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Tsjochconcert druk bezocht
Het Tsjochconcert dat Stichting Maskelyn zondag 4 februari in de Kruidhof in Buitenpost

organiseerde was een groot succes. Meer dan 90 bezoekers genoten van de muziek van de groepen 
Hollewaai en Inn Between. Het sfeervolle zaaltje in de Kruidhof was zo vol dat een aantal belangstellenden 

moest worden teleurgesteld; zij konden er gewoonweg niet meer bij.

 Ook in dit 
 nummer:

  Wobbe Ploegsma 
over zijn duiven

   Maaike Joustra-
van der Bij in Zweden

  Inspiratie:
Siep en Jouk Wielenga

 Jolle Kronenburg 
erelid tennisclub

 Gedeputeerde 
Andriesen op bezoek
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Koppen zoeken

Eén van de vragen die ons als 
redactie vaker gesteld wordt is: 
“Waarom staat die-en-die er nou 
nooit eens in?”. Meestal is dat 
een terechte vraag.
De Buitenposter is geen kleur-
loze persoonlijkheid. In de af-
gelopen 7 jaren hebben we veel 
dorpsgenoten leren kennen met 
hun bijzondere werk, hobby’s, 
vaardigheden en inzichten. En 
gelukkig hebben we het gevoel 
dat we nog lang niet daarover 
uitgeschreven zijn. 
Toch hebben wij daarin een be-
perking. Ook wij kennen iedere 
plaatsgenoot niet. Onze eigen 
kring van bekenden is meestal, 
direct of via-via, de bron van de 
meeste tips om mensen te vin-
den voor bijvoorbeeld onze ru-
brieken Buitenposters, Inspiratie 
en Sportkoppen.
U voelt het waarschijnlijk al 
aankomen: op dit punt doen we 
weer een beroep op u, als lezer. 
Veel mensen hebben wel een 
verhaal in zich, dat de moeite 
waard is om hier opgeschreven 
te worden. En dan hoeft het echt 
niet te gaan om wereldpresta-
ties, records of andere in het oog 
springende onderwerpen.  Echte 
interesse, gedrevenheid, betrok-
kenheid of volharding in een 
persoon, kan onze pen ook al 
in beweging zetten. Als u ons de 
naam geeft en daarbij de reden 
waarom deze in ons voetlichtje 
zou kunnen staan, dan gaan wij 
d’r achteraan - onder het motto: 
voor ieder hoofd is wel een mooie 
kop te vinden.

Onderzoek onderwijs en jeugd stemt tot nadenken

Een oude zegswijze is: “Wie meet, die weet”. 
Het is misschien daarom, dat er regelmatig 
rapporten van organisaties en instellingen 
verschijnen met daarin resultaten van on-
derzoeken op bijna ieder denkbaar vlak. In 
ons vorige nummer vertelden we over het 
verkeersonderzoek van 3VO, nu gaat het 
over de ‘Lokaal Educatieve Agenda Ge-
meente Achtkarspelen’. Een wat vage naam 
voor een onderzoek naar jeugd en onderwijs 
in onze gemeente door het BOP. Met daarin 
weer interessante, maar soms ook harde 
cijfers.

De gemeente Achtkarspelen heeft dit rapport 
samen laten stellen om zicht te krijgen op de 
leefwereld van de jeugd in samenhang met het 
onderwijs en bijvoorbeeld achterstanden daar-
in. De meeste cijfers gaan over de gemeente 
als geheel en hoeven daarom niet altijd precies 
de situatie in ons eigen dorp weer te geven. 
Maar toch zijn de verschillen tussen de dorpen 
niet zo groot dat ze geen betekenis zouden 
hebben.  Wij hebben een aantal conclusies uit 
het rapport op een rij gezet en het beeld dat 
daaruit voortkomt is zeker niet altijd positief. Er 
staan overigens meer cijfers in het rapport, die 
specifi ek de onderwijsresultaten van scholen en 
groepen kinderen beschrijven. 

De eerste conclusies hebben betrekking op  de 
aantallen en moedertaal van kinderen:
- 32,6% van de bevolking in Achtkarspelen is 
jonger dan 24 jaar.
- 65% van de kinderen in Achtkarspelen heeft 
Fries als moedertaal. Maar 5% van de kinderen 
hebben een buitenlandse taal als moedertaal, 
een stuk minder dan het provinciaal en landelijk 
gemiddelde.

De volgende conclusie heeft betrekking op de 
leefsituatie van kinderen:
- In Boelenslaan, Kootstertille en Buitenpost 
loopt meer dan 30% van de kinderen (de 
hoogste gemeentelijke score) het risico in hun 
ontwikkeling te worden belemmerd en worden 
daarom ‘risico-kinderen’ genoemd. Het kan 
gaan om problemen als ontwikkelingsachter-
stand, moeilijk temperament, maar ook (met 
name in ons dorp om prematuur en dysmatuur 
(vroeg of problematisch) geboren kinderen 
(4,9%). 

De volgende getallen geven wat inzicht in de 
taal en rekenontwikkeling van kinderen:
- Het aantal verwijzingen naar speciaal basis-
onderwijs is in Achtkarspelen gemiddeld 39 kin-
deren per schooljaar, dit is 1,04% (het landelijk 
gemiddelde is 3,22%)
- in 2002 was het taal en rekenonderwijs van de 
kinderen in Achtkarspelen lager dan het lande-
lijk gemiddelde. In 2004 was dit ook het geval.
- kinderen in Achtkarspelen krijgen veel vaker 
het Cito-eindtoetsadvies voor het vmbo vervolg-
onderwijs dan het landelijk gemiddelde - en dit 
Cito-advies wordt vaak door ouders gevolgd.

Over oudere jeugd wordt ondermeer gemeld:
- het aantal leerlingen op scholen voor voortge-
zet onderwijs is in Achtkarspelen tussen 2003 
en 2005 met 6,1% toegenomen. Het slagings-
percentage van examenkandidaten daalt licht.
- de werkloosheid in Achtkarspelen is begin 
2006 bijna 2 keer zo hoog als het landelijk 
gemiddelde (11,9% tegen 6%). Ook scoort 
Achtkarspelen iets slechter dan het gemiddelde 
in Friesland. Dit is een gegeven dat al zeker 
honderd jaar, in meer of mindere mate, onze 
gemeente heeft gekenmerkt.

Over een gezonde leefwijze van kinderen in 
onze gemeente wordt door de rapporteurs ook 
het een en ander  opgemerkt:
- het eetgedrag van 10 en 11-jarigen in Achtkar-
spelen is ongezonder dan het gemiddelde van 
Friesland, 45% van de kinderen eet ongezond, 
61% eet niet iedere dag groente en 80% eet 
niet iedere dag ten minste twee keer fruit.
- ook het eetgedrag van jongeren van 13 tot en 
met 18 jaar is ongezonder dan in de rest van 
Friesland.
- jongeren uit Achtkarspelen maken zich vaker 
schuldig aan kleine criminaliteit dan andere jon-
geren in Friesland (45% tegen 35%)
- in Achtkarspelen wordt meer alcohol gedron-
ken door jongeren dan in de rest van Friesland 
(88% tegen 78%)
- in het schooljaar 2004-2005 zijn 148 basis-
schoolkinderen aangemeld bij schoolmaat-
schappelijk werk. Ongeveer 80% is hetzelfde 
jaar afgesloten. Veel problemen liggen op het 
gebied van ‘relatie met ouders en anderen ’.
- in het voortgezet onderwijs heeft het school-
maatschappelijk werk 115 aanmeldingen 
gehad in het schooljaar 2004-2005. Ongeveer 
60% daarvan is hetzelfde jaar afgesloten. De 
meeste problemen liggen op het gebied van 
‘thuissituatie’, ‘school’ en ‘persoonlijkheid’.

