het prettig vinden om 
hier een taak op zich te nemen. 
Er is een vrijwilligster die voor 
de rozen in de tuin zorgt. Dat is 
een grote taak, maar ze zet zich 
er samen met een deel van het 
personeel helemaal voor in. Ze 
is bezig plannen te maken voor 
een reorganisatie van het rosa-
rium. Er zijn groepjes vrouwen 
die hier komen tuinieren. Ze 
drinken gezellig koffi e met elkaar 
en ontmoeten anderen”.

Gemeentelijk bedrijf
De Kruidhof is van de gemeente. 
De middelen zijn beperkt. Daar-
om willen we kijken of bepaalde 
taken geprivatiseerd kunnen 
worden. We zoeken aansluiting 

“...veel mensen uit de omgeving kennen de Kruidhof niet, 
als ze hier komen weten ze niet wat ze zien...”

Jan Willem Zwart - directeur van ‘de Kruidhof’Jan Willem Zwart - directeur van ‘de Kruidhof’
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bij verenigingen die een eigen 
belang bij de tuin hebben. Het 
Behouden Huis bijvoorbeeld wil 
hier concerten en tentoonstel-
lingen organiseren. Het is in hun 
belang dat ze een mooie lokatie 
hebben om dat te doen en wij 
hopen hiermee meer mensen 
aan te trekken. We streven er-
naar evenementen te organise-
ren die bij de sfeer van de tuin 
passen. Zo draaien we ook alleen 
maar klassieke muziek in het 
restaurant. We draaien budget 
neutraal en beseffen dat we met 
onze activiteiten Buitenpost en 
Achtkarspelen op de kaart zet-
ten! Daarnaast is en blijft onze 
maatschappelijke functie voor 
mensen die tussen wal en schip 
vallen uniek! Maar er kan veel 
meer gerealiseerd worden dan 
wat we nu doen. Er kunnen meer 
mensen naar de tuin komen. Ons 
streefaantal is twaalf en een half 
duizend. Dagjesmensen zijn een 
belangrijke doelgroep voor ons 
– ze genieten van de tuin en 
nemen meestal iets mee uit het 
winkeltje. 

Een speciale plek
De tuin is een ideale plek voor 
mensen die van rust willen ge-
nieten. Elke dag loop ik een keer 
helemaal door de tuin. Dat geeft 
mij rust en inspiratie. Ik zou wil-
len dat heel veel mensen de tuin 
op deze manier ervaren”.

(advertentie)



Heel veel schoolspullen
Kom kijken naar onze folderaanbiedingen!

Bij inlevering van deze advertentie 5% korting
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Utpraat  door Janne Oosterwoud!
It wie in hotelarranzjemint, diner 
ynbegrepen. Dat wy sitte om sân 
oere mei de honger yn ’e hals 
foar in grut giel servet. Famkes 
yn ’t swart rinne drok hinne en 
wer, it moat wol goed komme. 
Om kertier foar achten ha wy 
einlings in Rivella, en om acht 
oere sitte wy oan ’t sop. Dêrnei 
wer in kertier wachtsje elk oan in 
kant fan it waksineljochtsje. Wy 
begripe dat wy gesellich drinke 
moatte en wilens prate. Mar 
wy binne nei in lange fytsdei 

útpraat en ús termosfl essen 
wienen leech. Wy ha gewoan sin 
oan iten.

‘Heeft het gesmaakt? Is alles 
naar wens?’ Wy knikke fatsoenlik. 
Ut ferfeling nimme wy noch in 
kanne kâld wetter foar €1,70 
en sitte de hiele rit út oant 
healwei tsienen.  Fjouwer 
sokke ferplichte jûnen yn ’t 
foarútsjoch… It sil net sa hearre, 
mar de oare jûnen ha wy ús 
lêsboek meinommen!

Verenigingsoverzicht - nagekomen: 

Hûnestront
Goed twa jier wenje wy no yn de ‘residentie’ Bûtenpost. Mei folle nocht. 
Hjir binne in protte moaie fyts- en kuierpaden. Ek binne der folle moaie 
fytstochten te meitsjen yn de omkriten. En meastal kinne jo wat yn de lijte 
bliuwe. En dat is ek wat wurdich as jo in hekel ha oan yn de wyn op te 
wrotten. Derby sjocht men op ferskate plakken bankjes stean dy’t noegje 
om efkes sitten te gean. Mar as men dan op sa’n moai plakje sit en wat 
om jo hinne sjogge, falt it op dat men hast nea in offalbak sjocht wer’t it 
nou krekt nedich is. It resultaat sjogge jo dan ek al gau. Oeral lege blikjes 
- plastic pûden, lege drinkpakjes en plastic fl eskes. It is in griis. Allegear 
spul dat yn de natûr net thus heart. Sels yn it park by de fi ver is it allegear 
ôffal. It geniet om der efkes te genietsjen fan de natur om jo hinne en fan 
de wetterfûgels yn de fi ver, wurd in ergernis, want sels yn it wetter driuwt 
fan alles wat der net yn heart. Ek hjir gjin ôffalbak. In gewoan mins nimt 
syn rommel mei en smyt it thus yn de container, mar elk wit wol dat dit net 
mear opgiet by in protte minsken. Smyt mar del, dan binne wy it kwyt. 

Al sa’n ergernis binne de lju dy’t sa nedich in hûn ha moatte. Dat sa’n 
bist ek ut’e broek moat fynt elk minske gewoan en normaal. Mar in bytsje 
muoite dwaan om de brot op te reden is der net by. De baas of bazin rint 
moai op it fyts-kuierpaad. De houn swynt op eigen manneboet yn en om 
de paden, strúnt yn de underwâlen om en skyt wer’t it him utkomt. De 
baas hat neat yn de gaten. Teminsen hy mient dat syn meiminsken him 
foar ûnskuldich hâlde. Wat in mentaliteit. Der binne net mear as sa’n twa 
persint dy’t it fatsoen ha om de boel op te rêden, sadat bern of greaten 
sûnder yn de stront te traapjen in trêd bûten it ferhurde paad dwaan 
kinne. As de mannen fan de grienfersjenning oan it meanen binne neist it 
paad of yn griene boartersplakken, bliuw dan mar út de buert, want oars 
kriget men de stront om de earen. En sa net, dan stjonke jo der wei. It 
liket my ta dat hjir noch wol in taak leit foar de ferantwurdelike ynstansjes. 
Fierder ha wy in soad wurdearring faor al itjinge dien wurd om de ynwen-
ners in goed plak ta te skikken wer’t it nofl ik wenjen en recre-earen is.

dhr. van der Heide, Achtkant

Nadat een aantal jaren geleden 
een overkapping op de galerij van 
het Mejontsmafl at aan de Prof. 
Wassenberghstraat is geplaatst, 
een liftinstallatie is aangebracht en 
de woningen boven voorzien zijn 
van een spreek-luisterverbinding 
met de toegangsdeur van de cen-
trale hal, maakte Stichting Woning-
bouw Achtkarspelen ruim een jaar 
geleden aan de bewoners kenbaar 
dat voor 2006 het renoveren van 
douches en toiletten waarschijnlijk 
ter hand zal worden genomen. De 
huurders kregen begin dit jaar in-
derdaad het verheugende bericht 
dat de modernisering defi nitief zou 
plaatsvinden. De Mejontsmafl at is 
begin jaren zeventig gebouwd. In 
1996 is het keukenblok vervangen 
en is er een HR-ketel geplaatst. 
Dus was het nu tijd om de toilet-
ten en de douches naar de eisen 
des tijds in te richten. Begin maart 
werd met het projectonderhoud 
van de 24 woningen een aanvang 
genomen en voor de bouwvak-
vakantie was het afgerond. Het 
werk is zonder huurverhoging uit-
gevoerd. Al het bestaande sanitair 

is verwijderd evenals alle wand en 
vloertegels. Wanden en vloeren 
zijn opnieuw betegeld en compleet 
nieuw modern sanitair is aange-
bracht. De radiator in de douche 
is vervangen en ook hebben de 
schilders hun best gedaan, wat het 
gehele kompleet heeft gemaakt. 
Ook is aan de technische installa-
tie gewerkt. De groepenkast in de 
meterkast moest het veld ruimen 
en is vervangen door een nieuwe. 
Hoewel de bewoners erg ingeno-
men zijn met het prachtige resul-
taat heeft de renovatie per woning 
volgens sommige bewoners wel 
veel te lang geduurd.

