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Café Blauforlaet sluit 30 november de deur
In het bruine café aan het prinses Margrietkanaal, dat sinds 1 januari 1882 offi cieel een drankwetvergunning heeft, 
maar vermoedelijk al sinds tientallen jaren eerder een gelagkamer was, wordt op 30 november zoals het nu lijkt het 

laatste biertje getapt. Geert de Haan en Minke Schievink beëindigen na precies 16 jaar hun bedrijfsactiviteiten. Een feit 
waar de vaste klanten niet erg blij mee zijn. Zo komt aan een geschiedenis van zo’n anderhalve eeuw een eind. 
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Op donderdagochtend 9.00 
uur word ik luidblaffend 
begroet door de twee Jack 
Russells, zoals ze elke klant 
die het café bezoekt begroe-
ten, als ik het café binnenstap 
voor een interview. Ik schuif 
aan bij Geert en Minke aan 
de stamtafel voor de koffi e, 
Minke zet een snijplank klaar 
om de selderijknol die in de 
snert gaat te snijden. Dit is 
een heel gewoon tafereel 
hier in dit café.

Geert en Minke hebben het 
pand in november 1991 
gekocht van de familie van 
Lune. Minke is al sinds haar 
13e jaar werkzaam in de 
horeca. “Ik weet niet anders, 
ik heb nog nooit wat anders 
gedaan”, aldus Minke. “Toen 
Jan de Ridder (toendertijd 
een zwager van Minke, die 
in Buitenpost café De Ridder 
opende, red.) begon, ben ik 
bij hem in de keuken geko-
men. Ik heb nog een jaar op 
Schiermonnikoog gewerkt, 
maar toen Jan de Ridder 
de zaal achter erbij had 
gebouwd, vroeg hij of ik bij 
hem wou werken. Ik werkte 
eerst achter in de zaal, maar 
moest wel eens invallen in het 
café. Later ben ik helemaal in 
het café gekomen.” Ook Geert 
is zijn horeca-carrière bij café 
De Ridder begonnen, eerst als 
hulp tijdens de paardenmarkt 
en later ook wel als hulp in de 
zaal bij feestjes en partijen. 
Toch heeft Geert er altijd een 

andere baan naast gehouden 
bij de woningbouwvereniging 
in Leeuwarden. Vooral Geert 
had wel zin in een eigen 
kroeg, maar niet zomaar elke 
kroeg, alleen café Blauforlaet. 
Ze zijn toen beide met de 
horeca-papieren begonnen en 
hebben die ook beide gehaald. 
Toen een paar jaar later dus 
de vorige eigenaar het pand 
te koop zette was Geert in 
zijn nopjes. Er was alleen een 
klein probleem, de eigenaar 
wilde er eigenlijk geen kroeg 
weer in hebben. Maar toen de 
verkoop op die basis niet wou 
lukken, ging Geert eens met 
de familie van Lune praten. 
Uiteindelijk besloot hij toch 
het pand aan Geert en Minke 
te verkopen. Dit was de start 
van 16 jaar achter de tap.

Terras
Vooral in de beginjaren was het 
een drukte van belang. Geert: 
“Het terras zat ‘s zomers altijd 
vol, hoeveel stoelen we ook 
hadden, we hadden er altijd 
te weinig. De mensen die hier 
langs fi etsten stapten allemaal 
van de fi ets. Een paar glaasjes 
drinken en de kinderen een ijsje 
en een patatje.” Minke: “Dat was 
nog wel in de guldentijd, met 
de komst van de euro is alles 
minder geworden. Nu fi etsen 
de mensen onder de brug door 
en gaan op het bankje zitten en 
halen de koffi e of de frisdrank uit 
de fi etstas. En dat is op zich ook 
wel begrijpelijk, het leven is er 
niet goedkoper op geworden.”

Concurrentie
Dat brengt ons tot de kern van 
dit interview, want een paar 
jaar geleden is er nog geïnves-
teerd in een nieuw terras en de 
verbouw van de oude schuur 
tot appartementen. Vanwaar 
dan dit besluit om te stop-
pen. “Er komen steeds minder 
mensen, we hebben dan wel 
een mooi terras, maar als er 
geen mensen komen heb je 
daar niets aan. Wij moeten ons 
aan steeds meer regeltjes en 
wetjes houden waardoor het 
steeds moeilijker wordt om te 
concurreren tegen de voetbal-
kantines en theeschenkerijen.”  
Offi cieel mogen voetbalkantines 
tot een uur na de wedstrijd open 
blijven. In de praktijk is dat 
anders. (De Koninklijke Horeca 
Nederland zit daar volgens 
Geert ook al lang achteraan.) 
Geert: “Ik voetbal zelf ‘s zon-
dags. We voetballen tot kwart 
voor twaalf. Ik maak vaak mee, 
niet elke keer, (het gebeurd ook 
wel eens dat de anderen geen 
tijd hebben om te komen, dan 
zitten er wat minder) dat de 
laatste bezoekers er om vier 
- vijf uur vandaan komen. Ik 
zit er zelf ook wel eens zo lang. 
Dat is niet alleen op zaterdag 
en zondag zo, maar ook door 
de week. Veel van onze klanten 
komen op de fi ets. Als het een 
beetje minder mooi weer is en 
het regent denken ze dan: ‘Ik ga 
wel even naar de kantine, want 
daar zitten de andere jongens 
ook.’ De voetbalkantines zijn 
altijd open, ook als het regent 

en de wedstrijden afgelast zijn. 
Het gaat misschien maar om 
een of twee klanten, maar dat 
maakt op een doordeweekse 
dag voor ons veel verschil.” Het 
komt erop neer dat de verdien-
sten in het café niet meer opwe-
gen tegen het aantal uren dat 
erin gestoken moet worden 

Toekomst
Geert en Minke geven eerlijk toe 
dat ze verwachten dat ze het wel 
zullen missen. Het café is een 
huiskamercafé, hun hele leven 
speelt zich af in het café, de kin-
deren zijn daar grootgeworden. 
“We weten nog niet wat we gaan 
doen. We moeten eerst afwach-
ten wat de uitkomst van de afre-
kening met de belastingdienst 
is. Dan pas kunnen we bekijken 
wat er mogelijk is. We willen in 
de toekomst wel wat feestjes en 
partijen gaan doen. Misschien 
ook wel drie weken open in de 
bouwvak. Verder willen we van 
de verhuur van de appartemen-
ten gaan leven.”

Vrijdag 30 november
Op de sluitingsdag zelf wordt er 
niets speciaals gedaan. Minke: 
“Het is voor ons geen feestdag, 
een heleboel mensen denken 
dat het een feestdag is.” Geert: 
“Vrijdag gaat de deur op slot en 
zaterdag zijn we vrij.” Minke: 
“We moeten eerst maar eens tot 
onszelf komen. We denken nog 
niet we doen dit of we doen dat. 
We moeten het eerst maar wat 
over ons heen laten komen.”

Verkeersonderzoek 
een succes

Westellen met regelmaat vragen 
aan onze lezers en dat is altijd 
maar weer afwachten of er wel 
gereageerd wordt. toch hadden 
we bij het verkeeronderzoekje 
dat we vorige maand plaatsten 
al de verwachting dat we het 
een en ander zouden horen. Het 
verkeer (en de andere verkeers-
deelnemers) is net als het weer 
een kwestie waar vaak en veel 
over gepraat wordt.En zo heb-
ben nu ruim 20 lezers ons, zon-
der uitzondering op een dege-
lijke en uitgebreide manier, over 
hun ervaringen in het verkeer in 
ons dorp verteld.

Het eerste wat wij als Plaatselijk 
Belang nu gaan doen is de infor-
matie goed bekijken, zodat wij 
er ook zelf onze conclusies over 
kunnen trekken. Daarna zal al 
het materiaal, samen met onze 
eigen opvattingen, aan de be-
trokken gemeenteafdeling over-
handigd worden. Daarmee is 
ons werk niet af, vinden we zelf. 
Verkeer is één van de belangrijk-
ste aandachtspunten van PBB en 
zal dus voortdurend in ons con-
tact met de gemeente ter tafel 
komen. Maar zeker in dit geval 
vinden we het belangrijk dat 
met aandacht naar ons rapport 
wordt gekeken en dat er duide-
lijk antwoord op zal komen. Dan 
durven we u tenminste nog eens 
voor iets te vragen.Wij houden u 
op de hoogte en er komt nog een 
vervolg.





Aankomst 
Sinterklaas

Op zaterdag 17 november was het dan eindelijk zover. Na weken van 
voorbereiding door de Feestweekcommissie. Was ons dorp klaar om de 
Sint en zijn pieten te verwelkomen. Op het station stonden Hielke Jan 
Ellens, burgermeester Tj. van der Zwan en natuurlijk alle kinderen te 
wachten op de trein waar de Sint in zou zitten. Dit jaar hadden de kinde-
ren de mogelijkheid om post aan de Sint in de brievenbus bij Top 1 Toys te 
doen. Helaas bleek op het station dat de post zoek was. 
Nadat de Sint door Hielke Jan en de burgermeester van harte welkom 
geheten was, ging de stoet, onder leiding van Young Frysian Percussion 
Corps Oranje Dokkum, door het dorp. In de Kerkstraat werd even halt 
gehouden en tot ieders blijdschap kwam daar de postpiet aan met de 
post voor Sinterklaas. De Sint beantwoordde een paar vragen die in de 
brieven stonden en men vertrok naar de feestzaal in de Point waar de 
kinderen, de Sint en zijn pieten van een heerlijk feest genoten. Er werd 
luidkeels gezongen en gedanst. Helaas werd het feest in eerste instantie 
een beetje verstoord door een verstrooide professor, maar gelukkig wist 
de Sint ook dit weer in goede banen te leiden. 
Tijdens het feest werden ook de winnaars van de kleurwedstrijd bekend 
gemaakt, dit zijn: Coen de Jong, Andries Bloemhof, Daisy-Deborah 
Langenberg, Marion Bosgraaf, Hanna Hiemstra en Maaike Hoving. 
De winnaars mochten een mooi kado uitzoeken, dat door Top 1 Toys 
beschikbaar was gesteld, van de tafel. Na een geweldig uurtje werd het 
feest afgesloten en ging de Sint weer naar het volgende dorp. De pieten 
deelden nog zakjes met lekkers uit aan de kinderen. 
De intocht van Sinterklaas werd georganiseerd door Stichting 
Feestweekcommissie Buitenpost: www.feestweekbuitenpost.nl en mede 
mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: BUVO, Custard, Top 
1 Toys, ’t Twaspan, Hoekstra snackservice, de Point, Veenstra reizen, 
Poiesz, Syb’s entertainment, Carins haarmode, Haagen hobby.

Krite spilet ‘Och heden heit’
Oankommende sneontejûn 1 desimber spilet De Krite 
noch ien kear it stik ‘Och heden heit’ om 20.00 oere yn The 
Point.  Dûnsjen nei mei ‘Dûbeldyk’. Seal iepen fan 19.00 
oere ôf. Nijere ynformaasje 541444. 

COLOFON
9e jaargang nr. 1
november 2007

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:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787
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 
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De volgende editie verschijnt 
in week 51 van 2007.
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 Al Gelezen

 Aan de vijfde editie van het Nationaal 
Ontbijt heeft ook de obs De Mienskip uit 
Buitenpost op woensdag 31 oktober mee-
gedaan. Het Nationaal Schoolontbijt is een 
initiatief van het Voorlichtingsbureau Brood 
en de Stichting Bakkerij Imago. De lek-
kernijen werden aangeboden door bakker 
Wijnsma uit Eastermar.
 Inez Timmer, die haar jeugd in Buitenpost 
heeft doorgebracht, speelt een rol in de 
nieuwe musical ‘Ich war noch niemals in 
New York’. De première is op 2 december 
in Hamburg. De musical is opgebouwd 
rond een groot aantal hits van Udo Jürgens. 
Inez Timmer verhuisde met haar talenten in 
1994 naar Wenen en speelde diverse rollen 
in musicals in Oostenrijk en Duitsland.
 In zorgcentrum Haersmahiem is tot 
11 januari werk van Herman Brood te 
bezichtigen. Tot de ‘weinige niet verboden 
activiteiten’ van Herman Brood behoorde 
ook het schilderen. De expositie is tot 
stand gekomen in samenwerking met Art 
Connection en is dagelijks te bezichtigen 
tussen 09.00 en 18.00 uur.
 De afgelopen tijd is er in de media ruim 
aandacht besteed aan de fi etsverlichting. 
Fietsers met al dan niet knipperende ver-
lichting op kleding of tassen, oftewel die met 
losse lampjes fi etsen, maar wel goed zicht-
baar zijn, krijgen volgens een woordvoerder 
van de Raad van Hoofdcommissarissen 
geen boete van de politie.
 Tijdens werkzaamheden aan de 
nieuwe ontsluitingsweg richting Oost 
vanaf het bedrijventerrein De Swadde te 
Buitenpost werd door wegenbouwbedrijf 
Sjouke Dijkstra uit Leek in de wegbedding 
twee grote zwerfkeien aangetroffen. In 
overleg met het stichtingsbesuur van het 
IJstijdenmuseum Buitenpost is besloten 
de twee grote keien te bestemmen voor de 
aanleg van de nieuwe prehistorische hof 
op het terrein van De Kruidhof.

Krudige ferhalen fan de wetterkant
Klaas Jansma is fansels wrâld-
ferneamd yn ús provinsje troch 
syn wol hiel bysûndere wize fan 
ferslachjaan by it jierlikse SKS en 
IFKS skûtsjesilen. Ut syn “Woeste 
Piebe” wei lit hy de harkers fan 
Omrop Fryslân Radio meilibje mei 
en genietsje fan de striid op it wetter 
tusken de skûtsjes, lykas in Theo 
Koomen dat yn it ferline die yn de 
Tour de France. Njonken dit wurk 
tidens “Simmer yn Fryslân” hâldt 
Klaas Jansma him ek dwaande 
mei it skriuwen fan boeken oer û.o. 
de skipfeart, toaniel  en de lânbou. 
De ferhalen dy’t hy foar ús bringe 
sil op sneintemiddei 16 desimber 
sille krûdich wêze en grif mei it 
wetter te meitsjen ha. Ofwikseljend 
sille ek noch in oantal minsken 
út eigen doarp de boel opfl eurje 
mei harren lûkpûden. Fanwege it 

beheinde oantal sitplakken yn de  Krûdhof. is it goed dat jo de kaarten yn’t 
foar helje, dit om de teloarstelling fan útferkocht foar te kommen. Kaarten 
binne te besetten by Blommesaak Hedera yn de Tsjerkestrjitte.