Achtkarspelen als gemeente, maar ook ons 
dorp komen in dit rapport te voorschijn als plek 
waar opvoedings- en onderwijsproblematiek 
bovengemiddeld voorkomt. Het is jammer dat in 
het rapport niet ingegaan wordt op de oorzaken 
van de genoemde problemen. De gemeente 
heeft ondertussen besloten met het Leefstijl-
project iets aan de problemen te gaan doen. 
Daarover willen we u in het volgende nummer 
meer gaan vertellen.



3 MAART OPEN DAG
MET LIVE DEMONSTRATIES

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

STUNT !!!STUNT !!!
BIJ IEDER NIEUW LID DIE U MEENEEMT, KRIJGT U 

1 MAAND LANG EEN GRATIS ABONNEMENT
DUS BIJ 2 NIEUWE LEDEN, 2 MAANDEN LANG EEN 

GRATIS ABONNEMENT ENZ.
ALLE NIEUWE LEDEN KRIJGEN OOK EEN GRATIS 

HANDDOEK
(ACTIE 1 MAAND GELDIG)

VOOR MEER INFO:
BEWEGINGSCENTRUM FIT 4 YOU

DE SCHEPPERSTRAAT 2A
9285PH BUITENPOST

TELEFOON: 06-14582027
internet: www.BewegingscentrumFit4You.nl

Openingstijden:
Maandag  13.30–22.00 uur
Dinsdag  09.00–11.30 uur
   16.30–22.00 uur
Woensdag  16.30–22.00 uur
Donderdag  13.30–22.00 uur
Vrijdag  09.00–11.30 uur
   16.30–22.00 uur
Zaterdag  09.30–11.30 uur

Tijden groepslessen:
Maandag  18.45–19.45 uur - Bodycombat
   19.45–20.45 uur - Pilates
   19.45–20.45 uur - Spinning
   20.45–21.45 uur - Aerobics
Dinsdag  18.45–19.45 uur - Totalbody

  19.45–20.45 uur - Spinning
   20.45–21.45 uur - Bodypump
Woensdag  09.30–10.30 uur - Circuittraining
   09.30–10.30 uur - Pilates
   10.30–11.30 uur - Circuittraining 55+
   18.00–18.45 uur - Streetdance 13 t/m 17 jaar
   18.45–19.45 uur - Streetdance vanaf 18 jaar
   19.45–20.45 uur - Steps
Donderdag  16.30–17.15 uur - Streetdance 6 t/m 8 jaar
   17.15–18.00 uur - Streetdance 9 t/m 12 jaar
   18.45–19.45 uur - Pilates
   19.45–20.45 uur - Bodypump
   18.45–19.45 uur - Spinning

TIJDEN DEMO’S
STREETDANCE 10.15 UUR
PILATES 11.00 UUR
AEROBICS 11.45 UUR
SPINNING 12.30 UUR
TOTALBODY 13.15 UUR
BODYPUMP 14.00 UUR
STEPS 14.45 UUR
BODYCOMBAT 15.00 UUR

“De Vesteynde” biedt in samenwerking met Fit4You:“De Vesteynde” biedt in samenwerking met Fit4You:“De Vesteynde”
1. Fysiotherapie en Manuele Therapie
2. Oefentherapie Mensendieck en Kinderoefentherapie
3. Medische Trainingstherapie (Chronische aandoeningen en Revalidatie)
4. Beweegprogramma’s (Pilates, Spinning)
5. Testprotocollen (Conditie, Sport, 50+)

Afspraken en informatie:
Therapie- en Trainingscentrum “De Vesteynde”

Telefoon: 0511-447337 - Fax: 0511-447320
E-mail: info@devesteynde.nl Website: www.devesteynde.nl

ISO-gecertificeerd volgens de HKZ-norm
(Sport-)Fysiotherapie, Manuele therapie, Podologie, (Kinder-)Oefentherapie Mensendieck, Logopedie, 

(Sport)-Diëtiek, Sportmassage, Sportbegeleiding, BAG-Trainingen en -Reïntegratie, Bedrijfssport.



‘De Sweedske Siktaresse’

Krite Bûtenpost spilet op sneon 3 en sneon 10 maart ‘De Sweedske 
Siktaresse’, in fl eurich stik fan Annie M.G. Schmidt (‘En ik dan ….’) 
yn in Fryske oersetting fan Gerrit Tasma.

De Kollumer Krante fan moandei 1 maart 1976 die ferslach fan in wol hiel 
bysûndere kritejûn. “De folle freonen fan it Fryske toaniel ha sneontejûn 
de kritespilers net sitte litten. It wie wat oars as oars: de grutte seal fan 
Klamer wie der, fanwege de brân op 6 febrewaris, net mear. Mar wol koe 
men de sportseal brûke, en yn dy seal wie yn ferbân mei it ôfskie fan 
boargemaster Ottevanger in knap poadium opboud en dat koe no dizze 
sneontejûn brûkt wurde. En it folk wie der wer, de seal wie goed beset”  … 
“Foarsitter A. de Witte fertelde dat der mear as 100 kear spile wie by 
Klamer en dat der wol 20.000 minsken by Klamer en Leune west hienen” …
“Wy moatte ús hjir behelpe, mar dochs wolle wy fi erder gean”.  De Krite 
is fi erder gien en soarget yn 2007, lykas yn 1976, wer foar nofl ike toa-
nieljûnen. Yn sportseal ‘De Houtmoune’ waard ‘De Sweedske Siktaresse’ 
spile, de Krite docht dat dit jier gewoan wer. In fl eurich stik foar in nofl ike 
jûn fan hûs. 

It stik
‘De Sweedske Siktaresse’ spilet him ôf op it kantoar fan de Stichting Nij 
Posityf, dy’ t ta doel hat de literatuer suver te hâlden en de seks út de 
boeken banne wol. It ferhaal draait om in wat wrâldske, skieden mem fan 
in net al te fêst yn ‘e skuon steande meiwurker fan de Stichting. Hy hat 
frjemd yn de boeken knoeit en ropt op in ûnberet stuit de help yn fan syn 
mem. No dat sil ‘er witte! Sy kriget de kâns om har út te jaan foar in oar 
en sa de Stichting yn te kringen. Mei de bêste (?) bedoelingen soarget se 
foar grutte reboelje yn de Stichting, mar se wit har der ek hieltyd wer út te 
rêden. It is in satire op seks, boekhâlders dy’t mei de kas útnaaie en noch 
mear saken dy’t it minskdom hjoed-de-dei dwaande hâldt, mar it hat noch 
wol safolle deugden dat it boppe in sljochtweihinne stik útpiket. 
De feardige pinne fan Annie M.G. Schmidt wie dat ek wol tabetroud.