Het liep niet altijd gesmeerd met 
de werkzaamheden. Dit werd 
mede veroorzaakt door het faillis-
sement van het installatiebedrijf. 
Ook hadden de mensen die het 
werk moesten uitvoeren, net als 
een ieder, te maken met de ex-
treme warmte. Om de dag hadden 
de buren corvee en werden de 
werklui voorzien van een natje en 
een droogje. Een schaftkeet was 
namelijk niet aanwezig, zodat de 

centrale hal fungeerde als ruimte 
voor werkoverleg en pauzes. Me-
nig buurtoverleg met betrekking 
tot de dagelijkse gang van zaken 
rondom de renovatie heeft hier 
ook plaats gevonden. De centrale 
hal is weer schoongemaakt en 
ingericht en de vensterbanken 
zijn voorzien van nieuwe planten. 
Hieruit kunt u mede opmaken dat 
de bewoners veel waarde hechten 
aan de leefbaar in en rondom van 
het prachtige en op een mooie 
lokatie gelegen Mejontsmafl at. En 
hier draagt de laatste uitgevoerde 
metamorfose zeker aan bij. (foto: 
redactie)

Sanitair-metamorfose in Mejontsmafl at

Ilse Saelens (24) is getrouwd met Wierd van der 
Kooi (27) en hebben een zoontje Louis (1). Met z’n 
drieën wonen ze op de Wiek.

Een paar jaar woont Ilse nu in Nederland. Haar accent 
verraad al waar ze geboren is. Ze zag het levenslicht in 
ons buurland België en woonde lange tijd in het plaatsje 
Roeselare in west-Vlaanderen.

Verliefd
Wierd zat in die tijd op de Hanze Hogeschool in Groningen 
en leerde daar voor ICT-er. Zijn stage liep hij in België 
in het plaatsje Kortrijk. Hier woonde hij tijdelijk in een 
studentenhuis. Een vriendin van Ilse woonde daar ook 
en zo hebben ze elkaar leren kennen. “De stage duurde 
ongeveer 4 a 5 maanden. Hierna moest Wierd naar Cura-
çao voor 6 maanden. Ik ben gelijk met hem mee gegaan. 
Na die 6 maanden zijn we terug gegaan naar Groningen 
waar Wierd op kamers woonde. Vanuit Groningen hebben 
we een woning gezocht en zo kwamen we in Buitenpost 
terecht, want dat was de enige plaats waar een huis vrij 
was. Wierd kreeg toen ook een baan bij de Nuon in Leeu-
warden waar hij overigens nog steeds werkt”.

Cultuurschok
Ondanks dat Nederland en België buren van elkaar zijn, 
zijn de cultuurverschillen duidelijk zichtbaar. “Ik kwam 
in Buitenpost te wonen en kreeg , laten we het maar zo 
noemen, een cultuurschok. De jongeren zijn veel agres-
siever, mondiger, luidruchtiger en hangen maar wat op 
straat om. Bij ons in België heeft de jeugd respect voor de 
ouderen, kleine kinderen zie je daar beslist niet op straat 
spelen zoals hier, en de oudere jeugd zit in de jeugdkroeg, 
jeugdherberg of bij jeugdverenigingen. Als ik met de trein 
naar België reis kun je precies merken wanneer je op de 
grens bent. Nederlanders hebben ontzettend veel kabaal 

en constant gaan die mobiele telefoons af. Belgen zijn 
veel rustiger en houden rekening met de  medereizigers”, 
vertelt Ilse.

De lokale supermarkt
“Wij Belgen zijn echte Bourgondiërs”, zegt Ilse en legt uit 
waarom. “In Nederland eet men om te eten. Een half uur-
tje in de keuken staan en het eten dan zo snel mogelijk 
zien op te eten. Wij kunnen uren in de keuken staan en 
tafelen ook zomaar een paar uur. Het eten maken we al-
tijd zoveel mogelijk vers. Je ziet bij ons in de supermarkt 
weinig potten en blikken en kant en klaar maaltijden. Ook 
vind je geen gesneden groenten. Het vlees in de super-
markt hier ligt al gesneden en verpakt in de koeling. In 
België vind je dat in de supermarkt dus niet. Wij kunnen 
zelfs tegen de vleeshouwer zeggen hoe dik wij de karbo-
nades gesneden willen hebben. Persoonlijk vindt ik het 
eten in België veel lekkerder en verser. Hier wordt ook 
veel gewerkt met pakjes saus, jus, e.d. Dat vind je dus bij 
ons niet. Wij maken alles zelf.”

Wachtlijst
“Ik schrok ervan toen de men bij de woningbouw mij 
vertelde dat er een wachtlijst bestond voor het huren van 
een woning. Dat kennen wij in België niet. Je gaat naar 
een makelaar en je kunt zo een huurwoning uitzoeken. 
Ook het wachten voor een bezoek aan de huisarts vind 
ik een ramp. Als je hier op maandag belt dat je ziek bent 
dan mag je blij zijn als je twee dagen later bij de huisarts 
terecht kan. Bij ons in België kan je gewoon ieder uur van 
de dag zonder afspraak bij de huisarts terecht”.

Rijbewijs
“Een rijbewijs halen gaat bij ons ietsje makkelijker. Eerst 
doe je je theorie-examen. Als je dat haalt mag je 6 maan-
den met een auto de weg op, wel onder begeleiding van 

iemand die het rijbe-
wijs heeft. Dit kan 
een van je ouders 
zijn of een vriend of 
vriendin. Rijles bij 
een rijschoolhouder 
is niet verplicht. Na 
die 6 maanden doe 
je dan een praktijk 
examen”

Kritiek
“Ik vind het park van 
Buitenpost een grote 
ergernis met al dat 
afval wat er ligt. Ik 
heb ook al met de 
gemeente gebeld maar die zeggen dat de kosten van 
zo nu en dan opruimen goedkoper is dan afvalbakken te 
plaatsen. De wekelijkse markt vind ik ook maar mager-
tjes. Weinig kraampjes, weinig keus. En dan de Friese 
taal. Friezen zijn stugge mensen en houden zich maar aan 
dat fries vast al versta ik er weinig van Ook is de sociale 
controle groot. Iedereen weet alles van elkaar en men 
roddelt maar wat af Al met al vind ik de Belgische cultuur 
prettiger. Natuurlijk mis ik mijn familie en vrienden, maar 
die heb ik hier gelukkig ook.”

Natuurlijk hebben we ook nog even gepraat over de 
Vlaamse frieten toen ik Ilse vroeg of ze die ook miste. 
“Vlaamse frieten worden hier afgeschilderd als halve 
aardappels maar het zijn net als hier ook gewone frieten 
en hier en daar smul ik best wel eens van een bakje friet”. 
(foto: eigen foto).

Ilse Saelens, Belg in Bûtenpost: “Vlaamse frieten zijn geen halve aardappels“

Buurtvereniging Voorzoom
Nadat ons bestuur begin mei enigszins vernieuwd 
is, bruisen wij van ideeën binnen onze buurtvereni-
ging De Voorzoom. De eerste bestuursvergaderin-
gen hebben wij wat gebrainstormd over de uit te 
zetten koers. Tijdens de feestweek hielden wij de 
jaarlijkse bbq, waaraan alle leden van de Voorzoom, 
de Bonkelaar, de Zeilen, de Lange Schoor en een 
gedeelte van de Pensteen konden meedoen (na 
opgave). Tevens is er een fi etstocht uitgezet, waar-
aan ook kinderen mee hebben gedaan. Bij deze 
tocht bezochten we de watertuin ‘de Waterjuffer’ in 
Augustinusga. Verder hebben we plannen om de 
rest van dit jaar een aantal leuke excursies in de 
provincie te houden. 

Mochten er in genoemde straten mensen wonen die 
nog niet lid van deze buurtvereniging zijn maar het 
wel willen worden, neemt u dan even contact op met 
een van onze bestuursleden: Rense v.d. Heide, De 
Voorzoom 58, tel. 543197 (voorzitter); Koert Jager, 
De Voorzoom 3, tel. 542206 (penningmeester); Ma-
rianne Looijen, De Pensteen 7, tel. 544166; Maaike 
Sterk, De Voorzoom 11, tel. 540275; Fokke Drijfhout, 
De Lange Schoor 12, tel. 544100.