Aginda:
Sneintemiddei 16 desimber 2007: Klaas Jansma mei krûdige ferhalen fan 
de wetterkant.
Oanfang: 15.30 oere / Lokaasje: De Krûdhof.
Foarferkeap: € 5,00 / Oan’e seal: € 6,00.
Woansdeitejûn 9 jannewaris 2008: Tryater spilet Arendz’ Arends.
Oanfang: 20.00 oere / Lokaasje: The Point.

Kerstconcert Vocaal Ensemble
Op zaterdag 22 december geeft het Vocaal Ensemble een Kerstconcert 
in de Nederlands Hervormde Kerk te Buitenpost. Het Vocaal Ensemble, 
dat inmiddels alweer 13 jaar bestaat, heeft er een traditie van gemaakt 
om ieder jaar in de Adventstijd Christmas carols ten gehore te brengen. 
Marleen Miedema is al weer enkele jaren onze dirigent en zij laat een 
frisse wind door deze traditie waaien. Zo hebben wij dit jaar een gedeelte 
van het Magnifi cat van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen 
ingestudeerd. Muziek waarvan wij verwachten dat deze met name in de 
Hervormde Kerk prachtig zal klinken! Wij worden daarbij begeleid door de 
organist Dennis van der Wijk. Verder staan er dit jaar enkele Franstalige 
kerstliederen op het programma. Er zullen weer bekende carols zijn die 
het publiek met ons mee kan zingen. Ook zullen er enkele leden van het 
koor solo zingen. Al met al een prachtig afwisselend programma! We 
hopen U in groten getale te mogen verwelkomen ´s avonds om 20.00 uur. 
De toegang is gratis; wel is er na afl oop een collecte ter bestrijding van de 
onkosten. Mocht u deze avond verhinderd zijn, dan bent u ook van harte 
welkom op zaterdag 15 december in Augustinusga of op donderdag 20 
december in Kootstertille. Ook deze concerten zijn in de Hervormde Kerk 
ter plaatse en beginnen om 20.00 uur.

N.B. U kunt ons ook nog beluisteren op de Anton Pieck-markt in het cen-
trum van Buitenpost, op vrijdagavond 14 december!

Klaas Jansma op’e tekst (eigen foto)

DIt jaar werd Sint Maarten op 10 november ge-
vierd. Met een beetje geluk hebben de kinderen 
ook bij u voor de deur hun liederen ten gehore 
gebracht. Mensen die hier maar een afschuw 
van hebben, doen meestal de lichten uit, ver-
stoppen zich zo lang op zolder en hebben de 
bel er afgehaald. Daarnaast bezit ons dorp ook 
mensen die liefdevol tegenover de kinderen zijn. 
Hiervan getuigd bijgevoegde foto. Het gezin op 
de Poelruit was door omstandigheden afwezig. 
De kinderen die langs kwamen en hun lied toch 
lieten horen mochten zichzelf bedienen en een 
traktatie meenemen. Dit gezien de tekst op het 
bordje “11 nov. is de dag! Zelfservice! Wel eerst 
liedje zingen!” Het geheel was zelfs voorzien van 
verlichting. Op het moment van de foto waren de 
meeste kinderen al langs geweest. Gezien het 
nog aanwezige snoepgoed kan men conclu-
deren dat de Buitenposter jeugd eerlijk met dit 
fenomeen overweg kan.

Sint Maarten ‘Zelfservice’



Ford

De nieuwe zaak is klaar!
Newtonstraat 2 - 9285 XX  Buitenpost

Extra koopavonden:
woensdag 28 november
donderdag 29 november

maandag 3 december
dinsdag 4 december
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door:
Nelleke Kemps-Stam

Al sinds 1996 is Postkantoren B.V. 
bezig postkantoren te sluiten. Het 
postkantoor aan de Kerkstraat in 
Buitenpost mocht ook niet langer 
zelfstandig bestaan. In kantoor-
boekhandel De Boekelier, die nu 
The Read Shop heet, werd een 
plek ingeruimd voor een post-
agentschap. Vorig jaar kondigde 
TPG Post aan dat het aantal 
postkantoren nog drastischer 
verminderd moet worden. Van 
de 1250 postkantoren mogen er 
eind 2008 nog maar 650 blijven 
bestaan. Dat betekent dat steeds 
meer kleine postkantoren veran-
derd zijn in postagentschappen. In 
dorpen waar een postagentschap 
is opgeheven, werd voor het opne-
men van een klein geldbedrag en 
het kopen van postzegels een TNT 
Post Servicepunt geopend. Deze 
laatste dienstverlening vind je niet 
alleen in supermarkten en buurt-
winkels, maar ook op stations of 
in zorgcentra. Een postagentschap 
is meestal in een boekhandel of 
drogisterij gevestigd. De balieme-
dewerkers zijn werknemers van 
de boekhandelaar of drogist en ze 
helpen ook in de winkel wanneer er 
geen mensen bij de balie staan. De 
verandering heeft als voordeel voor 
de klanten dat het postagentschap 
vaker open is dan voorheen.

Zakelijk
Het is doodstil in het dorp op 
maandagmorgen. Ook de omge-
ving van Nijenstein lijkt uitgestor-
ven. Aukje de Jonge woont er 
boven de winkel waar ze werkt. Het 
eerste wat opvalt bij binnenkomst 
is de legpuzzel op de eettafel. We 
nemen plaats op een witte bank 
met uitzicht op het restaurant.
Aukje woont sinds haar zesde jaar 
in Buitenpost. “Mijn ouders zijn hier 
heengegaan omdat mijn vader in 
Leeuwarden werkt. In 1987 kwam 
hier een Gereformeerde basis-
school en dat was ook een reden 
om naar Buitenpost te gaan. Ik 
ben heel blij dat ik hier ben komen 
wonen.” De familie De Jonge kwam 
uit Ureterp. “Dat vind ik echt een 
dorp”, zegt Aukje, “Buitenpost is 
dat veel minder.” Als ik vraag wat 
het verschil is, moet ze lachen. 
“Daar zijn heel veel mensen familie 
van elkaar. Dat is hier minder en 
dat vind ik prettiger. Ik kom nog wel 
regelmatig in Ureterp omdat mijn 
zusje er woont. En mijn pake en 
drie ooms en tantes. Maar ik zou er 
niet willen wonen.”
Het gezin De Jonge stond al eens 
in de Binnenste Buiten vanwege 
het feit dat het gezin zeven kinde-
ren telt. Een uitzondering in deze 
tijd. Aukje ziet vooral de voorde-
len van een groot gezin. “Tijdens 

vakanties heb je altijd elkaar. Als 
we niet op vakantie gingen, zaten 
we bijvoorbeeld op zolder met z’n 
allen een hele stad te bouwen. 
Natuurlijk zijn er ook wel nadelen. 
Je moet aandacht delen en je 
kamer. Maar ik heb het niet als 
iets negatiefs ervaren.” Als oudste 
moet ze leren afstand te nemen. 
“Ik trek me van iedereen alles 
aan. Nu ik uit huis ben, is dat wel 
minder geworden, maar ik voel me 
verantwoordelijk voor iedereen. 
Omgekeerd denken de anderen: 
‘Dat kan Aukje wel even doen’, 
omdat ik dat altijd deed.”

Na drie jaar HAVO ging Aukje naar 
het MBO en deed de opleiding 
SPW. “Ik wilde aan het werk als 
onderwijsassistent voor groep 3 
of 4, maar er was gewoon geen 
werk te krijgen. Toen hing hier 
een vacature op de deur voor 
het postkantoor. Mijn vader werkt 
bij de Postbank en hij weet wel 
een beetje van die dingen af. Ik 
ben gaan solliciteren en ik ben 
er nog steeds”, constateert Aukje 
voldaan. Je kunt tegenwoordig in 
de kinderopvang zo aan de slag, 
zeg ik tegen haar. “ Ik heb stage 
gelopen in een kinderdagverblijf. Ik 
vond dat zielig. Sommige kinderen 
kwamen vier dagen in de week van 
’s morgens 8  tot ‘s avonds 5 uur. 
Dat zou ik zelf niet kunnen. Zeker 
niet voor een goed salaris of een 
groot huis. Toch is die opleiding 
niet voor niks geweest, want ik heb 
een heleboel aan sociale vaardig-
heden meegekregen. Met mensen 
werken heb ik daar wel geleerd.”
De keuze voor werken op een 
postagentschap lijkt wel een goede 
geweest te zijn. “Vooral de zakelijke 
kant vind ik heel leuk. Er wordt ook 
wel gezegd dat ik meer zakelijk ben 

en mijn collega meer persoonlijk. Ik 
heb dat niet met mensen die ik 
niet ken. Ik weet hoe het zit en kan 
het de klant uitleggen. Met geld 
omgaan en de kas beheren, vind 
ik leuk. Een winkeltje in een winkel. 
Misschien komt het ook wel omdat 
ik bang ben dat mensen denken 
dat ik nieuwsgierig ben. Mensen 
vertellen vaak zelf wat er in pakjes 
zit die ze versturen. Dat zegt ook 
wel iets over het vertrouwen dat ze 
in je hebben.”

Ergernissen
Klanten kunnen Aukje gerust in 
het Fries aanspreken, want dat 
verstaat ze heel goed. Zelf blijft ze 
Nederlands praten. “Ik ben van huis 
uit niet met het Fries opgevoed. Ik 

heb dus een beetje schroom om 
Fries te praten.” Lastige klanten 
vind je overal, dus ook op het 
postagentschap. “Ik ervaar het niet 
meer als lastig omdat ik er zakelijk 
mee omga. Op den duur weet je 
hoe je lastige klanten moet bena-
deren. Ik trek het me ook niet meer 

aan als iemand tegen me uitvalt. 
Als iemand moppert, voel ik me 
niet persoonlijk aangesproken.” Ik 
herinner Aukje aan de maatregel 
van TNT om geen losse postzegels 
meer te verkopen. Het argument dat 
het kopen van een boekje van tien 
exemplaren voor de klanten gemak 
oplevert, wordt niet als zodanig 
ervaren. Integendeel, het levert 
alleen maar ergernis op. “Het is nu 
eenmaal het beleid van TNT dat er 
tien postzegels verkocht moeten 
worden. Als oplossing hebben wij in 
de winkel losse postzegels te koop. 
Soms heb je echt maar één postze-
gel nodig. Straks krijg je hetzelfde 
met de kerstzegels. Wie er dan nog 
één zegel nodig heeft, moet maar 
naar de buren gaan.” 

Andere ergernissen treden op als 
er bijvoorbeeld een auto overge-
schreven moet worden. “Men is 
verplicht een rijbewijs te laten zien. 
Een identiteitskaart wordt alleen 
geaccepteerd samen met een 
identiteitsbewijs van de gemeente. 
Mensen lopen dan mopperend 

weer weg. ‘Het zijn maar regeltjes’, 
zeggen ze dan. Maar ik moet me 
er wel aan houden, anders mag ik 
geen auto’s meer overschrijven.” 
Natuurlijk heeft Aukje ook leuke 
ervaringen. “Als mensen een pakje 
verstuurd hebben naar het buiten-
land komen ze vertellen dat het er 
al is: ‘Het is goed overgekomen 
hoor!’ Of ze komen vragen waarom 
het nog niet is aangekomen. 
Amerika is strenger geworden 
met het invoeren van pakjes sinds 
de aanslagen in  de VS. Elk pakje 
wordt gescreend.”
Zelf winkelt Aukje niet altijd in 
Buitenpost. “Er zijn voldoende 
supermarkten aanwezig. De twee 
kledingwinkels zijn wel goed, maar 
het zijn niet de zaken waar ik mijn 
kleding zou halen. Je kunt hier niet 
een middag gezellig winkelen.” 
Vanuit haar raam hebben we het 
zicht op restaurant Nijenstein. 
Aukje is tevreden met de nieuwe 
bestemming van het pand. “Er 
brandt ’s avonds weer licht. 
Regelmatig is er iets te doen, zoals 
vergaderingen. Mensen staan 
samen buiten te roken. ’s Zomers 
maken veel mensen gebruik van 
het terras.” Niet zo blij was Aukje 
met de zwerver die een keer onder 
in de hal lag. Gelukkig is dat niet 
weer voorgekomen.   

Speciaal advies      
Wat doe je ’s avonds, vraag ik 
Aukje. “Nou, ik puzzel dus heel 
veel. En msn’en op de computer. 
Lezen doe ik bij vlagen. Ik vind het 
wel interessant om te zien wat er 

bij The Read Shop binnenkomt, 
maar het ontbreekt me vaak aan 
tijd en rust om te lezen. Maar als 
ik een boek heb, lees ik dat in één 
keer uit. Zondag is echt een dag 
om te lezen, maar ik heb nu een 
vriend die ik in het weekend zie. 
Films zie ik meer thuis dan in de 
bioscoop.” De actualiteit heeft ook 
Aukjes interesse. De winkel heeft 
kranten genoeg en anders kan ze 
bij haar ouders terecht. Thuis wordt 
meestal het nieuws besproken. “Ik 
volg momenteel de moeizame for-
matie in België. Wat gebeurt er als 
het niet lukt? En ik zie ook wel de 
ernst van de klimaatsverandering 
in, maar moet je dan in constante 
angst leven? Zo ben ik in ieder 
geval niet.”
De kerk waar Aukje deel van uit 
maakt, neemt een grote plaats in 
Aukjes leven in. “Vooral op sociaal 
gebied. Ik vind daar wat ik van een 
kerk verwacht. Mensen die een 
bijbel zoeken, blijven soms net zo 
lang wachten tot de rij voor het 
postkantoor weg is om mij te vragen 
welke bijbel ze nodig hebben. Dat 
vind ik wel leuk. Mijn baas zegt 
dat ik een klantengroep heb die 
speciaal naar mij vraagt om advies 
op dat gebied. Ik wijs mijn baas 
er ook op welke kinderbijbel heel 
mooi is. Sinds ik hier woon, zie ik 
hoe ’s zondags mensen uit drie 
richtingen uit de kerk komen. Het 
is in de loop der tijd zo gegroeid, 
maar het is niet best. Waar ik me 
wel eens over verbaas is hoeveel 
mensen uit Buitenpost weten dat 
ik naar de vrijgemaakte kerk ga. Er 
komen mensen bij mij aan de balie 
die zeggen: ‘Bedankt voor het lek-
kere eten van gisteravond’. Terwijl 
ik niet persoonlijk meedoe aan de 
Inloopmaaltijden. Tja, Buitenpost is 
en blijft natuurlijk een dorp. Waar 
ze zeggen als ze je tegenkomen: 
‘Waar ken ik u toch van? Oh, van 
het postkantoor!’ ”  

Aukje de Jonge werkt in een winkeltje 
in een winkel
Wanneer de postzegels op zijn, roepen veel mensen: “Ik ga even naar het postkantoor!” Waarschijnlijk 
zal niemand u verbeteren, maar het is niet altijd correct. Soms had u moeten zeggen: “Ik ga even naar 
het postagentschap!” Of: “Ik ga even naar het servicepunt!” In Buitenpost bevindt zich in de kantoor-
boekhandel een postagentschap. Omdat daar het volledige assortiment van de postbank verkrijgbaar is, 
hangt er buiten een uithangbord van de postbank. Wanneer u naar binnen gaat om geld op te nemen of 
te storten, postzegels te kopen, uw kentekenbewijs af te geven, een visakte op te halen of een pakketje te 
versturen via TNT-Post, hebt u grote kans dat Aukje de Jonge achter de balie staat. 