Jimme litte ús 31 jier nei de brân lykas altiten no ek grif net sitte?! Nei 
ôfrin is der fansels wer in goed stik musyk. Mei oare wurden: net stinne …
mar hinne, want jo witte it, kritejûnen binne nofl ike jûnen, allegearre 
komme dus.
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoorde-
lijk voor de inhoud van deze krant en 
is dienaangaande aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:  2600 exemplaren
 verschijnt 11x per jaar

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

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

Contactpersonen redactie:
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Visser, tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
C. Pot tel. 0511-544988

Inlichtingen over advertenties
en vragen en klachten 
over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 0511-542528

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

Druk: Drukkerij Banda, Kollum 
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 19 maart 2007. 
De volgende editie verschijnt 

in week 13 van 2007.
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 Al Gelezen

 Op 30 januari bestond de afdeling 
Buitenpost van NVVH-vrouwennetwerk 
zestig jaar. Dat werd feestelijk gevierd. 
12 dames die al meer dan 45 jaar lid 
zijn werden in het zonnetje gezet met 
een bloemetje. Het jubileumfeest bestond 
verder uit een optreden van de schrijfster 
Riek Landman met leuke anekdotes uit 
de jaren 50 en 60. Daarna konden de 
aanwezige leden nog lang nagenieten 
onder het genot van een heerlijk buffet.
 Woensdag 31 januari was sportpark de 
Swadde startpunt voor een aantal conditie-
tests van de plaatselijke politie. In de toe-
komst moeten politiemensen aan strengere 
eisen van uithoudingsvermogen voldoen.
 Op zaterdag 10 februari is streekmu-
ziekschool De Wâldsang aan de Ring 
eindelijk feestelijk geopend. De school is 
al sinds 2000 op dezelfde plek in gebruik, 
maar voortdurende problemen waren de 
oorzaak van de uitgestelde opening. Na 
tal van verbouwingen is het gebouw nu 
eindelijk af te noemen.
 Brandweerman Jan Oppedijk is tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau benoemd. 
Hij is vanaf 1978 actief betrokken geweest 
bij de plaatselijke brandweer en kreeg 
daarom tijdens een receptie op De Kruid-
hof de onderscheiding door burgemeester 
Lyklema uitgereikt.
 Na zes jaar afwezigheid komt er weer 
een jeugdwielerronde in ons dorp. Als alles 
volgens plan verloopt zal die op zaterdag 14 
april op een stratenparcours plaatsvinden.
 Kringloopwerk Raderwerk ondergaat 
momenteel een verbouwing. De winkel 
zelf wordt groter en de inbrengloods wordt 
naar de achterkant verplaatst.
 Het is vanaf 1 februari mogelijk om in 
Nijenstein te trouwen. Met de raadszaal in 
het gemeentehuis en de trouwzaal in het 
Jeltingahuis zijn er daarmee drie trouwlo-
caties in ons dorp.

Van de bestuurstafel

In de afgelopen weken heeft het bestuur van het 
Plaatselijk Belang het nogal druk gehad met het bezoeken van allerlei 
bedrijven en instellingen die (opnieuw) openden zoals de Praktijk voor 
Fysiotherapie die heel fraai gerenoveerd is, het fi tnesscentrum Fit4you 
dat haar deuren opende, de muziekschool de Wâldsang die haar gebouw 
heel mooi en effectief verbouwd heeft. Wij als bestuursleden brengen dan 
graag een groet namens het Plaatselijk Belang! Zo staat op 20 februari 
de feestelijke opening van Nijenstein op de agenda: wij zullen graag van 
de partij zijn.
Maar ook andere zaken hebben ons beziggehouden. Zo vroeg wijkagent 
A. Mölder een plaatsje op onze laatste vergadering om eens nader kennis 
te maken en toe te lichten wat zijn taken zijn en hoe wij als burgers samen 
kunnen werken bij signaleren van vandalisme, zich misdragende jeugd 
en andere zaken. Zijn advies is om zelf initiatief te nemen en zo nodig te 
melden via het algemene nummer of contact op te nemen met het ano-
nieme nummer. Ook is 3VO een goed medium om gevaarlijke verkeers-
situatie te melden. Het was een boeiend en informatief betoog.
Verder heeft het CDA ons onlangs uitgenodigd om eens van gedachten 
te wisselen; zij wilde graag weten waar wij ons mee bezig houden. Een 
belangrijk onderwerp was de herinrichting van de Kerkstraat waar wij ons 
als Plaatselijk Belang sterk voor proberen te maken. Een prettig en nuttig 
gesprek.
In verband met het Leefstijlproject Jeugd opgezet door Timpaan vroeg de 
coördinator B. Huitema ook een uurtje van onze tijd om te inventariseren 
hoe het Plaatselijk Belang staat tegenover dit project. Onze voorzitter 
maakt ook deel uit van dit project. Men was nu geïnteresseerd naar de 
mening van het bestuur  op zich. Ook dit werd een goed en constructief 
gesprek in belang van onze jeugd.
Ook zijn wij de algemene ledenvergadering aan het voorbereiden. Ik kan 
u alvast meedelen dat deze op een heel bijzondere locatie gaat plaats-
vinden; n.l. in het IJstijdenmuseum/Kruidhof. Kloosterman zal  na het 
huishoudelijk gedeelte een in- en rondleiding verzorgen waarbij hij  alle 
geheimen  van de aanwezige stenen en hun geschiedenis zal onthullen! 
Houdt u de datum van 11 april maar vast vrij.

Namens het bestuur, Leonie Kramer, secretaresse

‘Onger Oens’ in Gereformeerde Kerk
Zaterdag 17 maart ’s avonds om half acht zingt het Urker mannenkoor 
‘Onger Oens’ in de Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat. Dit bekende 
mannenkoor heeft veel ‘fans’ in onze omgeving. Er is veel samenzang en 
‘Onger Oens’ zingt veel liederen van hun nieuwe CD. De toegang is vrij, 
er wordt een collecte gehouden voor het zigeunerdorpje Valea Lui Stan 
in Roemenië. Dit dorpje ligt in de bergen en heeft bijna geen hulp gehad 
van andere landen. We zijn nu bezig met een medische post in Valea Lui 
Stan om mensen daar een beetje medische zorg te geven omdat zij geen 
geld hebben voor een dokter en medicijnen. Ook is er een tafel in de hal 
met mooie cadeautjes, kaarten en nog veel andere mooie zelfgemaakte 
hebbedingetjes. Wij hopen u te zien op 17 maart om ook ons project in 
Roemenië te steunen.

Stichting Tabor Buitenpost

Toppers fan eigen grun:
Gurbe Douwstra, Jaap Louwes en Doede Veeman

Op sneontejûn 24 maart hat Maskelyn wer in bjusterbaarlike útsetter op 
it program. Trije ferneamde Fryske troubadours kommen nei The Point 
foar in jûn klearebarrre ferdivedaasje. Wa kin se net? Gurbe Douwstra, 
Drachten, bekend fan Omrop Fryslân en syn ‘Lit jim gean Friezen, lit jim 
gean’, Jaap Louwes, Haulerwyk, ferneamd om syn ‘Skobberdebonk’ en 
‘Waldwei’ en fansels Doede Veeman, Eastermar, dy’t mei syn gitaar en 
akkordeon ‘Omke Wopke’ al wit hoe faak nei it hôf brocht hat. Solo, mar 
fansels ek mei syn trijen sille de mannen grif soargje foar in hiel nofl ike 
jûn.