Koersbal ‘Herbranda’
In de Binnenste Buiten van juni heeft u door mis-
communicatie onzerzijds niets kunnen lezen in de 
rubriek wat is er zoal te beleven in Buitenpost over 
koersbal ‘Herbranda’. Wij willen alsnog graag van 
deze gelegenheid gebruik maken om onze vereni-
ging onder uw aandacht te brengen. Wij zijn een 
gezellige club en spelen iedere woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.15 uur in Herbranda met tussenin 
een koffi e of theepauze. Koersbal is een uit Australië 
afkomstige zaalsport. Het spel wordt gespeeld met 
vier zwarte en vier gele koersballen en een wit doel-
balletje, ook wel de jack genoemd op een vilten mat 
van twee bij acht meter. Het meetlint mag natuurlijk 
niet ontbreken. De moeilijkheid van het spel is dat 
het zwaartepunt van de speelbal uit het midden ligt 
waardoor de bal altijd een kromme baan beschrijft. 
Koersbal kan in enkele minuten geleerd worden en 
men kan het spel direct spelen. Iedereen kan dit bal-
spel beoefenen omdat er geen lichamelijke of fysie-
ke inspanning voor nodig is. Bent u geïnteresseerd, 
kom dan gerust eens kijken, want nieuwe leden zijn 
welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met de voorzitter A. v.d. Zaag, (tel. 544524) 
of met de secretaresse H. Kraak, (tel. 543601). 



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Oud Papier Actie Concordia ten einde
“Een beetje weemoedig”, zo typeerde Jacob de Vries, penning-
meester van brassband Concordia de sfeer tijdens de laatste oud 
papier actie (OPA)-inzameling op 15 juli. Vanaf 1 augustus nam de 
gemeente Achtkarspelen de papierinzameling voor zijn rekening en 
dat betekent voor Concordia een einde aan een traditie van ruim 26 
jaar. Weer of geen weer, iedere derde zaterdag van de maand verza-
melde zich om 9.00 uur ’s ochtends een grote groep vrijwilligers bij 
de brandweerkazerne aan de Vaart. Met zes auto’s plus aanhangers 
werd in vier uur tijd het oud papier uit dorp en omstreken – van Oost 
tot West – volgens een vaste route opgehaald. Ook de middenstand 
en de scholen gaven hun papier en karton graag aan Concordia. De 
afgelopen jaren leverde dat zo’n 300 ton oud papier per jaar op, goed 
voor ca.11.000 euro voor de verenigingskas. Volgens De Vries heeft 
Concordia in alle jaren ruim vier miljoen kilo papier ingezameld. 

Daarnaast was de OPA een sociaal gebeuren. “Het is erg gezellig om mee 
te doen en je doet het voor een goed doel”, zo omschrijven de jongste 
leden van Concordia de oud papieraktie. Als je geen dringende reden had 
om weg te blijven, dan was je er, weer of geen weer. In het bijzonder gold 
dat voor de seniorleden Alle Kempenaar (71) en Alle Hofman (72), die 
altijd van de partij waren.

Oud papier in plaats van koek
Voordat Concordia met de OPA begon, was men afhankelijk van dona-
teurs en ruimhartige sponsors. Daarnaast werden er akties gehouden, 
onder andere op rommelmarkten en twee keer per jaar, in het voor- en na-
jaar, werd er koek verkocht. Toen die voor de zoveelste keer niet opbracht 
wat er van verwacht werd, werd het idee geopperd om met het inzamelen 
van oud papier te beginnen. Douwe de Boer, Alle Hofman, Alle Kempe-
naar en Gerrit Offi nga waren inzamelaars van het eerste uur. Zij haalden 
oud papier op bij de middenstand en legden de basis voor de sociale 
binding tussen ‘het dorp’ en brassband. Ook Jacob de Vries was vanaf het 
eerste uur bij de inzameling betrokken. “Wij begonnen met één container 
naast de brandweerkazerne. Het dorp was toen ook nog veel kleiner. Nu 
worden er maandelijks zes containers gevuld”. In de afgelopen jaren heeft 
Concordia voor ca. 80.000 euro bijna alle muziekinstrumenten kunnen 
vervangen, waardoor er over kwalitatief goed materiaal wordt beschikt. 

Toekomst
Naast Jacob de Vries is ook Bart Buist, voorzitter van Concordia, be-
nieuwd hoe het nieuwe systeem van papier inzamelen door de gemeente 
Achtkarspelen gaat verlopen. Is de gemeente in staat om dezelfde hoe-
veelheid oud papier in te zamelen als Concordia? Leden van Concordia 
twijfelen hieraan. Uit de voorlopige planning van de gemeente, die recent 
- op verzoek van de brassband - is uitgereikt, blijkt dat de gemeente vier 
avonden à 3 uur per maand heeft ingeroosterd om het oud papier in Bui-
tenpost in te zamelen. Concordia heeft hiervoor ‘slechts’ één zaterdag-
ochtend van maximaal 4 uur nodig. Het bestuur vindt het jammer dat de 
verantwoordelijke wethouder zich niet beter door de papierinzamelende 
verenigingen heeft laten informeren over alle ‘ins en outs’ rondom dit ‘be-
drijf’. Onzekerheid is er verder over de situatie over 3 jaar. Dan wordt de 
nieuwe wijze van papier inzamelen geëvalueerd. Het wegvallen van de 
oud papierinkomsten betekent voor Concordia een contributieverhoging 
van zes keer het huidige bedrag. 

(tekst: Ineke Antuma, foto: Bart Buist)

Tijdens de feestweek kreeg ‘het Behouden Huis’ 
bezoek van twee Lapse dames uit Sameland: Olaug 
Eriksen en Berit Ellen Turi. Het verschil tussen het 
drukke Buitenpost en de stille hoogvlakte in het uiter-
ste noorden van Noorwegen kon niet groter zijn dan 
juist in de feestweek. Ze waren verbaasd over zoveel 
mensen in het dorp, over het Concours Hippique en 
de natuurmarkt. Grote belangstelling toonden zij voor 
de planten in de Kruidhof, vooral voor hun genees-
krachtige eigenschappen.
Olaug en Berit Ellen zijn natuurmensen. Zij vertellen 
over hun leven op de hoogvlakte.
Olaug Eriksen woont samen met haar man Oskar 
en drie kinderen in de buurt van Karasjok (Noors 
Lapland). Zij zijn beheerders van de berghut Ravna-
stua. Om daar te komen, moet men vanaf de weg 
16 km bergopwaarts afl eggen, te voet of op de ski’s. 
De berghut ligt aan de oude postroute van Karasjok 
naar Alta in een totaal isolement op de hoogvlakte, 
vlakbij een bergmeer. Vroeger werd deze route vooral 
begaan door ambtenaren, belastingmensen, de nota-
ris, de dominee en handelslieden. Nu komen er ook 
wandelaars. Op een dagmars-afstand ligt Mollisjok, 
de volgende berghut. Om deze te bereiken moet men 
de weg zien te vinden tussen verschillende meren 
door, langs moerassen, over rivieren en soms óver 
een meer. Van Mollisjok komt men dan in Jotka en 
tenslotte in Alta, de hoofdplaats van Lapland. De drie 
berghutten worden al drie generaties lang beheerd 
door leden van de familie Eriksen. Spannend is het 
verhaal van de oude Inga, de moeder van Oskar. Zij 
werd geboren in Mollisjok en woonde haar hele leven 
in Ravnastua, waar ze negen kinderen kreeg. Tot op 
hoge leeftijd legde ze de afstand naar Karasjok te voet 
af. Als ze begint te vertellen over haar leven, weet ze 
haar toehoorder mee te slepen naar een wereld waar 
‘nooit iets gebeurt’, maar waar zij een rijke levenserva-
ring heeft opgedaan. 
Over de hoogvlakte trekken is enerverend en niet 
zonder gevaar voor een Nederlander. W.F.Hermans 
beschrijft zijn tocht in zijn boek ‘Nooit meer slapen’ –  
totaal uitgeput komt hij uiteindelijk in Ravnastua aan; 
hij kon het niet bolwerken op de hoogvlakte. Olaug 
Eriksen en Berit Ellen Turi wèl - zij vertellen:
Olaug: op de hoogvlakte wonen vind ik heerlijk. Drie 
uren over asfalt lopen is voor mij een vermoeiende 
tocht, maar het pad naar Ravnastua –16 km – heb ik 