 Aukje de Jonge op haar werkplek in The Readshop (eigen foto)

“Op den duur weet je hoe je met lastige klanten om moet gaan”

(advertentie) (advertentie)

Verlaatsterweg 10A - 9873 PA
Gerkesklooster - Tel. 0512-352221

info@mjdevries.nl
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de plaats voor 
flexibele kinderopvang

Ons aanbod:
1. contract voor 42 of 50 weken
 * vaste dagdelen opvang
 * flexibele dagdelen opvang
 * incidentele uren opvang
2. dagdelen 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
3. 52 weken van maandag t/m vrijdag
4. openingstijden van 6.45 tot 18.00 uur
 (geen vaste breng- en haaltijden)

Bernhardlaan 106, 9285 TT Buitenpost 0511-544205  info@kdvdebernebrege.nl

Gekwalificeerd personeel biedt uw kind een tweede thuis binnen een klein kinderdagverblijf.
Samen met u zoeken we de beste opvangmogelijkheid in uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.

Openingstijden

Aktie-Aktie-Aktie-Aktie
TEN CATE-SLOGGI

dames-, heren- en kinderondergoed

3+1 gratis

Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost 
tel. 543128
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Nu ook : - Fotoquelle Fotowerk
   - Pasfoto’s
   - Zonnestudio

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten

Bij inlevering van 
deze bon:

10% korting
op pasfoto’s of 

zonnestudio





De meeste Buitenposters kennen het geel-bruinstenen gebouw aan 
de Parklaan en weten dat de vereniging MAAS (Machtig Als Allen 
Samenwerken) daar hun turntrainingen en -wedstrijden houden. 
Sommige mensen spreken zelfs van het MAAS gebouw; nu is dat 
overdreven want de gemeente Achtkarspelen is eigenaar van het 
gebouw. Overdag maken de scholen er gebruik van. Alleen ’s avonds 
en een enkele keer tijdens het weekend is MAAS daar actief. De cor-
respondent van de Binnenste Buiten had een interview met twee 
bestuursleden van MAAS, te weten de dames Rikst Janne de Haan 
en Gerda van der Woude.

Weinig mannelijke leden
MAAS is één van de oudste sportverenigingen in Buitenpost. De club 
werd in 1945 opgericht en bestond uit een gymnastiek en een volleyba-
lafdeling. Op een gegeven moment werd de vereniging te groot en toen 
werd besloten te gaan splitsen. De gymnastiekvereniging behield de 
naam MAAS, terwijl de volleyballers verder gingen onder de naam V.C.B. 
oftewel Volleybal Club Buitenpost. MAAS heeft op dit moment plusminus 
160 leden; het betreft een bloeiende vereniging die van alles en nog wat 
op turngebied organiseert. Men begint vaak als kleuter in de gymnastiek-
groep. Wanneer na enige tijd blijkt dat iemand goed is, dan belandt hij of 
zij bij de turnselectie. Gerda vertelt dat er diverse groepen zijn. Zo is er 
een speciale jongensgroep. Hoewel Nederland op dit moment turntop-
pers heeft als Yoeri van Gelder en Epke Zonderland blijkt turnen onder de 
jongens niet populair. MAAS heeft op dit moment negen mannelijke leden 
en is daar blij mee, want veel turnverenigingen hebben niet eens een 
mannen- of jongensafdeling wegens gebrek aan belangstelling. Gelukkig 
maken de Buitenposter vrouwen en meisjes het meer dan goed. Zo heeft 
MAAS naast het turnen een speciale streetdance afdeling. Op de maat 
van muziek wordt er dan bewogen. Ook dit gebeurt in wedstrijdverband. 
Er wordt getraind voor de Friese kampioenschappen. Streetdance zullen 
de meeste mensen wel kennen van populaire tv-zenders, waar het vaak 
te zien is. Anders dan met aerobics zit er weinig symmetrie in de dans.

Twee Nederlandse kampioenen
Een andere vorm van bezig zijn met je lichaam is acrogymnastiek. Rikst 
Janne : “Dat is acrobatisch turnen. Men doet dit met zijn tweeën of drieën. 
Een prachtig onderdeel en voor het publiek is het leuk om naar te kijken”. 
De deelnemers dienen zes onderdelen af te werken, die bestaan uit 
balans en tempo elementen. Bij het onderdeel acroturnen heeft Buitenpost 
zelfs twee Nederlandse kampioenen. Rikst Janne’s broer Ernst Jaap de 
Haan en Cyntha Bouma werden eerste op niveau E en promoveerden 
naar niveau D. Ook zijn er een tweetal 55+ trimgroepen, die uitsluitend op 
recreatieve basis bezig zijn. MAAS heeft momenteel vijf trainers in dienst 
en die doen goed werk. Zo gingen er in 2006 negen leden naar de Friese 
turnkampioenschappen en dit jaar twaalf. Ook deden er dit maal twee 
acroduo’s mee aan deze kampioenschappen. “Friesland is verdeeld in een 
viertal regio’s. MAAS komt uit in de regio noord-oost. Om mee te mogen 
doen aan de Friese kampioenschappen moet je bij de eerste twaalf van 
Friesland behoren, anders word je niet toegelaten”, aldus Rikst Janne. 
“Een aantal jaren geleden was ieder lid verplicht mee te doen aan de wed-
strijden; dat is nu niet langer zo “, vertellen de beide dames “veel kinderen 
zijn ook lid van andere sportverenigingen en hebben soms weinig tijd om 
te oefenen. Wij vinden het fi jn dat ze gewoon lid van MAAS willen zijn”. 
Ook bij de Talentencup in de SIOS turnhal in Heerenveen liet MAAS van 
zich spreken. De leden scoorden het hoogste aantal punten van alle ver-
enigingen die meededen. “Dit houdt in dat onze plaatselijke turnvereniging 
een prijs van 1500 euro ontving, te besteden bij Janssen en Fritsen, de 
fabrikanten en leveranciers van sporttoestellen”, aldus Gerda.

Nieuwe website
Eén maal per twee jaren vindt de uitvoering van de club plaats, waar-
aan vrijwel ieder lid van de vereniging mee doet. Op 21 juni 2008 wordt 
de volgende uitvoering georganiseerd. Het is erg leuk om naar te kijken 
voor iedereen. Sinds kort heeft MAAS ook een eigen website, te weten 
www.gvmaas.nl. Hierop kan men de wedstrijdverslagen lezen en foto’s 
bekijken. Ook is het nuttig voor de leden en eventuele ouders om via 
de website van veranderingen, afgelastingen en andere nieuwtjes op de 
hoogte te worden gebracht. Het is voor een dorp als Buitenpost prach-
tig dat er zo’n actieve turnvereniging is als MAAS. Samen met sporten 
als atletiek en zwemmen vormt turnen of gymnastiek de basis van veel 

andere sporten. Alle spieren in iemands lichaam worden goed getraind. 
Wanneer iemand besluit om lid te worden van een andere sportvereniging 
en hij of zij verlaat MAAS, dan is in ieder geval een goede basis gelegd, 
om op terug te vallen.
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Turn- en gymnastiekvereniging MAAS sinds 
1945 aktiefdoor: Bote de Haan

Alweer een winkelier 
gestopt

“Heb je ‘t al gehoord Binne?”
“Wat moet ik gehoord hebben 
Boaite?”
“De Balsemien is gestopt!”
“Die ook al Boaite?”
“Ja Binne, die ook al; en waarschijnlijk 
weggeprijsd!”
“Hoe bedoel  je  Boaite ‘wegge-
prijsd’?”
“Soms zijn er bedrijven die je willen 
overnemen Binne, en als dat niet 
lukt gaan ze met veel lagere prijzen 
werken!”
“Dat is toch niet eerlijk Boaite?”
“Nee Binne, maar wij maken dan 
gebruik van die lage prijzen,
door bij die nieuwe concurrent te 
gaan kopen!”
“Ik vind dat gedrag niet erg sportief 
Boaite!”
“Maar niemand is toch een dief van 
zijn eigen portemonnee Binne?”
“Dat is ook weer waar Boaite,  maar 
toch...!”
“En strakjes gaat die overblijver de 
prijzen ongemerkt  verhogen Binne!”
“Zou je denken Boaite?”
“Natuurlijk Binne, want dat gele-
den verlies moet gecompenseerd 
worden!”
“Ik noem dat gewoon op z’n Hollands 
en …streek Boaite!”
“Inderdaad Binne dat vind ik ook en 
velen met mij, maar ook wij hebben 
helaas aan die situatie meegewerkt! “
“Helemaal mee eens Boaite, maar wat 
moeten we dan?”
“Ermee leren leven dat dit soort prak-
tijken ook hier voorkomen Binne!”
“Buitenpost krijgt te kampen met 
Randstadnormen en -waarden 
Boaite!”
“Helaas wel Binne en dit zou er een 
goed voorbeeld van kunnen zijn!”
“Welke les leren we hier nu uit 
Boaite?”
“Dat je jezelf, ook in Buitenpost,  nooit 
veilig mag voelen Binne, want je exe-
cuteur loert op je!”

Binne Lutje en Boaite Post

Voor sinterklaas-kado’s en 
kerst-artikelen bezoek onze 
winkel in de hal van de Poiesz!

         Herfstgeluiden
Sint Maarten opgefrist met jachthoorn geschal
Kinderen verbaasd, liederen gestaakt, een tachtigtal
Sint Hubertus vierders per wilddiner voor hert en jagers
Zelfs graaf en barones fanatiek  “lichtend kruis” dragers

Herfstbladeren depressieve tijd edoch een liefdeshart
Hoefslag gebouwd in tinten die het negatieve tart
Refl ection Corrie Huisman “Schoonheid is een balans “
Persoonlijke benadering chinees grijp deze massage kans

Willem onze loco in kinderopvang schommelend aan het werk
Ook bij felicitaties bij honderdjarige  fotogeniek ijzersterk
Parkeren stationskwartier overvol, Stationsstraat logisch  alternatief
Ergernis alom, “goedkope oplossing gezocht” roept wethouder Pieter lief

Herinrichting, centrumvisie, Kerkstraat opwaarderen als winkelerf
bereikbaarheid, wiel mobiliteit middenstand stort zich in ‘t verderf
Winkelen is vertoeven, verblijven, kijken, kopen, zaak in, zaak uit
“gezelligheid” ontmoetingsplaats: winkeliers gooi af die olifantshuid ! 

 PEVADKO

Toen ik nog erg klein was, ik zat in de vierde klas van de 
lagere school (dus een jaar of acht al), vond ik mezelf 
erg stoer wanneer ik de rest van de klas vertelde dat 
Sinterklaas helemaal niet bestond. Dit vertelde ik ruim 
vóór de aankomst van de goede heiligman. Naarmate 
de grote dag echter naderde werd ik steeds onzekerder 
en banger! Ik probeerde natuurlijk wel stoer te blijven, 
maar tussendoor probeerde ik wel zinnetjes te lanceren 
als “nou, het zou eigenlijk wel kunnen hoor, helemaal 
zeker ben ik er niet van”; om een weekje later weer iets 
verder te kunnen gaan dat ik eigenlijk nog wel geloofde! 
Vooral de meisjes dreigden mij met plaagstoten dat ik 
heus wel in de zak zou komen vanwege mijn grote mond. 
Toen Sinterklaas op school verscheen moest ik dan ook 
bij hem komen. Die man wist gewoon alles en ik werd 
nog kleiner dan ik al was. Het kon niet anders die man 
moest wel bestaan, want als je zoveel van iemand weet 
ben je vast wel heilig! Ik werd goed onderhouden en 
heel klein strompelde ik terug naar de schoolbank. De 

rest van de dag heb ik me nederig gedragen! Ik praat 
over de periode van net na de tweede wereldoorlog. 
Toen bleek het merendeel van de acht en negenjarigen 
nog te geloven in die Goede Sint; dat is nu wel anders. 
Toch denk ik ieder jaar rond deze tijd weer terug aan 
een periode van stoer zijn tot aan het moment suprème 
waar ik een bangerik bleek te zijn.

Theo van Asperen

Sinterklaas bestaat, ik wist het zeker!

Gevraagd
hulpleid(st)ers op vrijwillige basis

Peuterspeelzaal Krobbekûle
Schoolstraat 16, tel. 544112

Kom eens langs om te kijken 
of het wat voor jou of u is!

Demonstratie acrogymnastiek tijdens feestweek (eigen foto)

Jongens in actie (eigen foto)

Dames aan het oefenen in het gebouwtje aan de Parklaan (eigen foto)



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties

Alles onder één dak !!!
▪ Alle verzekeringen
▪ Hypotheken
▪ Pensioenen
▪ CVB Bank
▪ Administraties MKB 
▪ Belastingaangiften
▪ Advisering startende ondernemers
▪ Flitsscheidingen

Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies 
bent u bij ons op het juiste adres !