Sneontejûn 24 maart 2007.
Oanfang: 20.00 oere / Lokaasje The Point.
Foarferkeap: € 8,00 / Oan’e seal: €  9,00.

Gurbe Douwstra. (foto: Maskelyn)

Het Behouden Huis
Op 24 maart is er een orgelconcert in de Hervormde Kerk. Het orgel zal 
dan bespeeld worden door Sietse de Vries uit Zuidhorn. Deze begaafde 
organist staat bekend om zijn sprankelende improvisaties. Het pro-
gramma zal nog nader bekend gemaakt worden in de Kollumer en de 
Feanster – zeker is dat er ook improvisaties op zullen staan. Zoals de 
vorige keren: gratis entree en een collecte bij de uitgang.           

Informeel overleg tussen 
CDA en Plaatselijk Belang
Verrast waren wij als bestuursleden van het Plaatselijk Belang dat het CDA 
ons benaderde voor een informeel overleg. Zodoende hebben wij 12 febru-
ari in Nijenstein een constructief gesprek gevoerd. Uitgangspunt van het 
CDA was dat zij, afgezien van informatie die verstrekt wordt de gemeente, 
graag hun eigen licht willen opsteken bij de bevolking over de zaken die 
spelen. Desgevraagd hebben wij deze raadsleden ingelicht over enige 
zaken waar het Plaatselijk Belang zich sterk voor maakt.  Zo is het Leef-
stijlproject, opgezet door Timpaan,  ter sprake gekomen. Aan dit overleg 
neemt onze voorzitter Maaike Dotinga deel. Op dit moment wordt geïnven-
tariseerd wat er gedaan kan worden in een project voor de leefbaarheid 
van de jeugd van 12-19 jaar. Het CDA gaf aan de problemen van jeugd in 
deze leeftijd te weten en wil graag helpen structureel beleid te ontwikkelen. 
Ideeën daarover werden uitgewisseld. Ook kwam de ontwikkeling van het 
toerisme ter sprake; met ons zijn zij ook van mening dat hier krachtig op 
ingezet moet worden; zo zijn wij actief bezig met het verder promoten van 
de fi ets- en wandelroutes. De plannen liggen klaar, maar nu verder! PBB 
vroeg ook aandacht aan herstel van oude wandelpaden rond Buitenpost; 
iets wat door de fractieleden met interesse werd meegenomen. Natuurlijk 
is ook uitgebreid de herinrichting van de Kerkstaat besproken: een speer-
punt van het Plaatselijk Belang dat actief overleg voert met de BUVO en de 
gemeente samen om dit te realiseren. Vooral over een vertraging van in dit 
belangrijke en al lang aangekondigde werk en de mogelijke redenen daar-
van is van gedachten gewisseld. De CDA’ers gaven aan dat de kwestie 
hoge prioriteit voor hen heeft. Na nog even naar voren te hebben gebracht 
dat het Plaatselijk Belang grote aandacht zal houden voor de verkeersvei-
ligheid, zeker bij het tot stand komen van de Zuidelijke Rondweg gingen 
beide partijen met een tevreden gevoel uiteen.

Rectifi catie
Tot onze spijt kwam de heer R. Hofstede met een, naar wij aannamen 
algemeen bekende bijnaam, voor in onze vorige ‘Inspiratie’. Vanzelfspre-
kend gebeurde dit zonder de bedoeling om de heer R. Hofstede te grieven 
of anderszins in goede naam aan te willen tasten. Onze excuses daarvoor 
aan de heer R. Hofstede.
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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

Trouwplannen? U kunt ze bij Nijenstein realiseren. Naast restaurant, vergaderzalen en winkel 
zijn we ook officieel trouwlocatie van de gemeente Achtkarspelen. U kunt naast het 
Jeltingahuis nu ook voor Nijenstein kiezen om door de ambtenaar van de Burgerlijke stand in
het huwelijk verbonden te worden. 
Bij Nijenstein kunnen we de mooiste dag van uw leven ook de compleetste maken. Naast de 
plechtigheid kunt u bij ons het diner, buffet en feest organiseren en u kunt uw
bruidsbedankjes laten maken in Nijenstein at Home.

UNIEK aan het hele gebeuren is: 

Trouwen tot 22.00 uur. 
U kunt tijdens het diner of het feest getrouwd worden!

Recepties kunnen bij ons gehouden worden tot 200 personen.
Wat u ook niet vergeten mag:

De taart van uw dromen creëren we zelf.

Nijenstein; Voorstraat 30-32; 9285 NS Buitenpost; Tel. 0511-540 947; info@nijenstein.nl
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Henny: “Ik wil wel graag iets 
vertellen over mijn jeugd, die 
was bijzonder. Wij woonden bij 
Hindeloopen in het Dijkshuis op 
de zeedijk. Vroeger had pake 
Ype Duhoux  een slagerij in 
Wirdum, maar toen zijn dochter 
en zijn twee zoons volwassen 
werden, zorgde hij ervoor, dat zij 
ook een zaak konden beginnen. 
Hij liet ze kiezen: één van hen 
ging door in de slagerij, annex 
café in Wirdum, één werd slager 
in Terzool en mijn vader kwam 
in het Dijkshuis, dat was eind 
jaren 1960. Samen met mijn 
moeder en met pake en beppe 
ging hij daar aan het werk. Pake 
voelde er wel voor een vakan-
tiehuis voor Duitse toeristen te 
maken – hij maakte allemaal 
kamertjes en de gasten vonden 
het er heerlijk. Men ontdekte 
dat het huis en de locatie (aan 
het IJsselmeer) heel geschikt 
waren voor kinderen. Zo werden 
er ’s zomers 4 maal drie weken 
kindervakanties georganiseerd 
voor telkens 60 kinderen. Dat 

waren vaak kinderen uit het 
Roergebied; ze hadden nog 
nooit lammetjes gezien en ook 
geen vlees gegeten. Die kinde-
ren kwamen onder leiding, die 
een programma maakte: zwem-
men in het IJsselmeer, met de 
boot naar Enkhuizen, met de 
trein naar Sneek – alles was 
mooi en de kinderen fl eurden 
op. Mijn moeder schilde iedere 
avond drie emmers aardappels, 
ze maakte grote gehaktballen 
in lange braadsleden, er kwam 
altijd nog een toetje. Ik moest 
natuurlijk meehelpen – bijvoor-
beeld het ontbijt klaarmaken, 
afwassen (met de kinderen). 
Mijn vader had er slag van om 
met de kinderen om te gaan. 
Hij had een klingelbel waarmee 
hij ze ’s morgens wakker belde. 
Dan denderden ze de trappen 
af en begon de dag. Ik speelde 
met ze, kreeg vriendinnen en 
ook wel eens liefdesbrieven.

Later klopten kinderhuizen uit 
Duitsland bij ons aan, of hun 
verstandelijk gehandicapten 
(van zo’n 20 tot 50 jaar) bij ons 
op vakantie konden komen. Mijn 
moeder hechtte zich enorm aan 
deze ‘kinderen’, ze huilde als ze 
weggingen, evenals de kinde-
ren zelf. Maar ze kwamen vaak 
terug.