in een wip afgelegd. Ik 
kan de afstand ook af-
leggen met de tractor, 
maar het liefst doe ik 
dat te voet. Ik leef hier 
in het paradijs. Hier 
vind ik vrede. Hier is 
het of God vlakbij is. 
Met kerstmis zijn we 
altijd met ons gezin in 
Ravnastua. Verder is 
er dan niemand. We gaan naar buiten, kijken naar de 
sterren en het noorderlicht. Dat is pas echt kerstfeest.
Berit Ellen: ik kom uit een familie van rendierhouders. 
Ik ben in de natuur geboren. Samen met mijn ouders 
trok ik met de kudde twee keer per jaar over de hoog-
vlakte helemaal tot aan de kust in het noorden en in 
de herfst weer terug. Van mijn ouders heb ik geleerd 
hoe je je moet oriënteren in de wilde natuur. Voordat 
we weggaan, kijken we op de kaart om het terrein te 
verkennen. Welke bergen zijn er, hoe hoog zijn ze, zijn 
er hindernissen? Dan beginnen we te lopen (zonder 
kaart). We kijken meteen naar de bergen om te zien  
waar we het gemakkelijkst langs kunnen gaan. Tel-
kens gaan we zitten en prenten ons het landschap 
in: zien we bijzondere stenen, bosjes, een pad, een 
meer, een beek? Soms leggen we een kleine steen 
op een grote. We kijken alvast goed uit waarlangs we 
het best terug kunnen gaan. We onthouden het land-
schap. Ik heb heel veel landschappen in mijn hoofd. 
In dichte mist verandert het landschap. Een steen, 
die eerst ongeveer een meter hoog was, is plotseling 
heel groot in de mist, de bomen ook. Een verdieping in 
het landschap kan plotseling onafzienbaar lijken, een 
paar boompjes zijn een heel bos geworden. De natuur 
wordt vergroot en zo kun je je niet meer oriënteren; 
wat in je geheugen zit, klopt niet meer met de werke-
lijkheid, je verdwaalt. Som blijven we een nacht weg. 
Dan vlechten we van takken een soort hut. In de open 
lucht slapen is heerlijk. De hoogvlakte is het beste wat 
ik weet. Daar ontspan ik, mijn lichaam wordt moe, mijn 
hoofd rust uit. Als iets moeilijk is, word ik rustig, ik word 
een nieuw mens. Het grootste probleem wordt een ba-
gatel op de hoogvlakte.
Info over Ravnastua: www.ravnastua.inord.no 

(tekst: Jannie Jensma-Dijkema)

Na het lezen van een artikel over de stichting Euro-
pa Kinderhulp, besloten mijn man en ik ons op te 
geven als gastouders. Wat is het doel van de stich-
ting Europa Kinderhulp? Zij zorgt dat  kansarme 
kinderen in Europa  een onbezorgde vakantie van 
drie weken bij gastouders kunnen hebben. Wij 
kregen jongens uit Hannover te logeren, maar het 
hadden ook kinderen uit Amsterdam, Rotterdam, 
Frankrijk of  Bosnië kunnen zijn.

Stichting Europa Kinderhulp is een gedegen en be-
trouwbare organisatie. Men controleert je gegevens, 
komt op huisbezoek, informeert je dan terdege over 
wat je kunt verwachten en de vragen die je stelt, 
worden afdoende beantwoord. Wij gaven ons op voor 
twee kinderen omdat we geen kinderen meer thuis 
hebben (we zijn beiden 65) en er geen kinderen bij 
ons in de buurt wonen.

Maandag 25 juli haalden wij ze op in Heerenveen. 
Twee jongetjes: Steven, 10 jaar oud, klein voor zijn 
leeftijd met een grote mond. Hij was een man van de 
wereld want hij was al voor de vijfde keer mee. Florian, 
9 jaar oud, normaal postuur, schuchter, een “blijf van 
mijn lijf” fi guur. Hij kwam voor de eerste keer mee. Zij 
ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze bij ons in de 
auto zaten. Steven vroeg meteen wat we zouden eten 
en wat we vandaag gingen doen. Florian zei niets. Het 
is heel wat voor die kinderen. Voor het eerst alleen 
van huis, in een vreemd land, vreemde mensen, een 
vreemde taal. Daar is echt wel moed voor nodig. Wij 
reden naar huis en na een slaaapkamer uitgekozen te 
hebben, dook men het Prinses Margriet kanaal in.

Ofschoon zij elkaar helemaal niet kenden, was het 
een goed koppel. Steven, een heel druk baasje met 
een grote mond (niet brutaal, maar betweterig), ving 
Florian perfect op. Florian, die medicijnen slikte om 
rustig te zijn, kwam door Steven los. Maar Florian 
leerde Steven de betekenis van “Nein”. Wanneer Ste-
ven te bazig werd, zei Florian “Nein” en ging zijn eigen 
weg. Steven slikte ook medicijnen, tegen allergieën, 
en hij gebruikte in het begin een inhaler. Onze com-
plimenten aan de organisatie, die deze kinderen bij 
elkaar gebracht heeft. Wij, de gastouders, hoefden 
slechts een thuis te geven en het spelen en kind-zijn 
werd door de kinderen zelf ingevuld. Het was gezellig, 
er was weer reuring in het huis, we gingen naar allerlei 

evenementen en de feestweek in Buitenpost was ook 
een feestweek voor hen. Opa en Oma werd Opi und 
Omi en als er geslijmd moest worden, werd het Opa-
lein en Omalein. Opi was de held. Hij leerde hen vis-
sen en ging met ze varen Opi at sambal bij zijn eten en 
dat was stoer. Dus probeerden zij het ook “Scharf aber 
lecker!”. Beschuit met Streusel (hagelslag) vormde het 
hoofdbestanddeel van het ontbijt, maar het lekkerste 
van alles was Vla. Daar lustten ze wel pap van. 

Het waren echte waterratten en gelukkig werkte het 
weer de eerste twee weken fantastisch mee. De Stich-
ting organiseerde ook een familiedag in het Aeolus-
park te Sexbierum. Het was een goede gelegenheid 
om andere gastouders te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen. Zo spraken wij mensen die zelf vier kinde-
ren hadden en al voor het derde jaar hetzelfde meisje 
te logeren hadden. Zij was volkomen opgenomen in 
het gezin. Dat viel ook op bij het wegbrengen. De gast-
ouders en de gastkinderen namen afscheid van de lo-
gees alsof er een gezinslid wegging. Natuurlijk waren 
er ook wel eens botsingen, waarbij de Buben tot de 
orde geroepen moesten worden... Maar dat werd ge-
accepteerd, waarna men weer overging tot de orde 
van de dag. En die orde van de dag bestond uit een 
vakantie, waarbij zij drie weken lang hun problemen  
konden vergeten en Kind konden zijn. Die verandering 
voltrok zich voor onze ogen en gaf mijn man en mij de 
grootste voldoening.

(tekst en foto: Mary van Asperen-Atkins)

De jongens uit Hannover...

Bezoek uit Lapland

In de prijzen?
Eppie Weidenaar en Jan Dirk de Groot in actie op de PC
de eerste omloop zes nul en voor de koning te sterk
Helaas voor hen geen bobbeslag meer in het perk
Toch deden ze in Franeker als Buitenposter partuur mee

Feestweek met Outpost en circustheater Fantasia een groot succes
Het concours met 3 kampioenen betalend slecht bezocht
Jaarmarkt met minder kramen en mini kermis op de Buitentocht?
Wâldkeninginne Jenny Bakker met Ferrari 355 GTS een kroonprinses

De langdurigste langblijver 12 jaar bij SKA: Hylke de Vries
Als naamloze vijf maanden voor geboorte reeds aangemeld
Odes van der Ploeg voor de Postruiters zijn Manege opengesteld
Gehuldigd als erelid met BUMATA en koets op z’n Fries

Het inzamelen door Concordia zesentwintig jaar van oud papier
Door de gemeente “afgepakt” in drie jaar fi nancieel afgeroomd
Wethouder zonder samenspraak ruikt inkomsten, heeft in euro’s gedroomd
Vereniging, eigen initiatief en dorpstraditie was wel de ultieme manier

PEVADKO

Steven (links) en Florian (rechts) uit Hannover 
genieten van hun dagelijkse portie vla.
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Tuinbeleven
De Kruidhof in het ‘nieuw ‘ gestoken
We zijn inmiddels halverwege ons openingsseizoen en er is veel ge-
beurd afgelopen tijd. De Kruidhof blijft voortdurend in ontwikkeling. 
In de kranten kunt u hier regelmatig over lezen. Vooral het woord ‘ 
nieuw’ past goed bij de ontwikkelingen van afgelopen maanden.
 