Makelaardij:
▪ aan en verkoop
 van uw woning
▪ waardebepaling

Kerkstraat 6
9285 TB Buitenpost

Tel. 0511-544442
op het internet:
www.kootstra-kootstra.nl
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Kroese is in 1935 in Harlingen geboren. Na de 
Mulo moest hij, zoals dat bij de meesten toen 
ging, direct aan het werk. Hij kwam bij rederij 
Doeksen terecht, maar wilde verder. Hij ging in 
gemeentedienst, eerst bij Openbare Werken in 
Franeker. Daar leerde hij zijn vrouw kennen. Al 
vrij snel begon hij met een avondstudie voor het 
diploma Gemeenteadministratie. Dat betekende 
vele jaren hard werken: overdag op het gemeen-
tehuis en ’s avonds thuis achter de boeken of op 
cursus. Er moest zelfs nog apart examen Frans 
worden afgelegd (dat had niet in het Mulopakket 
gezeten), vanwege het bestaan van één enkele 
oude Franse wet.
Hij wisselde een aantal keren van ‘standplaats’, 
zowel wat betreft woonplaats als werkplek: in 
Franeker, Den Helder, Loenen aan de Vecht, 
St.Annaparochie en, vanaf 1971, in Buitenpost 
leerde hij het hele gemeentewerk in al zijn facet-
ten kennen. Vooral de periode in Loenen was heel 
leerzaam: het was een kleine gemeente (3000 
zielen) en volgens Kroese moest je alles zelf uit-
vinden en afhandelen. Daar heeft hij het vak in de 
praktijk geleerd.
De loopbaan van de actieve Kroese verliep voor-
spoedig. In Buitenpost, waar de gemeente toen 
nog in Nijenstein zetelde, kwam hij uiteindelijk te-
recht bij Personeelszaken, niet de gemakkelijkste 
afdeling. Naast zijn werk, in de avonduren, bleef 
hij zich bezighouden met andere nuttige zaken. 
Verenigingen en besturen deden niet vaak een 
vergeefs beroep op hem. Hij was dan ook o.a. lid 
van de gereformeerde kerkenraad en bestuurslid 
van een aantal scholen, van Concordia en van het 
ambtenarenziekenfonds; bovendien speelde en 
zong hij nog in verschillende muziekgezelschap-
pen.
Al met al een enorm druk en bezig bestaan. Hier-
aan kwam echter een abrupt einde, toen Kroese 
in 1980, tijdens het tennissen, werd getroffen 
door een hartinfarct. Hij overleefde het geluk-
kig en herstelde min of meer, maar bleek niet 
meer in staat om weer net zo hard te werken als 
voorheen. Hij was snel moe. Na drie jaar volgde 
een hartoperatie. Nog een aantal jaren bleef hij 
volledig werken, daarna werd hij gedeeltelijk af-
gekeurd en de laatste acht jaar tot zijn pension-
nering zou hij halve dagen werken. Weliswaar zou 
hij zo de veertig jaar diensttijd volmaken, maar 
in feite was er door het infarct toch een voortijdig 
einde aan zijn loopbaan gekomen. Verandering 
van gemeente of een promotie zat er niet meer in. 
Kroese en zijn vrouw maakten een periode door, 
waarin ze zich onzeker voelden over de toekomst: 
wat konden ze verwachten, wat wilden ze zelf? Ze 
besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten 
en Kroese vond dat hij de grote hoeveelheid tijd 
die vrijkwam maar plezierig en zinvol moest gaan 
invullen. Hij ging hobby’s zoeken en dat werden 
postzegels verzamelen en, vooral, schilderen. 
“Ik vond tekenen altijd al leuk. En het sprak me nu 
weer aan. Het verlies van werk betekent niet al-
léén maar verlies. Je krijgt een andere kijk op het 
leven, je gaat meer waarde hechten aan andere 
dingen. Als je tekent, léér je kijken, naar mensen 
of naar de natuur. Dan zie je veel moois. Je er-
vaart dat je plezier kunt hebben in andere dingen 
en dat moet je pakken. 
Ik ben inmiddels met pensioen. Ik voel me soms 
lang niet goed en ik heb meermalen dotteropera-
ties moeten ondergaan, maar ik ben er nog. Die 
25 jaren die ik cadeau heb gekregen zijn uiteinde-
lijk niet de slechtste jaren geweest.
Om het schilderen een beetje in de vingers te 
krijgen, ben ik cursussen voor amateurs gaan 
volgen; dat heb ik wel zo’n 15 jaar gedaan. Het 
grootste deel van de tijd was dat in Franeker, bij 
de Bulgaarse leraar Peter Vassilev. Hij heeft me le-
ren kijken en heel veel over perspectief en kleur-
gebruik bijgebracht. Je was vrij om te doen wat 
je wilde bij hem, maar hij was wel streng. Als hij 
het niet goed vond, kon je je werk soms gewoon 
verscheuren.
Dit jaar ben ik met de cursus gestopt. De les-

sen worden nu in Tzum 
gegeven en dat is me 
op die donkere winter-
avonden een te lastige 
reis, naar zo’n plaatsje 
midden in de rimboe. 
Ik voel me daar niet 
prettig bij; je blijft als 
hartpatiënt toch altijd 
wat angstig dat je iets 
kan overkomen. Boven-
dien ben ik nu zover dat 
ik me ook zonder cursus 
wel kan redden.

Ik schilder wat ik mooi 
vind. Vaak is dat iets uit 
de natuur. Ik ben ook 
dol op stadsgezichten 
en water met schepen. 
Ik ben nu eenmaal geboren in Harlingen en dat 
verloochent zich niet. Als ik iets moois zie, wat 
ik wil schilderen, duurt het soms wel vijf of zes 
weken voor er iets op papier komt. Ik moet eerst 
weten hoe ik het ga aanpakken, dat moet groeien. 
Dan ga ik schetsen, boven op mijn kamer, meestal 
met een foto of dia als ondersteuning. 
Over het algemeen werk ik in aquarel. Dat is ei-
genlijk de moeilijkste techniek, want wat wit moet 
blijven moet je vooraf uitsparen en het water waar 
je de verf mee maakt kan uitlopen over het papier. 
Bovendien zijn de kleuren moeilijker te maken 
dan met bijvoorbeeld olieverf. 
Als ik dan eenmaal bezig ben, lekker met klassie-
ke muziek op de achtergrond, vergeet ik de tijd. 
Ik verlies me er in. Ik wíl op papier zetten wat ik 
heb gezien. Dan roept mijn vrouw op een gegeven 
moment of ik ook weer eens beneden kom. 
Er zijn eigenlijk geen schilders die ik als ‘voorbeel-
den’ zie. Wel heb ik een voorkeur voor schilders 
van de Haagse School, vooral vanwege hun kleur-
gebruik: veel aardkleuren en donkere tinten. Ik 
hou van pittige kleuren, het moet niet te licht en 
te zacht zijn allemaal. Waar ik niet zo van houd, 
is abstracte kunst. Het is wèl mooi qua kleurge-
bruik. Zo zou ik het ook wel willen kunnen, maar 
ik ben beter in realistisch schilderen. Niet dat ik 
echt fotografi sch werk: ik laat wel eens wat weg 
als ik dat mooier vind en ik verzin er ook wel eens 
iets bij. Dan vragen mensen als ze een landschap 
van me zien: “Hé, waar is dat?” Ik schilder ook 
niet in opdracht, want ik wil geen stok achter de 
deur hebben. 
Tot 12 november heeft er werk van mij gehangen 
in de expositieruimte van ‘Buitengewoon Bui-
tenpost’, de winkel van Rieneke de Vries aan de 
Voorstraat. Het is mogelijk dat dat in de toekomst 
nog eens gebeurt. En medio 2008 is er van mij 
een expositie in het restaurant van De Kruidhof. 
Dat kan nu weer, nu Talant er in zit. Ik ben heel 
blij met deze locaties, want jammer genoeg zijn er 
tegenwoordig niet veel expositiemogelijkheden, 
althans niet voor amateurs. Daar zijn er hier veel 
van, maar ze krijgen bijna niet meer de kans om 
hun werk te tonen. Er is nog de jaarlijkse kunst-
route, maar verder valt het tegen: je komt er in 
de hal van het gemeentehuis, in Haersmahiem of 
het Medisch Centrum niet meer tussen. Het is toch 
zonde als niemand je werk te zien krijgt? Boven-
dien is het ook leuk om af en toe iets te verkopen, 
dan kun je weer materiaal kopen.”
Kroese gaat me voor, de trap op naar zijn werkka-
mer. Hij heeft inderdaad een fl inke ‘stapel’ fraaie 
doeken, waar gemakkelijk enkele expositieruim-
ten mee gevuld zouden kunnen worden. Daar-
naast laat hij me een aantal schetsboeken zien, 
gevuld met schetsen en tekeningen van uiteen-
lopende onderwerpen. Vooral die van menselijke 
modellen en van stadsgezichten vind ik mooi door 
hun trefzekerheid.
Kroese: “Ik ben hier heel intensief bezig, maar ik 
voel me geen gekwelde schilder die worstelt met 
zijn werk. Ik ben wel kritisch, maar ik doe het voor 
mijn plezier. Het is een prachthobby!”

Betting Kroese schilderen in blessuretijd
door Ineke Mooijweer

Sprekwurd fan de moanne

Novimber
slachtmoanne
(slachtmaand)

Eartiids wie it de gewoante om de fetmeste baarch te slachtsjen yn novimber. 

De baarch is fet no moat er slachte.
Het spaarvarken is vol en moet worden stukgeslagen.

As dy âlde slachte wurdt sil der wol smoar út komme.
Gezegd van een oud persoon met veel geld.

Hy hat in sin as in âld baarch.
Hij is nors, humeurig, onhandelbaar.

Dat komt fansels werom sei de boer,
doe joech er syn baarch in stik spek.

Tuinbeleven
November 2007

Alles heeft zijn tijd en ritme. Nu de tuin in de herfsttooi pronkt is 
het zaak niet alles netjes op te ruimen. Verdorde ruigten, dode bla-
deren en bloemzaden vormen namelijk voor dieren zeer geschikt 
onderdak en eten in de winter. Egels hebben hun winterslaap onder 
dit materiaal en ook tal van insecten trekken zich in de niet netjes 
opgeruimde tuin in holletjes, tussen takken en dode stengels terug. 
Ook om zich voort te planten.
Wie creatief is kan zelf een ‘insectenhotel’ maken. Gebruik hiervoor 
stukken (natuur)hout, waar gaten in geboord zijn, een bosje riet of 
andere holle stengels. Hang ‘insectenhotel’ op 2 meter hoogte, op 
het zuidwesten en laat het minstens een jaar hangen. 
De meeste medewerkers op De Kruidhof hebben iets met natuur in 
de meest brede zin. Het is altijd erg bijzonder als er medewerkers 
bij mij aan mijn bureau komen met een enthousiast verhaal over 
een natuurfenomeen. De ijsvogeltjes worden nog steeds gesig-
naleerd.  Kleine vogels gedijen prima in een ruige wintertuin. Ze 
vinden er beschutting en eten, want bessen en zaden zijn meestal 
nog lang voorradig. Vogels observeren in je eigen tuin kan daarom 
ook heel goed in de winter. De meeste van onze zomergasten zijn 
inmiddels naar het zuiden vertrokken. Zij komen pas in het voorjaar 
terug. We krijgen er echter prachtige wintergasten uit de noordelijke 
streken voor in de plaats. Af en toe hoor ik de medewerkers over 
goudhaantjes en staartmezen praten. Typische wintergasten. Wie 
de els of de berk in zijn tuin heeft kan het prachtige groenachtige 
sijsje of het barmsijsje met rode pet op bezoek krijgen. Ze hangen 
vaak in groepjes in de takken voor het eten van de zaden van deze 
bomen en dat is een schitterend gezicht. Als het echt winter is komt 
voor vogels de ‘wintervoedering’ in zicht. De mensen van Talant zijn 
bezig met een voedertafel te maken met daarop voedsel voor onze 
Kruidhof vogels. Behalve dat het een mooi gezicht is, is het ook een 
prima gelegenheid om onze vogels eens extra goed te bekijken. 
Ondertussen wordt er ook weer volop gewerkt aan de nestkastjes 
in de tuinen. Nakijken, schoonmaken en soms ook vervangen om al 
die verschillende soorten vogels, en dat waren er in 2007 achtien, 
weer onderdak te kunnen geven.

Op de afgesproken dag en tijd bel ik aan bij het huis van de familie 
Kroese. Na door mevrouw Kroese binnengelaten te zijn, word ik in de 
huiskamer verwelkomd door Betting Kroese. Ik zie een grote, stevige 
man, met een gezonde blos op zijn gezicht. Mijn verbazing, later in 
het gesprek, is dan ook groot als blijkt dat hij hartpatiënt is en, na 
een zwaar hartinfarct, in feite in blessuretijd leeft. “Ik ervaar de af-
gelopen 25 jaar als een cadeau”, zegt hij dankbaar.

Foto: Harrie Slagter
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Martijn Verhaar

The Readshop breidt uit met digitale foto’s en 
zonnestudio
Blij kan ik meedelen dat onze 
klanten nu voor nog meer ser-
vice terecht kunnen in onze 
winkel. De aanleiding hiertoe, 
het sluiten van drogisterij Bal-
semien vind ik nog steeds jam-
mer, vertelt Martijn Verhaar.

Digitale foto’s op allerhande 
achtergronden
Het laten afdrukken van digitale is 
sinds de sluiting van Balsemien bij ons, 
via foto quelle mogelijk. Uw foto’s kunt 
u via internet (www.fotoquelle.nl) ver-
sturen en later bij ons ophalen, maar u 
kunt ook uw foto’s bij ons in de winkel 
overladen, waarna wij deze voor u ver-
sturen. Daarnaast kunt u ook direct uw 
foto’s bij ons in de winkel op fotopapier 
af laten drukken. Overigens kunt u ook 
met uw fotorolletjes bij ons komen om 
deze te laten ontwikkelen. Alle overige 
producten die bij het maken en verwerken van foto’s nodig zijn, zoals batterijen, 
fotolijsten en fotoalbums zijn voorradig. Wat veel mensen nog niet weten, vertelt 
de ondernemer, is dat digitale foto’s op zeer veel artikelen zijn af te drukken. 
Hierbij valt te denken aan uw eigen foto op een T-shirt, muismat, drinkmok, slab-
betje, onderzetters, kaarsen, kussenslopen en er kunnen zelfs puzzels van uw 
foto’s gemaakt worden.

Pasfoto en lederen tassen
Een ander nieuwtje is dat voor de verzorging van uw pasfoto u tegenwoordig ook 
bij ons terecht kunt. Als het nu gaat om een pretfoto of een originele pasfoto 
voor reisdocumenten, binnen enkele minuten vertrekt u met een kwartet pas-
foto’s. Het is ook mogelijk om kleine portretfoto’s bij ons te laten maken. Voor 
ons een misschien iets vreemde toevoeging aan het assortiment is de verkoop 
van lederen tassen. Hierbij kunt u denken van handtas tot reistas. Hierin kunnen 
onze boeken, fotoalbums en andere voorwerpen uit de collectie goed vervoerd 
worden.