Camping
Mijn vader maakte een camping 
op het terrein. Die ontstond 
doordat een gezin met een cara-
van niet meer over de afsluitdijk 
wilde rijden wegens een harde 
wind. Later kwamen er steeds 
meer mensen bij ons, die ont-
dekten hoe mooi de plek was. 
Ze haalden hun surfplanken 
van het dak, gingen zwemmen 
en bootje varen en bleven de 
hele vakantie. Het werd een 
grote camping - met pinksteren 
stonden er lange rijen voor de 
ingang. Mijn vader wilde nooit 
een slagboom, maar we kregen 
wel een offi ciële receptie, waar 

men zich van ’s morgens 8 tot 
’s avonds 12 uur kon aanmelden 
en een kantine, die altijd goed 
bevoorraad moest zijn. Zo had ik 
een fantastische jeugd: de hele 
zomer hielp ik op de camping; 
samen met allerlei collega’s 
moesten we de zaak in de hand 
houden en dat betekende: alle 
voorkomende werkzaamheden 
verrichten, zó, dat de (soms wel 
3000!) campinggasten onge-
dwongen konden genieten. Ik 
genoot er ook van, besef van tijd 
had ik in die dagen niet. Ieder-
een kende Theunis en Tryntsje 
Duhoux! Mijn vader vond alles 
leuk en interessant, fl eurig en 
gezellig. Hij had zelfs nog tijd 
om met ons hutten te bouwen in 
het riet, ons op pony’s te zetten 
en te laten spelen. Eén keer 
brandde de kantine af ... dat 
was een ramp. Mijn vader heeft 
de jukebox weten te redden, die 
staat hier nu in de kamer.

Reizen
Ik wil ook nog graag iets ver-
tellen over mijn reizen. Toen ik 
18 jaar was, reisde ik met een 
vriendin naar een kibboets in 
Israel – daar plukten we papri-
ka’s. Ik had niet iets speciaals 
met Israël, maar wel met avon-
turen. Er kwamen daar mensen 
uit de hele wereld. Ik had op 
de camping wel mensenkennis 
gekregen en die kwam mij nu 
goed te pas. Natuurlijk had ik 
heimwee, maar ik zou toch laten 
zien dat ik stoer genoeg was 
om het alleen te kunnen. Back-
packers haalden mij en mijn 
vriendin over om naar Egypte te 
gaan... Daar sta je dan midden 
in Caïro, een stad van 14 mil-
joen inwoners. Ik zat daar een 
dag in een shock. We troffen een 
aardige (Friese) jongen die ons 
op de bus zette zuidwaarts langs 
de Nijl. De kippen en kuikens 
vlogen ons om de oren, maar 
we reden, later ook nog met de 
trein, waarin ik beter niet derde 
klas had kunnen gaan zitten in 
een korte broek ... heel verve-
lend die Egyptische mannen die 
nog nooit blote benen gezien 
hadden. We kwamen helemaal 
tot het zuidelijkste punt: Abu-
simbel, waar we backpackers uit 
Sneek troffen en ervoeren dat 
de wereld helemaal niet zo groot 
is, wanneer mensen toeristische 
plekken opzoeken. Later zijn 
we vanuit de kibboets nog naar 
Turkije gereisd. Met mijn 10 
jaar oudere zusje Tineke ben 
ik in Amerika geweest. Drie 
maanden trokken we in een 
busje door het zuiden, van Los 
Angeles naar San Francisco; we 
liepen langs de Coloradorivier 
in de Grand Canyon en reisden 
toen via San Diego en Mexico, 
naar Miami.

Gezinsleven
Vanuit mijn jeugd ken ik het 
gevoel van vrijheid – de hele 
zomer was ik op de camping, 
hielp met alles wat voorkwam. 
Op de camping kon alles – er 
was altijd koffi e, iedereen die 
langskwam kreeg aandacht, 
mijn ouders waren hartelijk 
voor het personeel, ze waren 
gastvrij voor hen. Zo gaat het 
bij mij ook. Als mensen me 
aardig vinden, dan vind ik dat 
fi jn. Als ik tegen iemand lach, 
krijg ik een lach terug. Nu heb 
ik een man en drie zoons, daar 
voel ik een grote verantwoorde-

lijkheid voor. Mijn gezin is mij 
alles. Ik wil graag zorgen, ik wil 
het iedereen naar de zin maken. 
Ik vind het heerlijk om lekker 
te koken – niet uit een pakje, 
gewoon lekker zelf een sausje 
maken met verse ingrediënten 
en de tafel mooi en gezellig 
dekken.

Eigen zaak
En dan is er ook nog de zaak – 
daar stop ik heel veel van mezelf 
in. Ja, ‘Op é Stâl’, hoe is dat 
begonnen? Eigenlijk met Franse 
bistro-stoeltjes, die omstreeks 
1990 in de mode waren – ijzeren 
klapstoeltjes die ik opschilderde 
in elke door de klant gewenste 
kleur. Eerst gingen we ermee 
naar markten en braderieën, 
bijvoorbeeld naar de vrijmarkt 
in Amsterdam. Dat betekende 
een hele nacht in de auto ver-
blijven. Om vijf uur ’s morgens 
moest je een plekje veroverd en 
afgebakend hebben, om zes uur 
begon de markt. Eerst kwamen 
de ‘struners’, op karretjes reden 
ze hun spullen weg. Dat wil wel 
met bistrostoeltjes, maar voor 
de gewone marktbezoekers was 
het bezwaarlijk ze onder de arm 
mee te nemen; eigenlijk was het 
geen markthandel. In 1991, in 
de tijd dat ik mijn tweede  zoon 
verwachtte, kochten we de boer-
derij. Ik decoreerde de balken in 
de stal met lakens en gekleurde 
stoffen, zette mijn spullen neer: 
(bistro)stoeltjes, brocanten, 
spullen uit grootmoeders tijd, 
maakte alles in orde. Acht 
weken na de bevalling ging de 
winkel open. In de loop van 
de jaren  breidden we steeds 
verder uit, zo verbouwden de 
bovenverdieping en zetten er, 
meestal antieke, meubelen in. 
Nu zijn er boven  hoofdzakelijk 
nieuwe kleinmeubelen. We ver-
breedden de stal met een stuk 
uit de schuur en zetten er de 
kassa neer, maakten de groppe 
dicht en we kochten steeds 
meer dingen in.
Wat mij het meest aanspreekt, 
zijn dingen die puur zijn, pri-
mitief, ècht, dingen waaraan je 
kunt zien dat ze door handen 
zijn gegaan, dat er slijtplekken 
opzitten, dat ze met liefde bij-
gewerkt en in de was gezet zijn. 
Ik heb een Thaise fi rma, die 
van oud hout meubels maakt, 
prachtige ontwerpen, geïnspi-
reerd door het hout zelf. 
We hebben ook de natuurlijke 

...ik houd van puur…

Henny Pilat Duhoux . . . Op ’e Stâl

producten van o.a. Weleda en 
waddenproducten, d.w.z. spul-
len van mosterd-, honing- en 
jammakers uit de regio (tot 25 
km vanaf de waddeneilanden). 
Mijn man stimuleert mij hierin. 
Als bedrijfskundige en socioloog 
is hij  projectleider in de plat-
telandsvernieuwing. Hij is zich 
er sterk van bewust dat klein-
schaligheid in onze regio meer 
betekenis heeft dan standaard 
grote bedrijven. Hij helpt kleine 
ondernemers op het platteland 
met het opzetten en verbeteren 
van (nieuwe) bedrijfsactivitei-
ten: bijvoorbeeld met huisver-
koop van vis en landbouwpro-
ducten. Hij streeft naar puur en 
naar de menselijke maat.”