Zo heeft het IJstijdenmuseum op 1 juli de deuren geopend. Het 
museum is prachtig geworden en vult de toeristische functie van 
De Kruidhof heel goed aan. Niet alleen de komst van dit museum 
is nieuw. Ook hebben we 12 nieuwe rondleiders erbij om de groe-
pen, -die we dit seizoen volop ontvangen-, de mooie tuinen te laten 
zien.  Nieuw dit seizoen is ook onze website, gemaakt door Creative 
Work uit Buitenpost. De site draait naar volle tevredenheid en veel 
reacties, informatie- aanvragen en reserveringen komen via de site 
binnen. Alle tuinen zijn, vanuit de lucht bekeken, in één overzicht 
(plattegrond) op de site te zien. Er wordt nog aan gewerkt, maar 
het is straks mogelijk om vanaf deze plattegrond iedere tuin te se-
lecteren en meer over te lezen en te zien. Nieuw zijn de prachtige 
beelden van Hans Jouta (door Het Behouden Huis) die her en der in 
de tuinen staan. Een subtiele toevoeging aan de sfeer in de tuinen. 
En dan zijn we er nog lang niet, want nieuw is ook de verbouwde 
entree en de vrije toegang naar de verkooptuin. U hoeft niet meer 
het dorp uit om mooie vaste planten voor uw tuin te kopen. (Kent u 
onze ‘plant van de maand’? Kijk maar eens op de site.) En heeft u 
al gehoord over ons nieuwe kruidenarrangement. De eerste groep 
heeft het arrangement inmiddels geboekt en was zeer enthousiast 
over de picknick in de Fruithof en het zelf bereiden van de tapas 
met kruiden uit de Keukenkruidentuin. U leest er alles over op onze 
site. 

Nieuw(s)
Nieuw is niet onze museumstatus, maar wel het slagen door de 
eerste herijking van het museumregister in Friesland. De Kruidhof 
is weer voor de komende vijf jaar een geregistreerd museum. Een 
mooie prestatie. Zo zullen er de komende maanden nog wel meer 
nieuwtjes uw kant op komen. Wilt u al dit nieuws eens van dichterbij 
bekijken, kom eens langs.

Agenda:
Bollen- en Knollendag
Zaterdag 2 september, verkoop bloembollen en knollen.
Workshop koken en bbq met kruiden.

We zijn inmiddels halverwege ons openingsseizoen en er is veel ge-

Wat is: ‘Vilten’ in It Koartling? - Vilt is ‘in’

Cursussen
Keramiek

Start: 23 oktober;
maandag 19.30 –21.30 uur

8 lessen
kosten: Euro 60,- (excl. mat)

Digitale Fotografie
Start: 2 oktober

maandag: 19.30-21.30 uur
10 lessen

kosten: Euro 75,-

Luisteren naar muziek
Start: 26 september

dinsdag 19.30-21.30 uur
10 lessen (1x per 2 wk)

kosten: Euro 60,-

Tekenen en schilderen
Start: 27 september

woensdag 19.30-21.30 uur
10 lessen

kosten: Euro 70,- (excl. mat.)

Tekenen en schilderen
(voor jeugd vanaf 9 jaar)

Start: 27 september
woensdag 16.30 – 18.00 uur

10 lessen
kosten: Euro 50,- (incl mat.)

Bovenstaande cursussen opgave
en inlichtingen: Je ie Kronenburg,

telefoon 0511-542024

Quilten
Groep 1 : start 19 september
Groep 2 : start 26 september

6 lessen (1x per maand)
dinsdag 09.00-11.00 uur

kosten: Euro 35,- (excl. mat.)

Computercursus voor
de echte beginner 

Start: 26 september en
28 september

dinsdag 09.30-11.30 uur
of

donderdag 19.30-21.30 uur
5 lessen

kosten: Euro 35,-

Aquarelleren
Start: 14 september

donderdag 19.30-21.30 uur
10 lessen

kosten: Euro 80,-

Workshop: sieraden van kralen
Start: 7 november

dinsdag 19.30-21.30 uur
kosten: Euro 8,50 (excl. mat.)

Workshops: van Bartha Altena
Dat  a : donderdag 12 oktober,

9 november, 7 december

Bovenstaande cursussen opgave
en inlichtingen: Elly Kramer, telefoon 

0511-543242,
bgg 06-12113800

Schildersclub
Start: 26 september

dinsdag 13.30-15.30 uur
10 lessen

kosten: Euro 85,-

Edelsmeden
Start: 27 september

Woensdag 19.30-21.30 uur
6 lessen (1x per 2 wk)

kosten: Euro 67,50 
(incl. mat. behalve zilver)

Vilten van wol
Start: 3 oktober

dinsdag 13.30-15.30 uur
4 lessen

kosten: Euro 38,50 ( excl. materiaal)

Workshop: Vilten van wol 
(gevorderden)

Vrijdag 17 november 10.00-16.00 
uur

Kosten: Euro 35,- (incl.koffi  e/
thee+lunch)excl. mat.)

Bovenstaande cursussen opgave
en inlichtingen: Tineke v.d. Wal,

telefoon 0511-543558

Startmarkt met cursistenexpositie !
We gaan binnenkort weer van start met het nieuwe cursusseizoen.

Het programma 2006/2007 heeft weer voor elk wat wils
Nieuw is sieraden maken van kralen. Kortom een zeer gevarieerd aanbod dus 

geef u op! Dit kan al op de cursusmanifestatie op 2 september in het Koartling. 
Op de manifestatie worden een aantal werkstukken van cursisten geëxposeerd.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf 

en ons gemakkelijk!
Let op de kopij-inleverdatum:

maandag 18 september.
Het blad verschijnt in week 39.

Houdt u daar ook rekening mee?

Open dag houtbewerking Tabak
Op 2 september houdt ook houtbewerkingsbedrijf Tabak haar eigen 
open dag. In de werkplaats van het bedrijfje op het industrieterrein ‘de 
Swadde’ is van 10.00 tot 17.00 uur de vele facetten van het ambachts-
werk met het natuurmateriaal hout te zien.  Dat kan gaan om de meer 
praktische zaken als meubilair of trapstijlen, maar ook het meer kunst-
zinnige beeldhouwwerk. 
Daarnaast is er ook werk te zien van collega houtbewerker Johanna 
Nijlunsing uit Glimmen. Zij  heeft een bedrijf  dat is gespecialiseerd in 
gedenktekens in hout, onder de naam 
‘beeldhouwerij op eigen houtje’.  Al langer 
promoot ze het gebruik van hout voor 
gedenktekens, dat op goede wijze gecon-
serveerd, lang kan meegaan. 
Naast de werkstukken is natuurlijk ook 
een kijkje in de keuken te zien van de 
houtbewerking. Zo is een kijkje te nemen 
in de grote sortering gereedschappen in 
de werkplaats en demonstreert Wierd 
Tabak verschillende technieken.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
0511-541109.



NIEUW!! !
ondergoed- panties - leggings-

stomerij - naaiservice

Ten Cate - Sloggi -
Triumph - Fila

t/m 16 septembert/m 16 septembert/m 16 september
10% 10% 

introductiekortingintroductiekortingintroductiekortingintroductiekortingintroductiekorting
op alle ondergoedop alle ondergoed



Oene Koop Teitsma heeft zijn Taak gevonden
Al enkele maanden is Oene Koop Teitsma vanuit zijn woning aan de Wollegras 4 
aan het werk als zelfstandige. Het werken als ondernemer in zijn administratie- 
en advieskantoor is nu zijn carrière geworden. Dit heeft hij weten te realiseren 
in TAAK, wat staat voor Teitsma Administratie en Advies Kantoor. Particulier en 
zakelijk kan men er terecht voor complete (bedrijfs)administratie en adviezen.