Zonnestudio
Achter de giromaat zijn we de laatste tijd druk bezig geweest om ons magazijn 
te verbouwen, zodat er genoeg ruimte was om de zonnestudio hierheen te ver-
plaatsen. Het resultaat mag er dan ook naar zijn. Afspraken voor de zonnebank 
kunnen gemaakt worden via de Readshop. Met deze overnames hopen wij het 
Buitenposter winkel publiek beter van dienst te kunnen zijn.

Nijenstein at Home

Wijnwinkel met uniek concept, Terra Vitis
Foppe en Annerie 
Wiersma exploite-
ren naast het 
restaurant nu ook
een wijnwinkel,
genaamd Nijen-
stein at Home. 
Terra Vitis is een 
concept op basis 
van controle en 
respect voor de 
productie van wijn 
in de breedste zin 
van het woord. De 
wijn wordt niet al-
leen gekeurd, ook 
de arbeidsom-
standigheden en aanverwante zaken worden nauwlettend in de 
gaten gehouden.

Strenge keuringen
Simpel gezegd zou een Terra Vitis wijn vertaald kunnen worden als een biolo-
gische wijn, als dat bestond tenminste, vertelt Wiersma. Iedere wijnleverancier 
zegt dat hij de beste wijnen heeft, de consument ziet hierdoor de bodem van 
het glas niet meer. De Terra Vitis federatie is 10 jaar geleden opgericht om hier 
een helder zicht op te krijgen. Franse druivenkwekers en wijnmakers zijn een 
samenwerking op gaan zetten met de agrarische keuringsdienst. Franse drui-
venkwekers zijn hierbij gebonden aan vaste regels hoe geteeld en gewerkt moet 
worden. Hierbij moet alles geregistreerd worden. Een milieuvriendelijke teelt 
staat voorop. De wijn wordt dan ook geproduceerd zonder conserveermiddelen. 
Bij elke wijn komt een certifi caat, zodat voor de consument duidelijk is dat elke 
wijn apart gekeurd is.

Wijnproefavond op 10 december
Om u als burger en wijndrinker kennis te laten maken met de nieuwe wijnwinkel 
wordt u uitgenodigd om maandag 10 december vanaf 19.00 langs te komen en 
de wijnen te proeven. De ruim 25 soorten, welke nog uitgebreid worden die u 
proeft zijn natuurlijk ook te koop. Deze wijnen zijn in de supermarkten niet te 
koop. Dit komt omdat deze wijnen normaal gesproken alleen in de vakhandel te 
koop zijn. Dat is gelijk het unieke van Nijenstein at Home. U koopt een wijn die 
normaal gesproken alleen via de vakhandel te koop is en alleen in een restau-
rant gedronken kan worden. Nu kunt u thuis ook genieten van de wijn die u in het 

Huur een galajurk bij Buitengewoonbuitenpost
Tips bij het kiezen van een galajurk:

Met het aanbreken van de kersttijd wordt het ook weer tijd voor het kerstgala en daarom een 
handig overzicht van de do’s en don t’s bij het kiezen van een galajurk.

Do’s:
- Houd je aan de dresscode maar zorg ervoor dat je met eigen aanpassingen toch je eigen stijl 

creëert.
- Een galajurk hoeft niet per se zwart te zijn. Rood, paars, donkerblauw of roze zijn ook erg sexy.
- Laat iets van jezelf zien, maar niet té veel. Een decolleté of een open rug is erg goed, maar 

overdrijf niet. Overdaad schaadt en je zult al snel ordinair lijken.
- In het koude kerstweer is een stola erg charmant. Zorg er wel voor dat deze matcht bij je jurk!
- Een leuk avondtasje dat ook weer matcht bij je jurk. Hierin kun je ook nog wat kleine spulletjes 

bewaren.

Dont’s:
- Negeer de dresscode omdat je denkt dat je normale kleren veel leuker zijn en daarna de hele 

avond nagekeken worden door het publiek die zich er wel heeft aangehouden.
- De normale dikke winterjas aanhouden en vergeten dat er soms ook een rode loper voor de 

ingang is. Dan blijkt je jas er wél toe te doen.
- Teveel bloot. Een gala heeft stijl en blote navels zijn dan ook absolutely not done!
- Slippers omdat het heel warm is, geen denken aan! Als je het erg heet vindt kun je beter kiezen 

voor open schoentjes.
- Een lekkere warme fl eece trui tegen die bittere kou.
- Grote tassen waarin je al je benodigdheden meesjouwt, houdt het klein.
Geen galajurk meer in de kast, dan bestaat er nu de mogelijkheid er één te huren bij:

Extra openingstijden voor Sinterklaas:
- maandag 3 en dinsdag 4 december
 van 13.00 uur tot 17.30 en ’s avonds
 koopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
- woensdag 5 december
 van 13.00 uur tot 17.00 uur



Het is alweer 40 
jaar geleden, dat 
de initiatiefnemers 
naar de notaris 
stapten om zich 

officieel als vereniging te laten 
inschrijven met statuten en 
huishoudelijk reglement. In sep-
tember 1992 werd het 25 jarig 
jubileum op uitbundige wijze 
gevierd, terwijl het jaar daarop 
(zaterdag 11 juli 1983) het spik-
splinternieuwe clubgebouw kon 
worden geopend. Niet in het jaar 
dat zij 40 jaar bestaat, maar bij 
aanvang van het 41ste seizoen 
gaat de tennisvereniging haar 
40 jarige jubileum vieren! Door 
omstandigheden lukte het 
helaas niet om de festiviteiten 
nog in 2007 van de grond te 
krijgen.  Maar….”wat in het vat 
zit verzuurt niet”, zo verzekerde 
één van de bestuursleden ons!

Enkele wetenswaardigheden uit die beginperiode
Het bestuur bestond in 1967-1968 uit de dames Spa 
en Dubbeldam (resp. penningmeester en secretaris) 
en de heer Illioham was voorzitter. In seizoen 1968 
speelde Buitenpost met één team in de KNLTB zater-
dag competitie. Op 2 augustus 1969 werd het eerste 
toernooi georganiseerd door de tennisclub in het 
kader van de Paardencup. Roelien Bruinsma werd in 
1972 Frieslands Jeugdkampioen in de D - klasse. 

Elitesport
In de zestiger jaren werd er getennist door de notabe-
len van het dorp en de kleine man kwam nog niet aan 
bod! Maar daarna veranderde deze instelling anno 
2007 is iedereen, arm of rijk, welkom op de tennisba-
nen. De bestuurders van het eerste uur konden niet 
bevroeden, dat er veertig jaar later ruim driehonderd 
medebewoners van ons dorp lid zouden zijn van de 
tennisclub!

Klein beginnen
Gestart werd met slecht één enkele baan en als er 
dan spelers waren die ‘erg nodig moesten’ konden zij 
zich vervoegen op de Parklaan bij één van de leden. 
Daar hing dan de klomp met de sleutel! Later kwam 
er een tweede baan bij en daarna een derde baan.  
Deze derde baan was gesitueerd waar nu het club-
huis en de ingang zijn. Tevens werd er een toilet met 
kleedhok geplaatst. Dit gebouwtje doet nu dienst als 
opslagruimte, terwijl het eerste toilet nog steeds dienst 
doet; regelmatig zien we sprintende tennissers in het 
hokje verdwijnen om er even later opgelucht weer uit 
te voorschijn te komen! Toen de vereniging uit haar 
jasje dreigde te groeien onderging het tenniscomplex 
een gedaanteverandering. De derde baan werd opge-
offerd voor entree en nieuw clubhuis, terwijl in het 
park, richting Voorstraat, twee nieuwe banen werden 
gemaakt! Sindsdien (1986) beschikt de tennisclub 
over vier banen en met en ledenbestand van rond de 
driehonderd is dit goed te doen! 
Door de jaren heen passeerden een groot aantal 
bestuursleden de revue en de werkers van het eerste 
uur maakten plaats voor jeugdiger vertegenwoordi-
gers. Ook bij de tennisclub hoor je nog vaak dat het 
vroeger allemaal beter was! Dat hoort er nu eenmaal 
bij en het is aan de huidige bestuurders om het alle-
maal in goede banen te leiden! 
Zo’n vier jaar geleden werden de eerste twee banen 
verbouwd en nu kan men zelfs ’s winters doortennis-
sen, want met de speciale winterbanen (Canadian 
Ten) is dit mogelijk geworden. Met twee gravel- en 
twee Canadian Ten banen en een volwaardig clubhuis 
beschikt de vereniging over een moderne accommo-

datie.
De leden
Het ledenaantal schommelt sinds 1980 steeds 
rond de driehonderd; in 1981 72 jeugdleden en 196 
seniorleden; nu resp. 79 en 246. Vooral het aantal 
jeugdleden blijft redelijk stabiel, terwijl de senioren 
grotere schommelingen vertonen. In 2007 werd 
een jeugdteam kampioen in haar klasse. De actieve 
jeugdcommissie houdt hen wekelijks goed bezig met 
uiteenlopende activiteiten! De senioren spelen mee in 
alle competities en doen dit zeker niet onverdienstelijk. 
Jaarlijks worden Buitenposter teams kampioen in hun 
klasse en promoveren dan naar een hogere klasse. 
(2007 telde 4 kampioenen). Een club om rekening 
mee te houden dus! 

Bestuurscommissies
De banen worden in eigen beheer opgeknapt en 
klaargemaakt door de baancommissieleden, die er 
altijd weer eer in stellen om eind maart de banen 
speelklaar te hebben. Sommige baancommissieleden 
doen dit werk al heel erg lang (Johan Miedema en Cor 
Giezen) en dit gebeurt achter de schermen, zodat 
veel leden niet eens van hun bestaan weten! Zodra 
de baancommissie het park gereed heeft komen 
kantine, jeugd en technische commissie aan de beurt! 
De technische commissie organiseert wekelijks de 
tossavond (dinsdagavond) en gedurende het gehele 
buitenseizoen allerlei onderlinge toernooien, waaraan 
door veel leden wordt deelgenomen. Dat er dan extra 
gezelligheid in de kantine is wordt onderstreept door 
een actieve kantinecommissie, die wordt bijgestaan 
door alle leden. Want alle leden verplichten zich om 
bardienst (één of twee maal per seizoen) te draaien 
en als gastvrouw/gastheer de vereniging te vertegen-
woordigen.

Verenigingsdagen
De uiterst gezellige koffieochtenden op maandag en 
woensdag bieden de niet-werkende leden de gele-
genheid om zich sociaal en sportief te uiten. Ook zijn 
er dagelijks tennissers op de banen, zowel in geor-
ganiseerd als in ongeorganiseerd verband. Nieuwe 
leden zijn uiteraard van harte welkom. De tennisbanen 
langs het Freulepad nodigen u uit om eens binnen de 
hekken te komen. Kom bijvoorbeeld op dinsdag naar 
de tossavond, kijk eens rond, proef de gezellige 
sfeer, maak hier en daar een praatje en neem dan 
een besluit! Iedereen kan lid zijn en/of worden! Wilt 
u meer informatie belt u dan met de voorzitter Jan 
Broekhuizen 541675 of met de secretaris Theo van 
Asperen 0512-352150.  Kortom, een bloeiende tennis-
vereniging, die het al 40 jaar goed doet en niet meer is 
weg te denken uit ons dorp! 

Theo van Asperen
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D i r e k t e u r                   door Janne Oosterwoud

De rein klettert op ’e serreruten. 
Moai waar om achter de kompjûter. 
Mar dan haw ik op slach de holle fol 
direkteuren dy’t it dêr net mei iens 
binne.

‘Hasto net wat nuttigers te dwaan?’ 
freget de poetsdirekteur. ‘Hoe 
lang is it lyn dat de badkeamer in 
goede beurt hân hat?’ De direkteur 
fan famyljesaken driicht mei syn 
fingerke: ‘Do hast muoike Tet 
beloofd datst’ gau in kear komme 
soest.’ De finansjeel direkteur swaait 
mei de reklamefolders. ‘Hast al te 
boadskipjen west? Aanst binne de 
oanbiedingen útferkocht.’ ‘Bêste 

minsken’, rop ik fertwivele, ‘lit my  
gewurde, hjir haw ik gjin nocht 
oan.’ ‘Nocht?’ seit in âlde direktrise 
bitsich, ‘plicht giet foar yn it 
libben.’  ‘Just’, knikt de direkteur fan 
wolwêzen, ‘hasto fan ’e moarn dyn 
gimmestykoefeningen wol dien?’

Ik klap mei de foarsittershammer op 
’e tafel. ‘Dames en hearen, betanke 
foar jim ynbring. Jim oanbefelingen 
sil ik beprate mei myn tiidmanager. 
Ein fan de gearkomst, wol thús 
allegear’. Hè, hè, dat wie dat. Se kinne 
my wat. De algemien direkteur bin ik 
lekker sels. Ik gean earst achter de 
kompjûter.

!

In het midden Marjan 
Blauw: 50 jaar lid 
KNKV; rechts op de 
foto Gerrit Lolkema: 
ruim 30 jaar lid, maar 
bij vorige verenigin-
gen nooit gehuldigd, 
en links Hanny 
Broersma: 25 jaar lid. 

(eigen foto)

Bij Korfbalvereniging Flamingo’s zijn drie leden in het zonnetje gezet om-
dat ze hun jubileum als KNKV-lid hebben gevierd. Alle jubilarissen hebben 
een speld en oorkonde ontvangen van de KNKV en namens Korfbalver-
eniging Flamingo’s een mooi boeket bloemen!

Houdrie Slofstra,
secretariaat KV Flamingo’s

Jellie de Jong 25 jaar lid van de 
BCB Badminton Club Buitenpost

Dinsdagavond 13 november was 
het vijfentwintig jaar geleden dat 
Jellie de Jong van de Bernhard-
laan zich aanmeldde bij de plaat-
selijke badmintonclub. Al die jaren 
was ze onafgebroken lid. Voorzitter 
Tjidsger van der Meulen stond 
even stil bij dit memorabele mo-
ment. Met de overhandiging van 
een bos bloemen en de felicitaties 
werd de jubilaris in het zonnetje 
gezet. Haar reactie: “Ik heb het 
altijd met veel plezier gedaan”. 
In het volgende nummer van de 
Binnenste Buiten Post volgt een 
reportage over de badmintonver-
eniging en haar leden.