Wat vind je karakteristiek voor 
jezelf?
“Ik ben nooit echt bang geweest. 
Natuurlijk ken ik het gevoel van 
onmacht – heel akelig is dat. Zo 
kan ik heimwee hebben naar 
het ouderlijk huis op de dijk, 
wat niet meer familiebezit is en 
waar ik niet meer kan komen.  
Maar een weg vinden om daar 
mee om te gaan, dat kan mij 
blij maken. Dat doe ik met mijn 
intuïtie – mijn gevoel zegt me 
wat ik moet doen. Als het me 
lukt, ben ik trots op mezelf. Dat 
soort mogelijkheden ontdekken, 
maakt het leven interessant. Ik 
ben naar buiten gericht. Ik houd 
van mensen en ik kan genieten 
van de manieren waarop je op 
elkaar kunt reageren. Van som-
mige mensen krijg je energie. 
Ik houd van mensen die puur 
zijn, zichzelf. Als je goed met 
elkaar omgaat, leer je van het 
leven. Wat mij dierbaar is, is 
het gevoel van vrijheid uit mijn 
jeugd, dat draag ik altijd in mij 
mee.”

(advertentie)

foto:Harrie Slagter

Sinds 1992 is Henny Duhoux eigenares van ‘Op ‘e Stâl’ – de 

schuur en het  erf die men, rijdend uit de richting Leeuwar-

den, direct aan het begin van het dorp aan de linkerkant ziet. 

Het is een prachtige lokatie. Wie iets bijzonders wil kopen, 

iets heel moois: voorwerpen van glas, artistieke gebruiks-

voorwerpen, meubelen of een waddenproduct loopt er graag 

naar binnen. Meteen bij binnenkomst denkt de klant: hier 

vind ik wel iets!

���������������������

����������������������������
����������������������������������

�����������������

Hypotheek Nodig ??
      Lage woonlasten!
      Hoge zekerheid !

(advertentie)



������������ �����������

�������������������������������������������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������ �����������

������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������

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
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Voor- en nadelen
Nu heeft Zweden veel overéén-
komsten met Nederland omdat 
het ook een welvarend land is met 
goede voorzieningen. Eén van de 
meest opvallende verschillen in 
mijn ogen is dat in Zweden ieder-
een werkt. Dit is niet alleen een 
economische noodzaak, maar ook 
een uiting van de socialistische 
en geëmancipeerde maatschappij 
die Zweden al sinds langere tijd 
is. Dit heeft voor- en nadelen. De 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
kinderopvang zijn prima, maar 
ook een noodzakelijk ’kwaad’. 
Bijna iedereen werkt full-time. En 
omdat er door de week geen tijd is 
voor huishoudelijke zaken moeten 
de mensen ook in het weekend 
vaak nog fl ink aanpoten om heel 
gewone zaken gedaan te krijgen. 
Een schoonmaakhulp of iemand 
voor de tuin is niet alleen erg duur, 
maar mensen vinden het eigenlijk 
niet kunnen om iemand dit soort 
dingen voor jou te laten doen 
(socialisme) De gezondheidszorg 
is (bijna) gratis, evenals de studie 
voor de kinderen. Dit wordt be-
kostigd door de hoge belastingen. 
Na jarenlang aan de macht te 
zijn geweest, zijn de socialisten 
in september verdreven door de 
rechtsere moderaten die een 
belastingverlaging beloofden. Dat 
hebben we gekregen, maar veel 
van de voorzieningen worden nu 
uitgehold dus er is begrijpelijk al 
weer een beetje tegengas.

Broodtrommeltje
Natuurlijk hebben wij met scholen 
te maken. Het basisonderwijs dat 
onze kinderen volgen is in mijn 
ogen goed. Wat opvalt is de grote 
hoeveelheid personeel vooral in 
jongere klassen. De kinderen zijn 
pas met zeven jaar leerplichtig. 
Het tempo in de jonge jaren ligt 
wat lager dan in Nederland; zo is 
onze jongste nu met zes jaar pas 

dit schooljaar gaan lezen.  Aange-
zien de scholen ook als opvang 
fungeren zijn ze uitgerust met 
mooie vrijetijdsverblijven (BSO). 
Overigens, het broodtrommeltje 
kan thuisblijven. De kinderen 
worden standaard voorzien van 
een (warme) lunch en ontbijt plus 
tussendoortjes afhankelijk van de 
werktijden van de ouders.

Zweedse mentaliteit
Zo kan het gebeuren dat een kind 
(niet zelden in het geval van alléén-
staande ouder) om half zeven ’s 
ochtends wordt afgeleverd en om 
vijf uur weer wordt opgehaald. Lan-
ge dagen dus. Een alléénstaande 
ouder kan het zich niet veroorloven 
om thuis te zijn met kleine kinde-
ren, want hoe geëmancipeerd is 
alimentatie eigenlijk? Niet echt, 
aan het werk dus! (Ik geef nu even 
de zweedse mentaliteit weer, dit is 
niet persé mijn eigen mening.)

Een veel voorkomend verschijnsel 
is wel dat veel kinderen van ge-
scheiden ouders beurtelings een 
week bij de vader en de moeder 
wonen. Ik heb geen idee of dit 
beter is voor een kind, maar een 
gevolg is in ieder geval wel dat zo-
wel man als vrouw een zelfde kans 
heeft zich te (blijven) ontwikkelen 
op de arbeidsmarkt (emancipatie). 
Of dat in ieder geval die kans bij 
beide evenveel gereduceerd is.

De zweden zijn over het algemeen 
hele vriendelijke, beleefde mensen 
maar redelijk op zichzelf. Een 
spontaan kopje koffi e zit er niet 
echt in. Zoals de meeste ‘import’ in 
een dorp zoek je al snel je heil bij 
soortgenoten, dus andere import 
of zweeds-nederlandse families. 
Want er zijn veel nederlanders hier 
te vinden!  Wat betreft hun vrijetijd 
zijn de meeste mensen hier vrij 

actief. Mensen zijn graag het hele 
jaar door buiten en zoeken altijd 
naar een gelegenheid om een 
worstje buiten te kunnen grillen.

Feestdagen
Er zijn twee belangrijke dagen in 
het jaar, julafton oftewel kerstavond 
waarop iedereen zich uitslooft om 
allerlei traditionele gerechten op 

tafel te zetten. Heel saai volgens 
sommigen, maar er wordt toch niet 
van afgeweken. Mensen vinden 
het altijd heel raar als ik zeg dat wij 
met kerst gewoon iets lekkers en 
bijzonders klaarmaken en dat dat 
niet altijd hetzelfde hoeft te zijn.
Verder is er nog midzomer, ofte-
wel midsommarafton waarbij men 
de zomer viert en de langste dag 
(misschien ben ik hier niet kom-
pleet genoeg, heb me er nog niet 
zo in verdiept). Dit is erg belangrijk 
en wordt uitbundig elk jaar volgens 
hetzelfde stramien gevierd.