Snel voor de particulier
Na jaren voor diverse werkgevers in de ac-
countancybranche gewerkt te hebben, vond 
Teitsma de tijd rijp om voor zich zelf verder 
te gaan. Na al die jaren kent hij het klappen 
van de zweep en kan hij zijn klanten goed on-
dersteunen. Onder andere kunnen de particu-
lieren bij hem  terecht voor het laten invullen 
van hun inkomstenbelastingen. Daarnaast is 
men bij TAAK op het juiste adres voor succes-
sierechten en schenkingsrechten. Het grote 
voordeel van Teitsma is dat hij niet van 9 tot 
5 werkt. Particulieren en ondernemers mogen 
buiten kantoortijden bellen om een en ander 
geregeld te krijgen. “Dit is mijn grote kracht”, 
zegt Teitsma, “de meeste burgers werken 
overdag en hebben alleen ’s avonds tijd voor 
hun administratie”.

...en de ondernemer
Taak richt zich hoofdzakelijk op de onderne-
mer in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze voor het merendeel jonge groep 
ondernemers heeft het overdag druk om hun cliëntèle te verzorgen. Zij werken 
hard en hebben weinig tijd om zich met de fi nanciële verplichtingen bezig te hou-
den. Ook hebben zij vaak de kennis niet in huis om dit doelgericht en kostendek-
kend aan te pakken. Juist deze zelfstandigen zijn bij mij aan het juiste adres. Ik 
kan voor hen de complete fi nanciële boekhouding verzorgen. Maar ook het zoe-
ken naar subsidiemogelijkheden, het opstellen van bedrijfsplannen en het maken 
van jaarrekeningen behoort tot de mogelijkheden bij TAAK, volgens Teitsma.

Een fl exibel totaalpakket.
Als eenmansbedrijf kan ik natuurlijk niet alles zelf organiseren. Daarvoor heb ik 
een netwerk van  contacten opgebouwd met fi scalisten, juristen en makelaars. 
Als de situatie zich voordoet zullen zij mij verder helpen met het vinden van de 
juiste oplossing voor mijn cliënten. Dat is de winst die bij mij te behalen valt, alles 
is onder een dak te vinden. Daarnaast spreekt mijn persoonlijke aanpak de klan-
ten enorm aan. Dit is nog maar een beknopte opsomming van mijn kunnen, voor 
een uitgebreide opgave van het kunnen van TAAK kunt u ook altijd terecht op de 
website www.taakbuitenpost.nl, aldus de enthousiaste ondernemer. 

In september wordt mijn boek ‘Achtkarspelen, mensen door de tijd’ door de 
fi rma Banda uitgegeven. In dit boek worden bekende inwoners geplaatst in 
de geschiedenis van de dorpen en buurtschappen van de gemeente. Het ac-
cent ligt hierbij op de periode na 1800 toen de vervening in de gemeente ten 
einde liep en een armoedige tijd voor de veenarbeiders aanbrak. Enkele be-
kende mensen uit Buitenpost die in het boek beschreven worden zijn Hotze 
de Jong met zijn paard Piet, Filippus Roorda de farao van Egypte, de familie 
de Witte van de timmerfabriek, de dokteren Greidanus en Ynzonides, Harm 
‘Toeie’ Tamminga, Popke Sjoerds Bakker, Johannes Schootstra, de familie 
de Vries van de steenhouwerij en Ieske Dousma. Aan Albert Koning, de klui-
zenaar van de Buitenpostermieden, en de bekende Aan ‘Rus’ Nicolai wordt 
ruime aandacht aan besteed.

Hotze de Jong, ’fuort Piet’
Hotze de Jong onderhield een 
bodedienst tussen Buitenpost 
en Kollum. Het bedrijf was nogal 
kleinschalig; eerst was zijn trans-
portmiddel een hondenkar, later 
paard en wagen. Omdat hij van 
dit werk niet kon bestaan, was hij 
ook nog grafdelver en klokluider. 
Hotze lustte graag een borrel. 
Onderweg stak hij bij elke uit-
spanning aan, zogenaamd om te 
horen of er nog vracht was; maar 
het was hem eigenlijk om een 
borrel te doen. Zijn paard dat 
hij Piet noemde, kende elk café 
tussen Buitenpost en Kollum. 
Hotze hoefde Piet niet te zeggen om te stoppen, Piet deed dat uit zichzelf; hij kende 
de noden van zijn baas. Hotze werd in 1858 in Goutum geboren. Zijn ouders waren 
Ruurd Hotzes de Jong en Wytske Roorda. Ruurd en Wytske kochten een boerderijtje in 
Hardegarijp, maar daar lukte het niet. Daarna kochten ze een boerderijtje op het Oost 
in Buitenpost. Hotze trouwde in 1883 met Antje Terpstra uit Wirdum. Hotze en Antje 
kregen zeven kinderen: Ruurd, Nanne, Sytze, Jitske, Pietje, Janke en Johannes.

Hotze en Antje woonden in een dubbel huis aan de Kerkstraat. Van hieruit deed Hotze 
zijn bodedienst. Iedereen in de beide dorpen en onderweg vertrouwde Hotze zijn goe-
deren toe, er werd goed op gepast. Vooral als hij waardevolle zaken vervoerde was 
Hotze zeer alert. Om de goederen te bewaken en zich eventuele dieven van het lijf 
te houden, had hij een fors uitgevallen wandelstok met een loden knop bij zich. Het 
enige probleem dat Hotze had, was dat hij te graag een borreltje lustte. Het verhaal 
gaat dat hij op zekere dag een tonnetje met jenever moest vervoeren. Hotze plaatste 
het tonnetje zo hoog op een kistje dat al rijdend hij druppels uit het lekkende kraantje 
kon opvangen; het paard liep onderhand rustig door. Ook de jeugd had er schik in om 
Hotze ’te fi ter’ te nemen. Toen Hotze weer eens in een café zat, spanden ze zijn paard 
uit zodat het paard los voor de wagen stond. Toen Hotze opstapte en ’fuort Piet’ zei, 
ging het paard lopen, de kar met Hotze bleef staan.Ook bonden ze eens, toen Hotze 
bij café Bolling binnen zat, het houten fi etsenrek dat voor de winkel van Popke Bakker 
stond achter aan zijn kar vast. Toen Hotze wegreed, dachten de jongens dat Hotze het 
niet had gezien. Toen hij thuis kwam, riep hij al uit de verte tegen zijn vrouw ’Antsje, 
ik ha wat brânhout meinaam’. Hij pakte een bijl en sloeg het fi etsenrek in elkaar. Op 
hoge leeftijd stopte Hotze met zijn bodedienst en grafdelven. Het klokluiden bleef hij 
voortzetten. Als hij een slechte dag had liet hij zich helpen door zijn kleinzoon Hotze. 
Hotze overleed in 1936. Zijn vrouw Antje ging inwonen bij haar dochter Janke. Antje 
is overleden in 1948.

Popke Sjoerds Bakker, ’zakenman in hart en nieren’
Popke Bakker was een echte zakenman; alles waar hij mee begon, bracht geld op. 
Naast zijn werk in de handel was hij zeer actief in het verenigingsleven, de kerk en 
de school. 

Popke Bakker werd geboren in 1853 in Langweer. Zijn ouders, Sjoerd Popkes Bak-
ker en Pietertje Alberts Spaan, hadden een winkel. In 1875 trouwde hij met Dieuwke 
Althuisius, geboren in Joure en dochter van Dirk Mientes Althuisius en Idske Johannes 
Veldman. Popke en Dieuwke kregen welgeteld zeventien kinderen, waarvan er twee 
jong overleden. In Langweer werden de eerste tien kinderen geboren: Pietertje, Afke, 
Sjoerd, Idske, Wiebegje, Durk jong overleden, Dirkje, Durk, Albert en Miente. Nadat 
ze naar Buitenpost verhuisden werden geboren Neeltje, jong overleden, Lammert, 
Neeltje, Sikke, Abraham en Stefanus. In 1888 kocht Popke een kruideniers- en ma-
nufacturenzaak in Buitenpost. De winkel werd ’Het Oude Kantoor’ genoemd, naar het 
notarispand dat er vroeger in was gevestigd. In 1893 kwam de zuster van Dieuwke te 
overlijden, de drie kinderen: Gooitzen, Afke en Durk werden in het gezin van Popke en 
Dieuwke opgenomen. In 1895 overleed een zuster van Popke, de twee kinderen van 
haar werden ook in het gezin opgenomen. Toen waren er welgeteld twintig kinderen 
in het gezin Bakker. Dochter Afke trouwde in 1909 met Pier Eringa die in 1918 burge-
meester werd van Achtkarspelen.