Op 4 november was het 30 jaar geleden dat de volks-
dansgroep “De Fleurige Rounte” is opgericht. Dit werd 
op 2 november door de groep gevierd op de vaste 
dansmorgen. Het was een gezellige morgen met een 
aantal genodigde oud-leden. De koffie werd gepresen-
teerd met een lekker gebakje. Na de koffie kregen 5 
dansers een bloemetje omdat zij vanaf het begin lid 
zijn van onze dansclub. Zij werden van harte gefelici-
teerd door het bestuur. De club bestaat momenteel uit 
24 leden. Als u ook van dansen houdt dan bent u van 
harte welkom. We kunnen nog best een paar leden 
erbij hebben, zowel mannen als vrouwen. We dansen 
in de periode van september t/m april elke vrijdag-
morgen van half tien tot elf uur in de zaal van Nieuw 
Herbranda onder leiding van mevr. Brandsma uit 
Anjum. Dus komen maar….  Bewegen is goed voor u!

Van links naar rechts de jubilaressen: mevr. Boonstra, mevr. van der 
Heide, mevr. Henstra, mevr. Nicolai en mevr. van der Kuip.

Jubilarissen Korfbalvereniging 

Het buitenposter tenniscomplex in de jaren tachtig, in die tijd nog omgeven door leegte!

In nauwe samenwerking gaan het stichtingsbestuur van het 
IJstijdenmuseum en de Kruidhof in de wintermaanden op het terrein van 
de Kruidhof een Hof van de Prehistorie ontwerpen. Jan Willem Zwart van 
de Kruidhof en Jan Kloosterman van het IJstijdenmuseum zijn ingeno-
men met dit gezamenlijke initiatief. De nieuwe Hof van de Prehistorie zal 
een afspiegeling worden van een prehistorische nederzetting waarbij 
ook enige gewassen die in die prehistorie in de Friese Wouden werden 
verbouwd in het nieuwe project kunnen worden getoond. De nieuwe 
hof zal aansluiten op de tuinen van de Kruidhof en een informerend en 
educatief karakter hebben. Ook wordt in het project een prehistorische 
jagershut verwerkt. In de wintermaanden zal de hof worden ingericht 
en in het voorjaar 2008 officieel worden geopend. Het project wordt 
uitgevoerd met behulp van vrijwilligers. Buitenposters die mee willen 
doen in dit project zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden 
bij het bestuur van het IJstijdenmuseum. In de wintermaanden zal het 
IJstijdenmuseum op de zaterdagen van 10.00–17.00 uur openblijven. 
Daarnaast kan het museum op afspraak ook opengesteld worden. Iedere 
tweede zaterdag van de maand is er een mogelijkheid voor mensen die 
iets meer willen weten over de door hun gevonden stenen of fossielen. In 
het IJstijdenmuseum wordt gewerkt aan een nieuwe seizoententoonstel-
ling. Omdat in de Friese Wouden de laatste jaren veel vondsten worden 
gedaan van de Neanderthaler (die ongeveer van 200.000 tot 50.000 
jaar geleden leefde), zal in 2008 aandacht worden besteed aan deze 
mensensoort. In het IJstijdenmuseum wordt een grote tentoonstelling 
ingericht over die Neanderthaler, zijn leefwijze, zijn omgeving en de door 
de Neanderthaler gebruikte werktuigen. Daarnaast zal een informatief 
boekje over de Neanderthaler worden geschreven. Het bestuur van het 
IJstijdenmuseum wil met de tentoonstelling enige duizenden extra bezoe-
kers naar Buitenpost trekken. 

Huldiging jubilarissen ‘De Fleurige Rounte’

IJstijdenmuseum en Kruidhof 
bouwen aan ‘Hof van de Prehistorie’

Veertigjarige tennisvereniging nog springlevend



kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Triiing…telefoo….”ga je mee naar het 
circus?” “Ik hou niet van het circus” 
is mijn eerste antwoord, maar met wie 
spreek ik? “Met Aps Timmer”, is het ant-
woord en zij heeft een prijs gewonnen in 
de postcodeloterij. Een bezoek met vier 
personen aan ‘Afrika! Afrika!’ bij de Arena 
in Amsterdam op zondag 18 november.

“Dat is geen echt circus” weet mijn echt-
genote te vertellen, “maar een wervelende 
show door inwoners van het Afrikaanse 
continent, met zang, dans en veel acroba-
tiek en vooral met veel kleur”! Nou dan lijkt 
het mij wel de moeite waard, dus spreken wij 
af om mee te gaan. Met z’n vieren, ik ben de 
BOB, vertrekken we zondagmorgen de 18e 
richting Amsterdam, waar de Arena zonder 
al te veel moeite wordt gevonden. Ruim op 
tijd komen we bij de prachtige grote tenten 
en kijken onze ogen uit als we binnen zijn. 
Lekker warm binnen, de vloeren zijn bedekt 
met kelims met ingeweven Afrikaanse 
motieven. Café Africaine is Marokkaans 
ingericht; alle wanden bestaan uit tentzei-
len met Afrikaanse motieven. Wij worden 
verwelkomd door medewerkers van de 
postcodeloterij, die ons diverse keren op de 
foto zetten. Bij de gratis tickets zijn ook een 
aantal consumptie en drankbonnen, waar-
van wij dankbaar gebruik maken, voordat 
we ons naar de grote zaal te begeven, waar 
de show om half drie begint. Prima gezeten 
in een voortreffelijke ambiance volgen wij 
ademloos de capriolen die ons worden voor-
geschoteld! Een slangenman, die zich door 
een tennisracket weet te wurmen (gelukkig 
maar dat er geen bespanning meer in zit!), 
een slangenmeisje die de meest problemati-
sche vormen aanneemt met haar elastieken 
lichaam; acrobaten die in palen klimmen en 
daarbij ongeloofl ijke capriolen uithalen; hun 
collega’s die menselijke piramides vormen; 

een basketbalwedstrijd met spelers die 
op éénwielers de moeilijkste vormen op 
het toneel zetten en daarbij nog weten te 
scoren ook. Dit is zo maar een greep uit de 
fantastische show. En dat alles voor de prijs 
van nul komma nul! Het geheel wordt omlijst 
door legio dansers en danseressen, een 
uitstekend orkest met een zangeres en twee 
zangers die prachtige muziek ten gehore 
brengen, met onder meer een prachtig 
arrangement op “The Lion Sleeps Tonight”. 
Wij willen u graag deelgenoot maken van 
ons enthousiasme over de onzettende leuke 
middag die wij hebben gehad. Dat wij op 
de terugweg en passant nog even ‘wokken’ 
maakt voor ons de dag compleet, hoewel 
de Binnenste Buitenlezer hier weinig bood-
schap aan zal hebben! 

Theo van Asperen

Prijs in de postcodeloterij

7 6 9

3 9 1 1 4

4 2 2

9 5 2

4 1 9

3 8 5 9

4

6 6 7 3

8 1 3 8 4 7

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt dit keer 
ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten Post. De oplossing van deze sudoku is een 
jaartal. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren 
in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor (of) op vrijdag 7 december 2007.

Hoe werkt deze Sudoku puzzel?
Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer voorkomen in 
alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes. De cijfers in de grijze 
genummerde vakjes vormen de oplossing.

Korfbalvereniging 
de Flamingo’s
)De korfbalvereniging heeft momenteel 110 
leden. In maart werd het veld weer geopend, 
na een grote veldrenovatie. ondertussen is 
het bestuur gestart met het oprichten van 
een gehandicapten korfbalgroep. Gelukkig is 
er dit jaar een trainersduo voor de selectie. 
Ondanks de goede inzet is het dit jaar weer 
niet gelukt te promoveren  naar de 2e klasse 
van het 1ste team in de zaal. Volgend jaar 
hoopt zij de 1ste klasse voor het veldkorf-
ballen te handhaven en promotie naar de 
2e klasse voor het 1ste team in de zaal te 
realiseren. KV Flamingo’s is een actieve 
vereniging die vooral door vele jeugdactivi-
teiten aan binding doet. Zin om lid te worden 
of eens een kijkje te komen nemen? Neem 
kontakt op met voorzitter Hieke Stellema.

Van de Verenigingen:

Buurtvereniging de 
Voorzoom
De buurtvereniging hoopt in 2009 haar 20-
jarig bestaan te vieren en telt momenteel 45 
leden. Er wordt getracht elke maand iets te 
organiseren en de kontakten in de buurt wat 
aan te halen. Helaas valt de opkomst vaak 
wat tegen als er weer wat georganiseerd is. 
Voor het komende seizoen hoopt de verei-
ging een rommelmarkt te organiseren voor 
de aanschaf van partytenten. Woont u ook 
in de buurt en wilt u lid worden van onze 
club of heeft u leuke ideeën? Neem kontakt 
op met Rense van der Heide tel. 543197.
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Buitenbos
Men kan zich de moeite besparen om een ingezonden stuk van mijn hand 
te vinden. Die zijn er tot nu toe namelijk niet. Echter het artikel ‘Uit het Bui-
tenbos’ in de Binnenste Buiten Post van september over een aan De Ring 
opgerolde wietplantage gaat mij veel te ver en geeft mij aanleiding hierop 
te reageren. Ik geef toe dat een ‘goede verstaander’ al lezend spoedig in 
de gaten heeft dat hij door de auteur (wie dit, wat dit artikel betreft, ook 
moge zijn?) beet genomen wordt. Dit geldt evenwel niet voor oppervlak-
kige lezer, die dit besef minder of zelfs in het geheel niet hebben. Uit al-
lerlei hoeken, zowel binnen als ook buiten ons dorp, hebben mijn signalen 
bereikt van zeer serieuze, verbaasde doch boven al nogal verontruste 
mensen. En juist omdat een niet onbelangrijk deel van onze samenle-
ving vindt dat er heden te dage nogal wat schort aan onze normen en 
waarden, gaat mij dit (semi-lollige) artikel veel te ver. Ik begrijp de (eind-) 
redactie van deze, overigens zeer lezenswaardige, dorpskrant dan ook 
niet dat men de draak steekt met een dergelijk ernstige uitwas, als een 
wietplantage. Alle overheidsinspanningen om deze vorm van (zeer ern-
stig) crimineel vergrijp uit te bannen wordt hierdoor belachelijk gemaakt, 
erger nog in een niet serieus te nemen achtergrond geplaatst. Het zal je 
maar gebeuren dat naast je zo’n wiet telende buurman woont. Als het 
een beetje tegenzit krijgt het hele dorp, maar zeker de betreffende buurt 
en in het bijzonder de straat van het voorval, meteen een zeer negatief 
stempel opgedrukt. Dat willen we met z’n allen in ons dorp toch eigenlijk 
niet? Ik (en velen met mij, gezien de signalen die mij bereikten) hoop dat 
de redactie voortaan wat kritischer naar de inhoud van een dergelijk, zij 
het komisch bedoeld, artikel wil kijken alvorens tot plaatsing van derge-
lijke ongein over te gaan. Een zichzelf respecterend en serieus nemend 
dorpsmedium is, als platform, daarvoor toch niet bedoeld.

Roel Gebben (een (mede-)verontruste dorpsbewoner

Op 20 mei 1957 werd de Doopsgezinde Gemeente 
Buitenpost opgericht met als voorganger ds. Joh.W. 
Hilverda. Op 1 december 1957 werd de Doopsgezinde 
Kerk aan de Julianalaan 12a offi cieel ingewijd. Op zon-
dagmiddag 2 december zal dit heugelijke feit gevierd 
worden. De dienst zal worden geleid door de huidige 
voorganger, ds. T. Weidema-Bos, met medewer-
king van Antje Roosma, zang. De geschiedenis van 
Doopsgezind Buitenpost en omgeving gaat terug tot in 
de zestiende en de zeventiende eeuw. Er heerste in de 
omgeving van Buitenpost een sterk doopsgezind leven 
wat later tot verval kwam en in 1835 werd opgeheven. 
De leden van de sinds 1946 weer heropgerichte Menno 
Simonz Kring reden in de begin jaren in bussen heen 
en weer naar kerkdiensten in de omgeving, vooral naar 
Zwaagwesteinde. Toen de kring van Zwaagwesteinde 
een zelfstandige gemeente werd, gingen alle leden 
van de kring Kollum-Buitenpost over naar deze nieuwe 
gemeente. De kring groeide en de behoefte aan een 
eigen gemeente nam toe. De bouw van het eenvoudige 
kerkje naar Fins model kwam tot stand met behulp 
van de Mennonite Voluntary Service, bestaande uit 24 
jongens en meisjes uit Amerika, Engeland, Oostenrijk, 
Duitsland, Zweden, Denemarken en Nederland. De 
aannemer was br. De Vries uit Veenwouden en zijn zoon 
was de architect. Twee wandschilderingen achter in de 

kerk werden door kunstenaar Jan Murk de Vries gratis 
aangebracht, voorstellende ‘de wonderbare visvangst’ 
en ‘de doop van Jezus door Johannes de Doper’. De 
gemeente Zwaagwesteinde schonk de kanselbijbel 
en het doopbekken werd door de gemeente Hallum 
geschonken. De Doopsgezinde Gemeente Buitenpost 
verwelkomt graag een ieder die op een of andere 
manier de afgelopen 50 jaar betrokken is geweest of 
zich verbonden voelt bij de Gemeente. Oud- leden en 
belangstellenden, jeugd- en zondagsschoolgroepen, 
leiding etc. De middag begint om 14.00 uur en wordt 
afgesloten met een receptie.