Fietsen
En dan nog even over ons. Na drie 
jaar hebben we hier onze draai 
prima gevonden. Toch zijn er altijd 
dingen die we nu extra in Holland 
waarderen en soms ook missen. 
Allereerst de familie en vrienden. 
De afstand (700 km naar Buiten-
post) is gelukkig binnen een dag te 
overbruggen. En het fi etsen door 
het mooie Hollandse landschap. 
Zweden is veel te groot om overal 
fi etspaden te hebben. En natuurlijk 
koninginnedag, gezellig winkelen, 
een frikandelletje-speciaal eten, 
en veel te veel meer om op te 
noemen. Maar Zweden dan: rust 
en ruimte, ja vooral dat is waar we 
elke keer weer enorm van genie-
ten. Het is een geweldige ervaring 
om deze stap genomen te hebben. 
In een nieuw land heb je veel te 
leren en dat doen we nog elke dag 
met ups en downs, maar in ieder 
geval met veel voldoening.

Ik vond het heel leuk om iets over 
onze ervaringen te mogen schrij-
ven voor de Binnenste Buiten Post 
en wil hierbij iedereen die ik ken de 
hartelijke groeten doen.

Maaike Joustra- van der Bij

Leven, wonen en werken in Zweden

Wintertafereel vanuit ons keukenraam. (foto: Maaike Joustra

Schoolafsluiting 2006 in midzomersfeer. (foto: Maaike Joustra)

Er komen meldingen binnen 
van mensen uit onze woon-
plaats die zich zorgen maken 
over een ‘frjemd mantsje’ die 
gesignaleerd is in het centrum 
van Buitenpost. Naar verluid 
ziet de man er wat grauw uit, 

meestal gekleed in een oude wollen jas met daar onder een veel 
te grote pantalon met als riem een stuk hennep touw. Verder 
draagt hij altijd tot ver over de oren een pet en groene rubber-
laarzen. Hij is altijd in gezelschap van zijn hond Beike ! Afgelo-
pen oktober knoopte ikeen gesprek aan met dit ‘mantsje’ en hij 
deed zijn opmerkelijke relaas. “Jahaa, ik wenje op dit moment in 
De Mieden achter de Âlde Dyk in Bûtenpost”. Eigenlijk geloofde 
ik hem niet maar mijn interresse in dit ‘mantsje’ was gewekt en ik 
nodigde mijzelf vervolgens bij hem thuis uit. Wat ik aanvankelijk 
niet had geloofd bleek toch waar te zijn. Bij de ingang van De 
Mieden was het wel even zoeken, maar geheel verscholen in 
het groen zag ik hem, hij lag op dat moment te rusten in een 
...zitkuil! De hond Beike lag vast aan een lang stuk touw en even 

verderop zag ik een oude damesbrommer tegen een boom 

geparkeerd, maar verder zag ik totaal niets, totdat het ‘mantsje’ 
mij aansprak. “Ha jonkje hast it foun ,ik lei krekt efkes yn ‘e rest.”  
Toen vertelde het ‘mantsje’ zijn verhaal. “Ja jong, ik heb vroeger, 
zo’n kleine 50 jaar geleden, in de oude Ford garage hier in het 
dorp als monteur gewerkt. Maar tijdens een proefrit met de auto 
van een klant kreeg ik ineens dorst en besloot ik vervolgens naar 
het cafe te gaan om een borreltje te drinken. Wat er één had 
moeten worden, werden er uiteindelijk een stuk of acht. Toen 
ik weer in de auto wilde stappen om mijn weg te vervolgen, ge-
beurde er plotseling iets vreemds. Wat mij voor mijn bezoek aan 
het cafe nog nooit was overkomen, ik zag dingen die ik nooit 
eerder zag. Zo bleek de weg ineens een stuk smaller dan voor-
heen, zo smal zelfs dat ik de auto van de klant langs de zijkant 
van een stil staande tracktor schampte. Na terugkomst in de ga-
rage bleek er veel blikschade te zijn ontstaan. Mijn baas was niet 
echt blij met mij, en na dit voorval restte er ontslag voor mij en 
ben ik gaan zwerven. Na een kleine 50 jaar zwerven ben ik weer 
in Buitenpost neergestreken.” Op mijn vraag waar het vreemde 
mannetje nu eigenlijk woonde, antwoorde hij met de simpele 
woorden: “Onder de grond!”. Ineens trekt hij een groot luik open 
en nodigt hij mij uit in zijn ‘huis’. Ik tref een zeer riante woning 
aan met een luxe keukenopsteling compleet met inbouw ap-
paratuur, een zithoek met 6 luxe stoelen, een complete homevi-
deoset met, om het geheel te complementeren, fl atscreen tv en 

een computer met internetaansluiting. Mijn mond viel open 
van verbazing, zo veel luxe op 2 meter onder de grond en dat 
allemaal in De Mieden, had ik nog niet eerder gezien! Op mijn 
vraag hoe hij alles op deze plaats had gekregen barstte het oude 
kereltje uit in gelach. “Gewoon met de vrachtwagen”, zei hij zon-
der een spier te vertrekken. Ziet u het al voor u; het keukencen-
trum brengt een keuken, bestemming onder de grond. Op mijn 
vraag waar de energie vandaan komt, antwoord ‘t ‘mantsje’ dat 
hij dat eerlijk heeft afgetapt van de gemeente Achtkarspelen. 
“Och ja, ik heb het hier goed naar de zin. De dieren in het bos 
zijn mijn beste vrienden, zo word ik elke ochtend gewekt door 
mijn vriend Bert, een grote bruine ree, die een eindje verderop 
woont. Verder doe ik elke dag het centrum van Buitenpost even 
aan voor de benodigde boodschapen. Dan start ik de brommer 
(mijn enige vervoermiddel) en rijd ik samen met mijn hond 
Beike door het dorp.” Dus beste mensen nu het raadsel van dit 
‘frjemde mantsje’ is opgelost hoeft u zich geen zorgen meer te 
maken. U kunt hem gerust eens bezoeken zijn adres staat uiter-
aard niet in de telefoongids. Als u voor de ingang van De Mieden 
bent aangekomen, is het zaak om gewoon door te lopen en dan 
ergens aan de rechterkant ziet u zijn brommer wel tegen de 
boom geparkeerd. Roep vervolgens zijn naam Siebe en u bent 
van harte welkom!

Uit het
buitenbos

‘Frjemd mantsje‘

Ruim drie jaar geleden verhuisden mijn man Martin en ik samen met 

onze twee kinderen naar Zweden. Martin zocht een andere baan en 

vond er één in het buitenland. Zweden trok ons vooral vanwege de 

natuur en de ruimte. We waren er al een paar keer op vakantie geweest 

en dat was goed bevallen. Emigreren is wel een grotere stap, maar 

het avontuur lokte en we wilden het wel eens gaan ondervinden.

Koffi  epauze

“Ga je mee Boaite?”
“Waarheen Binne?”
“We gaan koffi  edrinken in de 
kantine Boaite.”
“Dat kan toch niet Binne, 
want er komen klanten of er 
kan telefoon komen voor een 
spoedgeval.”
“Die moeten maar even 
wachten Boaite!”
“Nee Binne, dat kun je niet 
maken.”
“Waarom niet, wij hebben toch 
ook rechten?”
“Natuurlijk, maar dit gaat mij te 
ver Binne!”
“Anders drink ik steeds kouwe 
koffi  e Boaite!”
“Je kunt de klant niet laten 
wachten hoor.”
“Wat is dat half uurtje nou 
Boaite!”
“Nou, een half uur te lang want
wij moeten dienst verlenen 
Binne!”
“Door geen koffi  e te drinken 
zeker Boaite?”
“Als dat zo uitkomt dan is dat 
zeker zo Binne!”
“Nou Boaite, als jij er zo 
over denkt dan blijf jij maar 
dienstverlenen hoor, maar ik 
ga er effe tussenuit!”
“Binne, Binne, wat moeten de 
mensen daar wel van denken?”
“Kan me niets schelen Boaite ik 
sta op mijn rechten!”
“Jammer Binne, echt jammer, 
maar ik blijf op mijn post!”
“Je doet maar Boaite en veel 
plezier ermee!”