De zaak van Bakker breidde zich snel uit, fi lialen in Kollum en Augustinusga werden 
geopend. Er werd van alles verkocht, van vloerzeil tot handschoenen, van petroleum 
tot winterjassen. Voor zijn petroleumhandel had hij een paar tanks op het station 
van Buitenpost waar de petroleum per tankwagen aankwam voor verdere distributie 
in Noord-Nederland. Hij had twee wagens en zes, zeven paarden om de petroleum 
te vervoeren. Ook de beurtvaart naar Leeuwarden en Groningen werd ter hand 
genomen. Voor de beurtvaart op Leeuwarden trok hij Klaas Dijkstra uit Buitenpost 
aan. Ook stortte hij zich op de handel in onroerende goederen. Modezaken werden 
geopend in Leeuwarden en Groningen. Kortom, er werd een echt zakenimperium op-
gebouwd, waarvan Popke het stuwende middelpunt was. Bijna alle kinderen werkten 
mee in de zaak.

Naast deze zakelijke activiteiten was Popke Bakker actief in het maatschappelijke 
leven, hij vervulde een groot aantal bestuursfuncties. Hij was diaken, medeoprichter 
van de woningbouwstichting, was bestuurslid van de begrafenisvereniging, voorzitter 
van het bestuur van de Christelijke School, raadslid en later wethouder en ambtenaar 
burgerlijke stand. Toen Jhr. Van Haersma de With overleed werd het Haersmahuis 
werd voor afbraak verkocht aan Popke Bakker die van het bouwmateriaal een nieuw 
huis liet bouwen. In 1914 werd door de erfgenamen van Jacob en Antje Kuipers het 
Jeltingahuis verkocht. De voorwaarde aan de verkoop verbonden, was dat het huis 
voor 15 augustus 1915 afgebroken moest zijn. In 1915 kocht Bakker het Jeltingahuis 
waar ze gingen wonen. Kort daarop, op 25 november 1918, overleed Popke Bakker. 
Zijn vrouw Dieuwke overleed in 1935.

(tekst en foto: Douwe de Graaf)
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Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter be-
schikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. Oplossingen 
– bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren in de kopijbus in The 
Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 15 september.

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar bene-
den, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer 
dan eenmaal gebruikt worden.  Om het u iets moeilijker te maken hebben we de letters die 
overblijven door elkaar geschud. Als u deze in de goede volgorde zet verschijnt de oplossing.

BEACHRUNNER EENWIELER  OUD  ZADEL
BEEN   HEREN   PIT  ZETEL
BEL   HIEL   REM  CHIC
INSTAP   SCOOTER  CIRCUSFIETS KABEL
SILVER   CITYSTAR  KIND  SKATE
CRÈME  LOOPFIETS  STUUR  DAMES
NEUS   TROTTER



La Okido
Specialist op het gebied van eenwielers

en speciale fi etsen

Let op: binnenkort opening nieuwe winkel voor een nog breder
assortiment fi etsen, eenwielers e.d. tegen groothandelsprijzen!!

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

(inclusief btw en 1 jaar garantie!!)

Alle overjarigeAlle overjarige
modellen schoenen

of ze nu 
70, 80 of 100 euro

kostten
a.s. zaterdaga.s. zaterdag

vanafvanaf -  25,00

Alle overjarigeAlle overjarige

Christinastraat 4
9285 TM  Buitenpost

telefoon: 0511-541635



Er zijn verenigingen die er niet 
in de eerste plaats voor de ei-
gen leden zijn, maar voor an-
deren. Een voorbeeld daarvan 
is de plaatselijke EHBO-ver-
eniging. Kortgeleden vierde 
ze haar vijftigste verjaardag. 
We praatten met Gerrit Koster 
aan het Molenerf, één van de 
leden met de langste staat 
van dienst.

Gerrit: “Kort na mijn huwelijk in 
1971 werd ik gevraagd om op 
de ambulance te rijden. In die 
tijd gebeurde dat ook allemaal 
door vrijwilligers. Om dat werk te 
mogen doen moest ik een EHBO-
cursus volgen, dat gebeurde toen 
nog in het oude Groene-Kruis 
gebouw aan de Haersma de 
Withstraat. Daarna heb ik twaalf 
jaar op de ambulance gereden, 
die in hetzelfde gebouw gesta-
tioneerd was. Ik heb toen veel 
meegemaakt, akelige dingen 
als ongelukken, maar ook mooie 
momenten zoals geboortes in 
de ambulance. Het was pracht-
werk. Als ik opnieuw daarvoor 
gevraagd zou worden, zou ik het 
misschien zo weer doen. Na die 
periode ben ik lid van de vereni-
ging gebleven”. Gerrit is nu met 
zijn 35e EHBO-jaar bezig maar:
“ik blijf er zeker mee doorgaan, 
in ieder geval totdat ik met mijn 
werk op de steenhouwerij aan de 
Jeltingalaan stop”.

Deel van je persoon
Ook echtgenote Tineke is EHBO-
ster geweest evenals  dochter In-
grid. Tineke zegt erover: “Je moet 
er gevoel voor hebben om het te 
doen. Het moet in je zitten om 
mensen te willen helpen en daar 
voldoening uit te kunnen halen”. 
Gerrit voegt er aan toe: “Zeker in 
de periode dat ik op de ambulance 
zat werd ik wel eens door mensen 
gevraagd waarom ik dat werk 
deed, met ongelukken en bloed 

en zo. Voor mij is het altijd een 
normale zaak geweest, ook de 
EHBO. Als je zelf iets overkomt wil 
je ook geholpen worden. En het is 
dankbaar werk”.

Met de tijd meer eisen
EHBO’er zijn is in de loop van de 
tijd meer veeleisend geworden,  
er staan nu ook meer hulpmo-
gelijkheden ter beschikking. Het 
begint met een cursus van 17 
avonden, tegenwoordig gebeurt 
dat in het Lauwerscollege. Na 
het slagen, wat zeker niet altijd 
vanzelfsprekend is want bij de be-
oordeling wordt scherp gekeken 
naar de correcte uitvoering en pa-
rate kennis. ben je gediplomeerd 
EHBO’er. Wil dat geldig blijven 
dan moet je elk jaar opnieuw vijf 
avonden je kennis bijschaven. Als 
je wilt kun je ook meedoen aan 
wedstrijden, waarin je je kunt 
meten met andere EHBO’ers. 

Evenementenwerk
“Evenementen zijn tegenwoordig 
verplicht om EHBO aanwezig te 
hebben en dan wordt een beroep 
op de EHBO-vereniging gedaan. 
Mocht vroeger een verbanddoos 
al heel wat zijn, tegenwoordig 
wordt je voorzien van herkenbare 
kleding en een grote koffer met 
materialen”, vertelt Gerrit, “Ge-
middeld is het zeker vier keer per 
jaar dat ik, bijvoorbeeld bij een 
sportevenenement of hier op de 
jaarmarkt, zichtbaar aanwezig 
ben. Vaak hoeven we gelukkig 
niet daadwerkelijk aan hulpverle-
ning te doen. Het is ook fi jn dat je 
tegenwoordig vaker gewaardeerd 
wordt om je aanwezigheid. Een 
bakje koffi e en een bedankje, dat 
hoort er toch ook bij”.