Wie kent hem niet in Buitenpost, de Haan van de ijs-
baan. Al sinds jaar en dag is hij onlosmakelijk verbon-
den met de ijsbaan in Buitenpost. Hij is sinds twee jaar 
de voorzitter van de club, maar voorheen jaren secre-
taris. Dinsdag 13 November was de jaarlijkse leden-
vergadering in de bovenzaal van de Point. Tijdens de 
jaarvergadering werd de heer A. de Haan even fl ink 
in het zonnetje gezet door zijn collega bestuursleden. 
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de heer de Haan 
werd gekozen in het bestuur van de club. Hij heeft in 
die periode enorm veel voor de ijsclub betekent en 

gedaan. Jaren geleden was hij de 
eerste die met de nieuwe baanve-
ger kon werken en hij was er dan 
ook altijd op gebrand dat de baan 
sneeuwvrij was voor de leden 
kwamen schaatsen. Een gedreven 
man, die het nooit te veel is om 
wat voor de ijsbaan te doen. Hij 
heeft van zijn collega’s een mooi 
horloge met inscriptie gekregen, 
een wel verdient cadeau voor 
zovele jaren inzet. Het bestuur 
sprak de wens uit dat de Haan nog 
vele jaren verbonden zal blijven 
met de ijsbaan in Buitenpost. De 
anekdotes die hij zo mooi kan ver-
tellen over de belevenissen in en 
om de ijsbaan zijn altijd mooi om 

aan te horen en reken maar dat er heel wat verhalen 
zijn na zo veel jaren. Voor zijn vrouw Annie was er een 
mooie bos bloemen, en ze moesten beiden natuurlijk 
even op de foto voor de krant. Op 27 november zal de 
Haan gehuldigd worden op de jaarvergadering van de 
K.N.S.B in Leeuwarden. Even goed in de schijnwer-
pers gezet worden, iets wat om de Haan nou niet zo 
nodig hoeft, maar wat wel dik verdiend is. Nogmaals 
Ale, van harte namens je collega’s

Bestuur ijsclub

Jeen Riemer is eind oktober gestart met de Nursery. 
Hij gaat er vijf ochtenden 2,5 uur naar toe. Bij binnen-
komst moeten ze hun ‘buitenschoenen’ omwisselen 
voor ‘Nursery-schoenen’ en moeten ze hun naam op 
een lijst schrijven. Op die lijst komt ook te staan wie 
hem gebracht heeft en wie hem weer op komt halen. 
Tot nu toe vindt hij het heel leuk op school, vooral de 
computer heeft een grote aantrekkingskracht op hem. 
Volgens zijn leidster begrijpt hij het meeste inmiddels, 
maar zegt hij nog niet zoveel. Als we hem ophalen, 
dan moeten we zijn naam op de lijst afvinken. Dat 
registreren zijn we altijd bij scholen tegengekomen. 
Niemand kan zo een school binnenlopen. Als bezoe-
ker moet je je melden en je naam op een lijst schrijven. 
Als je weggaat moet je de eindtijd erachter zetten. Dit 
heeft allemaal te maken met veiligheid. 

Gerrit gaat met heel veel plezier naar school. Hij zit in 
de eerste klas, waar ze beginnen met schrijven, lezen 
en rekenen. Het schrijven leren ze op een andere 
manier dan in Nederland, namelijk letter voor letter en 
bij elke letter leren ze een rijmpje. Verder leren ze het 
lezen met behulp van vele boekjes over één gezin. Ze 
zijn begonnen met boekjes zonder woordjes en stap 
voor stap komen er meer woorden in te staan. Een 
week nadat de boekjes in de klas zijn behandeld krij-
gen de leerlingen ze mee naar huis. Dit is het grootste 
deel van het huiswerk, want al vanaf de eerste klas 
krijgen ze elke week huiswerk mee. Het rekenen 
bestaat op dit moment vooral uit het bijbrengen van 
de inhoud van getallen, waarbij ze gebruik maken van 
verschillende activiteiten. Een deel hiervan bestaat uit 

‘Show-me-oefeningen’. De leerlingen hebben bijvoor-
beeld allemaal de nummers 1 t/m 10 op tafel liggen en 
de lerares vraagt dan om een cijfer tussen de 4 en 6 
te laten zien. 

Over getallen gesproken, in Schotland krijgen leerlin-
gen en studenten geen cijfers op hun toetsen. Frans 
heeft inmiddels een test beoordeeld en de becijfering 
vergde een studie op zich. Na het nakijken worden 
de punten opgeteld. Vervolgens worden deze punten 
omgezet in scores, waarbij de beste meestal een 1A 
krijgt, de tweede 1B, vervolgens 1C, 2A t/m 2F en dan 
onderverdelingen in de 3. Een onderverdeling in de 
vier betekent een onvoldoende. Na het vaststellen van 
de punten wordt de normering dus pas vastgesteld. 
Frans heeft de eerste collegereeks inmiddels achter 
de rug en is tot de conclusie gekomen dat de Schotse 
studenten geen actieve houding hebben tijdens de 
colleges. In december is het tentamen en zal blijken of 
ze iets geleerd hebben. 

Inmiddels wonen we hier alweer vier maanden. Nog 
twee maanden en dan is ons huis klaar, want we gaan 
na onze reis naar Nederland verhuizen. Inmiddels 
hebben we nieuwe scholen voor de jongens gevon-
den. Jeen Riemer gaat vanaf begin januari naar zijn 
nieuwe Nursery, maar Gerrit maakt dit schooljaar op 
zijn huidige school af. 

Vanuit Stirling een hartelijke groet van:
Frans, Alie Hilda, Gerrit en Jeen Riemer de Vries.

Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente Buitenpost 
vijftig jaar

Ale de Haan 25 jaar bij ijsclub

Update familie De Vries in Stirling

Krijg de zenuwen….
“Eigenlijk hebben we nog maar één repetitie 
…” riep iemand afgelopen woensdag. Een kleine 
opmerking met grote gevolgen. Ik dacht dat we 
nog anderhalve week de tijd hadden, dat klinkt 
toch heel anders? Raar dat dingen zo anders over 
komen terwijl het precies op hetzelfde neerkomt. 
Geheel gerust denk je “we hebben nog anderhalve 
week voor de première”, een tel later krijg je de 
zenuwen na de opmerking “eigenlijk hebben we 
nog maar één repetitie”. Nu is het zondag 18 november en ligt het er weer 
anders voor. Je kunt dan zeggen: “over een week is het voorbij”, dan is de 
voorstelling dus al geweest en voel je je relaxt. Je kunt ook zeggen: “nog 
een kleine week en dan is het zover”, dan krijg je dus weer de zenuwen. Bij 
de laatste repetitie ging het best goed: “het tempo zat er lekker in”, prima 
dus. Maar ook: “we liepen een paar keer vast”, je raadt het al … de zenu-
wen. Hoe je het ook zegt, zaterdag 24 november moeten we het toneel op, 
dat staat vast. Of we er klaar voor zijn? Weet ik niet, volgens mij zijn we 
dat nooit en het komt altijd goed. Ook zoiets, “het komt altijd goed, dus ook 
nu”, relax of: “we zijn er nog niet klaar voor”, de zenuwen! Ik merk dat veel 
mensen eerder de negatieve kant opgaan in plaats van de positieve, raar 
eigenlijk, het leven is een stuk vrolijker als de fl es half vol is. Ik heb een 
boek gekregen waarin dit soort zaken ook aan bod komen, ‘MindGym’ heet 
het boek, ik kreeg het van een goede vriend. Geweldig leuk boek waarin 
je de eigen geest kunt trainen. “Goh, wat interessant” of “ben ik niet leuk of 
zo?”, ik vind het interessant en leuk. Ik dwaal af, lees het boek maar, echte 
aanrader voor veel mensen vind ik. Teveel mensen klagen in deze wereld 
naar mijn mening, praat niet over het probleem maar vertel de oplossing 
denk ik dan. Nou, terug naar het toneel, als je dit leest hebben we de 
eerste uitvoering gehad en maken we de balans op voor de tweede op 1 
december, dat zijn feiten die niet anders te omschrijven zijn. De zenuwen, 
daar kun je ook alle kanten mee op, het houdt je scherp maar je kan er 
ook fl ink ziek van zijn. Ik ken mensen die je die dag beter niet tegen het lijf 
kunt lopen, strak van de zenuwen en zeer prikkelbaar. Persoonlijk breng 
ik geregelde bezoeken aan ’t hûske en krijg tegelijk die dag geen voedsel 
binnen, dat in combinatie met het onvermijdelijke zweten tijdens de voor-
stelling is een garantie voor gewichtsverlies. Dat maken we na de voor-
stelling echter wel weer goed. Zenuwen is ook een goede voedingsbron 
voor twijfel, de twijfel slaat keihard toe “straks ken ik mijn tekst niet meer” 
en “wat als we een stuk overslaan” maar ja, “dan zeg je wel wat anders” 
en “we pakken het wel terug”. De zenuwen, je bent er mooi klaar mee. Er 
zijn spelers die niet meer praten, vast in hun eigen geest, de anders kletst 
je de oren van je hoofd maar heeft het nergens over. Krijg de zenuwen, 
eindelijk, ik heb drie jaar niet op de planken gestaan en heb er wel weer 
zin in. De spanning, de aandacht, het succes … tenminste, dat hoop je … 
én de zenuwen. Maanden van repeteren, al voor de zomervakantie zijn we 
begonnen. Twee keer in de week met een paar hele dagen in het week-
end. Een hoop vrije tijd maar het is verslavend, het werkt als een drug. Als 
je straks op toneel staat komt alles los, alles valt van je af, en vooral de 
zenuwen. En dan als het er op zit, het applaus…dan geeft echt een kick 
kan ik melden. En dan de zaal in, de eerste reacties … zenuwen … wat 
vond het publiek er van…hebben ze de foutjes gemerkt … was het wel zo 
grappig … wat vonden de toneelkenners ... daar zijn ze weer, de zenuwen 
… ik krijg de zenuwen van die zenuwen. Nou, afwachten maar, we doen 
ons best en we zien wel ... ”het komt altijd goed, dus nu ook”. “Maar wat als 
het nou niet goed komt?” … ach … krijg de zenuwen!

Reinold Paauw

Ale de Haan hier uiterst rechts op de foto met z’n collega’s (foto: Jan Visser)

Van de redactie: het doet een beetje pijn, maar de inhoud van de bo-
venstaande brief snijdt zeker hout voor ons. We zullen in de toekomst 
proberen nog zorgvuldiger te kijken naar de inhoud van ons blad en de 
mogelijke gevolgen ervan.
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“Een boerenhuizinge, met schuur, lijtshuis, vuurhut en erf……”

WEER EEN STUKJE OUD-BUITENPOST GAAT VERDWIJNEN

Onlangs is begonnen om vanaf het industrieterrein te Buitenpost een verbindingsweg aan te leggen 
naar de rijksstraatweg in het Oost, waar te zijner tijd een rondweg wordt verwezenlijkt. Het gevolg 
hiervan dat de boerderij ten noorden van de spoorwegovergang moet worden afgebroken om voor de 
nieuwe weg plaats te maken. Een geschikt moment om even in de historie te duiken. Het was op 16 
oktober 1907 dat in de herberg van Smith te Buitenpost de verkoop van bovengenoemde boerderij c.a. 
voor een bedrag van f 13.276,- aan Foppe Willems de Vries te Giekerk een feit werd. In de notariële 
akte werd een en ander als volgt beschreven: “De boerenhuizinge met schuur, lijtshuis, vuurhut, erf en 
grond aan den Rijksstraatweg in het Oost, nummer 2006, groot 47 are en 30 centiare”. Enige maanden 
later, op 4 januari 1908, trouwde Foppe Willems de Vries (28 jaar) met Grietje Sierks Roosma (22 jaar) 
te Tietjerksteradeel. Na dit huwelijk ging het jonge paar op de bovengenoemde boerderij wonen, waar 
hun 7 kinderen werden geboren, t.w. Willem (1908), Sierk (1910), Klaas (1911), Trijntje (1913), Trijntje 
(1915), Sietse (1916) en Atje (1918). Later werd het boerenbedrijf voortgezet door zoon Willem, die 
trouwde met Klaaske Barteles Reitsma, geboren in 1918. Kinderen uit dit huwelijk: Foppe (1945), Hiltje 
(1946), Bartele (1949), Sierk (1953) en Grietje (1956). In april 1974 kwam er een einde aan de bewoning 
door de familie, nadat Willem de Vries was overleden. Hoe oud de ‘plaats’ is, valt moeilijk na te gaan, 
maar volgens het kadaster van 1832 was deze lokatie al bebouwd. De spoorlijn Leeuwarden-Groningen 
kwam er in 1866 rakelings naast te liggen. Jammer dat dit karakteristieke en beeldbepalende gebouw 
uit het landschap gaat verdwijnen. Wat overblijft zijn alleen de herinneringen en de foto’s.

Dirk Wildeboer

Talantmedewerkers positief over 
samenwerking met De Kruidhof
In maart en april van dit jaar kwamen ze halsoverkop De Kruidhof in, 
de medewerkers en cliënten van Talant. Hoe staan ze er nu voor, na 
het halve jaar proef draaien in hun nieuwe werkomgeving? Anne van 
de Veen en Klaas Zandstra, die de dagelijkse leiding hebben in het 
Tuincafé, zijn unaniem in hun beoordeling: positief. En als het aan 
hen ligt, blijven ze doorwerken in het Tuincafé, al moet er dan wel het 
een en ander veranderen aan de werkomstandigheden.

“De start in april was erg overhaast. Binnen enkele weken moesten we 
met de hele groep omschakelen van het rustige restaurant in Dokkum, 
de Noarderpoarte, naar De Kruidhof met niet alleen het Tuincafé, maar 
ook met een volle agenda voor de ontvangst en verzorging van groepen. 
Voor de cliënten was dit een enorme overgang. Ze kregen te maken met 
een keuken, waarin alles nieuw voor ze was, met nieuwe collega’s en 
met veel meer klanten aan de andere kant van de balie. Voor enkelen 
betekende deze nieuwe situatie een stap terug, omdat ze juist goed 
functioneerden in het vertrouwde ritme en de vertrouwde omgeving van 
de Noarderpoarte. Maar voor de meeste cliënten betekende de overstap 
een enorme verruiming van hun werkveld en van hun leefwereld. Een 
aantal vrouwen in onze groep zien we helemaal opbloeien sinds ze hier 
bij De Kruidhof aan het werk zijn. En nu, na dit halve jaar, geldt eigenlijk 
voor allemaal, dat ze vooruitgaan, dat ze nieuwe dingen leren en plezier 
beleven aan de nieuwe werkomgeving.” 
Anne en Klaas zijn blij met de wisselwerking die ontstaan is tussen de 
medewerkers en vrijwilligers van De Kruidhof en de cliënten en medewer-
kers van Talant. Anne voegt eraan toe, dat hij hoopt, dat ook op het hoog-
ste niveau, bij de gemeente Achtkarspelen en bij de leiding van Talant, die 
bereidheid tot samenwerking aanwezig zal zijn, waardoor de middelen 
beschikbaar komen die nodig zijn om verder te gaan. Klaas legt uit, dat 
er heel wat moet veranderen, onder andere in de keuken, om uiteindelijk 
aan alle eisen te voldoen die aan een horecagelegenheid á la het Tuincafé 
worden gesteld. “Onze cliënten mogen bijvoorbeeld niet werken met een 
gasfornuis, maar wel met inductiekookplaten. De warme en koude spijzen 
moeten gescheiden van elkaar kunnen worden bereid en bewaard. De 
voedselbereiding en de spoelkeuken moeten los van elkaar staan. Verder 
is het voor onze cliënten prettiger, als er een langere zelfbedieningsba-
lie komt, waar de klanten van De Kruidhof zelf hun gebakje en drankje 
kunnen pakken.” Ook aan de verblijfsruimte voor de cliënten moet een en 
ander verbeterd worden. Klaas: “Als één van de cliënten het even moeilijk 
heeft, dan moeten we ons terugtrekken achter de kratten en tussen de 
ordners. Er moet eigenlijk een apart kamertje zijn, om even bij te komen 
of even met iemand te kunnen praten.” Een verkleedruimte is ook één van 
de wensen op het lijstje van Anne en Klaas. 