De vereniging in ons dorp
De vereniging in Buitenpost telt 
ruim 120 leden, maar het leden-
tal, zeker het actieve deel, kalft 
toch langzamerhand wat af.  Ger-

rit: “Het is blijk-
baar voor mensen 
toch moeilijker om 
tijd in een zaak als 
de EHBO te steken.  
De reden om lid te 
worden is verschil-
lend. Soms 
zijn mensen lid 
omdat ze zich 
thuis in een 
noodsituatie 
willen kunnen 
redden. An-
deren worden 
door een bedrijf gestuurd of wil-
len in de zorg werken. Maar van 
het totaal zijn er misschien dertig 
leden echt actief en daarmee is de 
uitvoering van het verenigings-
werk niet altijd makkelijk. Met 
de komst van een nieuw bestuur 
enkele jaren terug, is er wel weer 
meer beweging in de vereniging 
gekomen en dat is een goede 
zaak. Een EHBO-vereniging is 
voor een dorp onmisbaar”.

Het waarom
Op de vraag waarom Gerrit dit 
vrijwilligerswerk doet, is het ant-
woord niet onmiddellijk klaar. Het 
levert geen geld op, en je moet 
er wel wat voor willen doen. “Het 
komt er gewoon op neer dat je 
graag mensen wilt helpen. Het 
is dankbaar werk, of je nu een 
splinter uit de vinger van een kind 
haalt, of helpt bij een beenbreuk. 
Afgezien van de cursussen en 
het meedoen aan activiteiten, 
vraagt het ook niet echt veel tijd. 
Het  heeft denk ik, ook iets met 
plichtsgevoel en dienstbaarheid 
naar andere mensen te maken.”

Wilt u meer weten over onze 
plaatselijke EHBO-vereniging 
dan kunt u contact opnemen 

met bestuurslid Bouwina van der  
Wal, telefoonnummer 541433. 
Nieuwe leden zijn vanzelfspre-

kend, hartelijk welkom.

Misschien is het u nog nooit opgevallen, maar aan de 
achterkant van de boerderij West nummer 3 is nog 
een dergelijk element te zien. Het heeft in de vorige er 
een tijd lang op geleken, dat de dagen van deze ‘ hin-
neljedderkes’ geteld waren, maar in latere jaren wer-
den toch de bestaande weer hersteld en zelfs nieuwe 
aangebracht. Dit laatste gebeurde bij genoemde 
boerderij. De vorige bewoners, de fam. Hoeksma, 
hebben hier destijds nog voor gezorgd, door een 
nieuw exemplaar te laten timmeren. Tot heden 
heeft echter nog geen kip of haan haar poten er op 
gezet. Bij de ‘ pleats’ loopt al heel lang geen pluimvee 
meer rond. Uit een oogpunt van versiering en dat het 
waardevol is om de verdwijnende elementen aan een 
boerderij te behouden, valt het toe te juichen dat hier-
aan nog aandacht wordt besteed. Vroeger werden op 
de Friese boerderij steevast kippen gehouden, ook al 
vormde dit pluimvee geen bron van inkomsten. Het 
spreekwoord zei niet zonder reden: “In hin is een sin, 

mar gjin gewin”. Een kip hou je uit liefhebberij, maar 
niet om er aan te verdienen. De kippen scharrelden 
uiteraard vrij op het hiem (erf) rond, maar hun domi-
cilie hadden ze in het ‘bûthús’ (de koestal) en boven 
de standplaatsen van de koeien. Daar bevond zich 
een hok van latwerk, enkele meters boven de begane 
grond. Om dat hok te bereiken of het te verruilen 
tegen de ‘vrije natuur’ maakten haan en hennen ge-
bruik van een installatie, die bestond uit een trapje of 
laddertje, dat van de grond af schuin naar boven liep. 
Bovenaan zat een gat in de achtermuur, dat toegang 
gaf tot het hok met de nesten. Het aardige is nu, dat 
zo’n kippentrapje als regel in een soort volkstraditie 
versierd was. Het trapje aan de buitenzijde bestond 
uit latjes, soms ook gepunt, dat het einde van de trap 
markeerde. Zo’n hokje nu was vaak met volkskunst-
motiefjes versierd.

Dan vraagt u zich misschien af, wat zat achter het 
kleine venstertje onder het kippentrapje? 
Welnu, die ruimte heeft vele namen, onder 
andere zoals dat hier in Fryslân wel wordt 
genoemd, ‘de bêste keamer’. Oorspronke-
lijk zat hier nog de ouderwetse poepdoos 
in, waarvan nog een tijd lang door de vorige 
bewoners gebruik werd gemaakt. Zelfs tot dit 
deel van de boerderij had de oude dichtkunst 
toegang. Ergens in deze provincie, tenminste 
zoals het verhaal gaat, kon men een opschrift 
met deze woorden vinden:

“ Wie hier komt om zijn gemak te zoeken.
‘t Zij met rokken of met broeken,
Wordt verzocht om met fatsoen,
Deur en deksel dicht te doen”.

Tekst en foto: D.R. Wildeboer; bronnen: 
S.J. van der Molen: “Wat Friesland uniek 
maakt”, 1983; ; K.J. van den Akker: “Van 

de Mond der Oude Middelzee”, 1922.
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Nieuwe marechausseekazerne
Buitenpost - 26 oktober 1926 - “Van bevoeg-
de zijde hoort men, dat het thans vaststaat 
, dat een nieuwe marechausseekazerne zal 
worden gebouwd op een land gelegen aan 
den Rijksstraatweg in het West van Buiten-
post, eigen aan T. Hilboezen”.

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

De kip moest eerst kraaien...
Akkerwoude - 24 februari 1933 - “Nadat een paartje alhier zich bij 
den burgemeester verklapt had, zoals dat wordt genoemd, was de 
dag aangebroken die voor vele jonge paartjes uiterst gewichtig is. De 
bruidegom had zich reeds in het trouwpak gestoken en begaf zich 
naar de bruid om zich gereed te maken voor de reis naar het gemeen-
tehuis. Doch deze was bezig een kip te braden en gaf den bruidegom 
te kennen, dat die kip eerst kraaien moest voordat zij er over dacht 
om te trouwen. Of de man nu nog op dat kraaien van de kip zit te 
wachten, weten we niet, maar van het huwelijk is nog niets gekomen. 
Als de bruid het nu niet met een levende kip of haan probeert, zal ‘t 
wel overgaan”.

Bijzonderheid
Kollum - 6 oktober 1934 - “Als een bijzonderheid kan worden gemeld, 
dat in de maand Februari in Kollum, met Kollumerpomp en Lutje-
woude, geen enkel sterfgeval heeft plaats gehad”.

“Nog nimmer een drankje...”
Drachten - 24 april 1908 - “Woensdag herdacht een schrander oudje, 
de wed. L. Hoogeveen in de Kerkstraat alhier, haren 86-sten verjaar-
dag. Van vieren kan hier eigenlijk geen sprake zijn, wijl ze in levens-
omstandigheden verkeert, die dit niet mogelijk maken. Toch is ze nog 
kras, haren gebrekkigen gang uitgezonderd. Wat echter wel ‘t merk-
waardigst is, de oude vrouw verklaart nog nimmer een drankje van 
den dokter te hebben gehad. Dit feit is alleen ‘t vermelden waard”.

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 Marrenga, Baukje
28 januari: Postma, Antje, 86 jaar, wed. van 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
19 maart: Klomp, Bauke, 46 jaar, ongehuwd
11 april: Smids, Geert, 81 jaar, veehouder, e.v. Alma, Antje
14 april: Peereboom, Jan, notaris, wedn. van Pijlman, Lummigje
5 mei: van der Steen, Anna Magrieta, 78 jaar, ongehuwd

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 26 -

Dit woudhuisje stond rond 1950 nog in het West van Buitenpost naast de 
bakkerij van de familie Vlieg. Laatste bewoner was de familie D. Adema. 

(foto: uit het gemeente-archief)

Recente opname van het kippentrapje aan de boerderij West 3. 
De eerste ‘pleats’ na de rotonde in de richting Twijzel. Het hokje 

bovenaan het trapje is versierd met een volkskunstmotief.

Van het ‘hinneljedderke’ alias kippentrapje in het West

Lid van de EHBO-vereniging:
Gerrit Koster:“Je doet het voor je medemens...”

Er zijn verenigingen die er niet 
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Bernhardlaan 40
9285 TT Buitenpost
Tel. 0511 - 54 10 56
www.era.nl

GROOTSTE WONING
AANBIEDER VAN
NEDERLAND!

Vergroot uw kans op verkoop! 

aktueel woningaanbod op www.era.nl én www.funda.nl