Half september valt naar verwachting de beslissing of het project voort-
gezet wordt. Als het aan de mannen van Talant in het Tuincafé ligt zal 
dat zeker gebeuren. Voor de komende winter zijn ze al plannen aan het 
maken. Ze willen allereerst de cliënten gaan bijscholen, bijvoorbeeld in 
het werken met de kassa, maar ze denken ook aan lessen in de Duitse 
taal. En ze hopen dat, voordat het volgende Kruidhofseizoen begint, er 
zoveel verbouwd is en veranderd, dat ze kunnen voldoen aan de Euro-
pese HACCP richtlijn ten aanzien van voedselveiligheid en arbeidsom-
standigheden. In de wintermaanden gaat de ontvangst van groepen intus-
sen wel door en eigenlijk willen ze nog wel meer mensen attent maken op 
de mogelijkheid om de ruimte van het Tuincafé in De Kruidhof af te huren 
gedurende de wintermaanden, voor bijvoorbeeld lezingen, cursussen, 
recepties en feestjes. Reclame maken dus: hoort, zegt het voort!

Hanneke Hoekstra

Klimaatbos in De Kruidhof
Op woensdag 21 november kreeg Botanische tuin De Kruidhof in Bui-
tenpost er een Klimaatbosje (in de vorm van 6 walnotenbomen) bij. Het 
planten van Klimaatbosjes in Friesland is een initiatief van It Fryske Gea 
en Landschapsbeheer Nederland. De landelijke actie is onderdeel van de 
klimaatcampagne HIER.nu. Zo’n 38 goede doelenorganisaties in Neder-
land spannen zich in om klimaatverandering op de maatschappelijke 
en politieke agenda te krijgen. De keuze voor walnotenbomen (Juglans 
regia) is gemaakt omdat het gaat om bomen met een imposante uitstra-
ling. Het zijn sterke bomen die CO² opslaan en zo een heel klein beetje 
bijdragen aan dit wereldomvattende probleem. Walnotenbomen leveren 
uiteindelijk ook kwaliteitshout dat bijvoorbeeld voor meubels gebruikt kan 
worden. Daarmee blijft de CO² gebonden in het hout en zal het niet vrijko-
men in het milieu. Vanaf 5 april 2008 zijn de bomen te bewonderen in De 
Kruidhof, die vanaf die dag haar deuren weer opent voor het publiek. Wilt 
u meer informatie, dan kunt u bellen met Jan Willem Zwart, tel. 541253.

Kinderwerk
Lampionnenkeuring

Op 10 november werd de jaarlijkse lampionnenkeu-
ring gehouden in It Koartling. Met een deelnemers-

aantal van 65 kinderen kan er gesproken worden 
over een geslaagd jaar. Ook de lampionnen waren dit 

jaar weer met veel zorg en uniekheid gemaakt. De 
foto hierboven geeft de winnaars aan van dit jaar. 
Dit zijn groep 1/2: Nienke Visser, Amber Zuidema, 

Karst Kootstra. 
Groep 3/4 Annemei Hiemstra, Femke Jongsma, 

Rick Prins.  Groep 5 / 6 Stephanie Zuidema, Jildou 
Kloostra, Ilse Kazemier. 

Groep 7/8 Jonathan Buist, Maurits Buist, 
Johannes Kloostra.

Kinderdisco
Op vrijdag 30 november is er weer een kinderdisco. 
Kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar, tijd: van 17.00 

tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur voor 
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. 

Thema: ‘Pieten karaoke’
Entree € 1,- 

Er zijn leuke prijsjes te winnen, je kunt lekker dansen 
en gek doen. Drinken, snoep en chips is er te koop.

Voor meer informatie: 
Grejanne Dijkema,tel. 06-15016841 of

e-mail: g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Jeugdsoos
30 november: Open inloop

7 december: Sinterklaas party
14 december: fi lm “ The Grinch”

21 december: Kerstparty

Openingstijden: 
Vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Leeftijd 11 t/m 15 jaar.

Workshops
 Kertsdecoratie

Van een ijzeren frame bekleed met mos maken we een 
prachtig kerststuk

Donderdagavond 13 december 19.30-21.30 uur
Prijs: € 27,- inclusief materiaal

Opgave voor 1 december bij Ellie Kramer, 
tel. 543242

Uw albumfoto’s in ons blad én op de website!

Elders in dit blad vindt u de rubriek ‘Uit het plakboek’. Graag zouden wij van u 
foto’s ontvangen voor deze rubriek. Elke maand maken wij uit het binnengeko-
men materiaal een selectie en plaatsen deze in ons blad, elke geschikte foto wordt 
zowieso op de website geplaatst.

U kunt uw foto’s aanleveren in de kopijbus van de Binnenste Buiten Post bij de The 
Readshop of op bij één van de redactieleden (voor adressen zie colofon op pagina 3). 
Natuurlijk kunt u ze ook mailen naar: bibupost@gmail.com. Aangeleverde foto’s worden 
gegarandeerd teruggebracht en met zorg behandeld. Wij kijken met nieuwsgierigheid uit naar 
onze post!

Bezoek ook ons web-adres: www.binnenbuitenpost.nl
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Een aardig buitenkansje
BUITENPOST- 17 december 1899 – “Het 
hevige onweder van j.l. Zaterdagavond 
veroorzaakte te Buitenpost een zeldzaam 
ongeluk. De bliksem sloeg in een troep vlie-
gende wilde ganzen, waarvan een groot aantal werd gedood en ’s 
anderen morgens in het veld werd gevonden, sommigen op verre 
afstand van elkaar. Daar de vogels geheel onbeschadigd waren, 
was het voor de vinders een aardig buitenkansje”. 

Een primitief verblijf
TIETJERK - 16 maart 1897 – “Een huisgezin bestaande uit man 
vrouw en negen kinderen hebben den ganschen herst en winter 
lang door verblijf gehouden in een van stroo, riet en eenige plan-
ken ruw samengestelde hut. Hierin waaiden nu en dan gaten, 
waardoor de ruwe regen- en sneeuwvlagen naar binnen stoven. Dit 
primitief verblijf is opgeslagen op den zoogenaamden “Oudendijk” 
tusschen Hardegarijp en Tietjerk en levert een vreemd schouw-
spel op. In plaats van de armvoogdij hebben zich medelijdende 
buren met de zaak bemoeit en nu en dan de armoede van dit gezin 
eenigszins gelenigd”. 

Oproerig Kollum
KOLLUM – 26 oktober 1893 – WAARSCHUWING: “De Burgemeester 
van Kollumerland c.a.: Overwegende dat voortaan meer afdoende 
maatregelen moeten worden genomen tot handhaving der open-
bare orde, die, zooals zelfs op den laatsten Zondag bleek, ondanks 
herhaalde waarschuwingen, op ergerlijke wijze wordt verstoord; 
Overwegende dat aan deze oproerige bewegingen zoo het schijnt 
niet eerder een einde zal kunnen komen dan door een meer 
krachtig en streng optreden der politie; Overwegende, dat deze 
maatregel nadeelige of schadelijke gevolgen zal kunnen hebben 
voor de vele toeschouwers der bewegingen, welke voor een groot 
deel zouden ophouden, wanneer de ingezetenen hunne kinderen 
en verdere huisgenooten zooveel mogelijk ’s avonds thuis houden 
en daardoor niet toelaten, dat zij met zingen en schreeuwen de 
beweging volgen, of door hun bijwezen er een deel van uitmaken; 
Waarschuwt allen voor de schade en de gevolgen, die zij bij het 
voortaan krachtiger optreden der politie aan zich zelven hebben te 
wijten. Vertrouwt, dat zij die overtuigd zijn dat het openbaar gezag 
moet worden gehandhaafd, ongetwijfeld zullen medewerken dat de 
orde en rust bewaard blijve”. 

Onbestendige liefde
SURHUISTERVEENSTERHEIDE – 16 november 1894 – Een zekere 
A.B. alhier, leefde reeds meer dan een jaar met een meisje samen. 
Een kind was hiervan het gevolg. Nu verwachtte zij haar man (?) 
uit Stadskanaal van het baggeren thuis met een zak vol rijksdaal-
ders. Hij kwam terug, ging bij zijn vader inwonen en ontnam haar 
zelfs het schaap en andere inboedel”.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1956/57, die woonden in Buitenpost
13 november 1956: Sminia, Eeke, 95 jaar, wed. van: Beerda, 
Gerben
19                       : Post, Berber, 87 jaar, wed. van: Dijkstra, Wolter, 
eerder van: Wolthuizen, Eldert
21 november 1956: Brik, Hendrik, 62 jaar, e.v. Huitema, Sytske 
Jeltje
15 december 1956: Jorritsma, Maaike, 5 jaar, d.v. Jorritsma, 
Rommert e.v. Salverda, Geertje
7 maart 1957: Schuurman, Elisabeth, 87 jaar, wed. van 
Visser,Jan
29 maart 1957: Hoekstra, Ernestus, 82 jaar, wedn. van: Hellinga, 
Froukje
31 maart 1957: Beukema, Janna, 76 jaar, ongehuwd
23 april 1957: Hanenburg, Douwe, 72 jaar, e.v.: Langendijk, 
Hilletje
11 mei 1957: de Moor, Gepke, 85 jaar, wed. van: Kloosterman, 
Bartele

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 40-

door Hans Hamers

“Loop je door een grote en meer luxe super-
markt in Buitenpost en sta je plotseling 
‘oog in oog’ met een bak met daarin keurig 
uitgestalde oliebollen”, zo is mij verteld. 
Sint Maarten is nog maar amper voorbij, 
Sinterklaas heeft nog nauwelijks schoenen 
kunnen vullen, kun je nu al oliebollen kopen. 
Al dat gepraat over het aanpakken van het 
winkelgebied in Buitenpost lijkt allemaal 
overbodig; je kunt immers alles krijgen en 
kennelijk ook nog eens op ieder tijdstip van 
het jaar. Wat wil je dan nog meer….? Maar 
dát ter zijde. Laatst was ik bij iemand op 
visite, kreeg ik paaseitjes ter versnapering 
aangeboden. Ik vroeg me af of ze nog wel 
goed zouden zijn. Maar, werd mij verzekerd, 
ze waren ‘vers’ aangekocht. Te meer was dit 
bijzonder, aangezien ik diezelfde morgen vol 
verbazing de kerstwinkel in het buurdorp 
voorbij was gereden, waarbij grote borden 
uitnodigend riepen dat de winkel geopend 
was en er volop kerstinkopen gedaan konden 
worden. Een idee wellicht om paaseitjes te 
gaan gebruiken als feestelijke stoffering voor 
de kerstboom. Een thema dat vele kerstbo-
men niet zou misstaan. Het zou een oprechte 
trendbreuk kunnen zijn. Per slot van rekening 
zijn de feestdagen tegenwoordig niet meer 
exclusief gekoppeld aan een religieuze meer-
waarde. Immers, ieder jaar worden er juist in 
die periodes meer vakanties aangeboden en 
geboekt om op ‘sportieve’ wijze af te reke-
nen met het veronderstelde oorspronkelijke 
gedachtegoed. En mocht je niet zo van skiën 

houden, je kunt in juni al een tafel reserveren 
voor een copieus kerstdiner in tal van hotels 
en restaurants. Van alles lijkt door elkaar 
te lopen. Verschillende feesten overlappen 
elkaar in tijd en thematiek. Doet me denken 
aan de klimaatverandering. Ook daarin 
ervaren we bijzonderheden die we niet voor 
mogelijk hebben gehouden: seizoenskenmer-
ken in niet voor de hand liggende tijdstippen 
van het jaar. Zomer in de winter en herfst in 
de lente. Wanneer moet je nu in ‘hemels-
naam’ je thermische ondergoed gaan dragen. 
Je kunt tegenwoordig namelijk zonder long-
ontsteking op te lopen, genoeglijk kamperen 
op een groene Noordpool; ijsberen hebben 
last van opvliegers en tropische vissen zwem-
men rond Terschelling. Het is me wat. En nu 
kun je ook nog oliebollen kopen – al dan niet 
met krenten – vóór dat de Goedheiligman ook 
maar één stout kind heeft kunnen vangen 
voor zending naar een langdurig strafkamp 
voor heropvoeding in Spanje. Dit zou moeten 
stoppen. Straks krijg je situaties waarbij 
vakantiegangers aan de Turkse Rivièra tijdens 
het ‘bruinen’ Balineesche erwtensoep zitten 
te eten, hun kinderen bij Mc Donalds kren-
tenbrood met mayonaise bestellen alvorens 
in hun zwembroek te gaan snowboarden.
We zullen het niet kunnen stoppen. Zo zal 
het – eens - werkelijkheid worden. Wat ik je 
brom. Geniet voorlopig nog maar even van 
een echte Sinterklaas en een ouderwetse 
Kerst.

Tot de volgende keer.

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons gemakkelijk!

Let op de kopij-inleverdatum:

maandag
10 december 2007

Het blad verschijnt in week 51 van 2007.
Houdt u daar rekening mee?

uit het plakboek
Volgens een officieel document dat in het bezit is van de kinderen van dhr. Koert Poelman is hij op 1 
april 1949 in vaste dienst van de gemeente Achtkarspelen gekomen. Hij was toen al 4 jaar bij de ge-
meente als ‘los werkman’, zo heette dat destijds, tegenwoordig ‘uitzendkracht’. Dhr. Poelman was 29 
jaar toen hij bij de gemeente kwam op 1 juli 1945, was getrouwd met Jinke Hoogsteen en ze hadden al 
vijf kinderen. 
Op de linker foto van omstreeks 1947 is dhr. Poelman ‘tontsjeleger’ bij de gemeente. 
De rechter foto is genomen in de winter van 1963. Dhr. Poelman was in die tijd bestuurder van de gemeentelijke 
strooiwagen, een Maguirus Deutz met een strooibak. Soms werd er ook een schuifbak op de wagen gezet. De 
andere man op de foto was dhr. (Hendrik?) Tabak. Tabak was voorman wegwerken in Surhuisterveen. Er werd 
destijds dag en nacht gewerkt om de wegen begaanbaar te houden. Een paar jaar eerder stonden er nog twee man 
achter op de laadbak te strooien. Een koud en een gevaarlijk werk.