Binne Lutje en Boaite Post
Maaike Joustra-van der Bij
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Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Modeshow
maandag 19 maart

‘s middags 13.30 uur, ‘s avonds 19.30 uur

i.v.m. beperkt aantal plaatsen is reserveren gewenst

Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost 
tel. 543128

                                             
                                                                            

sport
&

mode
De nieuwe collectie

stroomt volop binnen!
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JUBILEUMACTIE:
SWITTE bestaat 1 jaar en dat vieren we met een speciaal jubileumabonnement:
- inschrijfgeld � 15,00 in plaats van � 25,00
- 10% korting op de maandcontributie (o.b.v. kwartaalabonnement)

- zowel voor vrije fitness als groepstrainingen geldig
- gratis sporttas en t-shirt
- inschrijven vóór 31 maart 2007
- vraag naar de voorwaarden
- abonnement loopt tot 1 juli en kan omgezet worden 

in een regulier abonnement
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SWITTE Therapie- en Trainingscentrum 
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SWITTE
bestaat
1 jaar!



Model bj. km.stand prijs Euro

Ford Fiesta 1.3 Classic 3drs 60pk ’02 80000 5750,00
Ford Fiesta 1.3 Centennial 5drs 70pk ’04 37000 10950,00
Ford Fiesta 1.3 Futura 5drs 70pk ’04 60000 10750,00
Ford Fiesta 1.6 16V Trend 5drs 100pk ’05 50769 12950,00 
Ford Focus 1.4 16V Cool Edition 5drs 75pk ’03 52102 10900,00
Ford Focus 1.6 16V Centennial 5drs 100pk ’02 90001 9950,00
Ford Focus 1.6 16V Ambiente Wagon 100pk ’04 49540 15950,00
Ford Focus 1.6 16V Collection 5drs 100pk ’04 25000 14950,00
Ford Focus 1.6 16V Collection Wagon 100pk ’04 50404 16950,00
Ford Focus 1.6 16V Trend Wagon 100pk ’01 113000 9245,00
Ford Focus 1.6 TDCI Futura 5drs 90pk ’06 32262 23500,00
Ford Ka 1.3 Champion 60pk ’06 8036 7950,00
Ford Ka 1.3 Style 60pk ’05 18407 7950,00
Ford Mondeo 1.8 16V Collection 4drs 125pk ’02 53199 13450,00
Ford Mondeo 1.8 16V Cool Edition 5drs 110pk ’03 142338 10950,00
Ford Mondeo 1.8 16V SCI Sport Wagon 130pk ’04 46398 21950,00

Mazda 3 1.6 Executive ’06 31755 20900,00
Mazda 6 2.0 GTI Sport Break  ’06 80000 24950,00
Peugeot Partner ‘01 102126

Kwaliteit uit
Principe !!

Groningerstraat 5
9231 CH Surhuisterveen

Tel. 0512-360742
Fax. 0512-360743

WWW.WYBRAND.NL
Info@wybrand.nl

Boekenweek van 14 t/m 24 maart
De Brug van Geert Mak 

gratis bij aankoop van tenminste € 11,50 aan nederlandse boeken

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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
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Baggelje!
Volgens het Frysk wurdboek van 
J.W. Zantema, betekent ‘baggelje’: 
“van laagveen harde turf maken, 
vaarten en sloten schonen of wa-
den (troch de modder baggelje)”.

Van laagveen harde turf (baalder) 
maken, is een bezigheid die al 50 
à 60 jaar niet meer bestaat en dus 
niet meer wordt uitgeoefend. Maar 
in de jaren voor de tweede wereld-
oorlog werd dit werk nog veel ge-
daan op het vroegere Lutjepost. In 
die tijd was ‘zwarte brand’ (antra-
ciet, cokes, eierkolen of briketten) 
dure brandstof voor grote gezin-
nen met weinig inkomen. Moest de 
zwarte brandstof uit de mijnen van 
Zuid-Limburg worden aangevoerd, 
de ‘klijn’ haalde men uit de mijnen 
van Lutjepost. 
Deze mijnen waren de petgaten 
waaruit het baggerveen (klijn) 
werd gehaald. Dit moest vaak van 
een diepte van anderhalf tot twee 
meter worden opgehaald. Hier-
voor gebruikte men een ‘loete’, 
een soort platte houten schep 
die beslagen was met blik. In het 
midden van deze schep zat een 
uitholling, die ervoor zorgde dat 
de afgestoken ‘klijn’ zich vastzoog 
aan de ‘loete’. Zo werd de ‘klijn’ 
naar boven gehaald en in een bak 
geladen, de zogenaamde ‘bag-
gelbak’. Een tweede man die in 
deze bak stond maakte de ‘klijn’ 
fi jn en mengde dit met water. Zo 
ontstond een brijachtige massa 
die vanuit de baggelbak over het 
veld werd gebracht in een van te 
voren klaargemaakt en afgepast 
bed. Deze ceremonie herhaalde 
zich net zo vaak tot het bed geheel 
tot een bepaalde hoogte gevuld 
was. Dan werd de afbakening van 
het bed verplaatst en werd een 
volgend bed ook weer vol gemaakt 
tot de vereiste hoogte. Op deze 
manier werd de ‘klijn’ verwerkt tot 
een product dat nu de kans kreeg 
om te drogen, want al het water 
dat was gebruikt moest nu weer 
verdampen.
Als uiteindelijk de ‘klijn’ zodanig 
was opgedroogd, dan werden de 
‘baggelbuorden’ ondergebonden 
en begon het ‘turftrappen’. Zo werd 
de bovenlaag van de ‘klijn’ vlak 

gemaakt. Vaak ging men driemaal 
over hetzelfde oppervlak om het 
goed vlak te krijgen. 
Hiermee begon de volgende fase 
van het turfmaken, waarbij de 
‘ôfskriuwer’ nodig was. Hiermee 
werden de lijnen op het klijnop-
pervlak getrokken. De vorm van 
de ‘baalders’ werd zichtbaar. Het 
‘snijizer’ was het apparaat dat op 
de eerder gemaakte lijnen voort-
borduurde en nu de klijnlaag zoda-
nig sneed dat de ‘baalders’ reeds 
duidelijk te herkennen waren. Maar 
er moest eerst nog wel een goede 
lande droogperiode komen voor er 
verder gewerkt kon worden.
Die verder bewerking bestond uit 
‘opbrekke’. Dit hield in dat een zij 
‘baalders’ werd opgepakt en op 
de volgende rij werd gezet, met 
andere woorden om de andere rij 
werden de ‘baalders’ losgemaakt 
van de grond. Dit gebeurde om 
het droogproces te bevorderen. Dit 
droogproces kon soms lang duren, 
vooral als het weer niet meewerkte. 
En er veel regen viel. Wel was het 
zo dat het ‘baggeljen’ in het vroege 
voorjaar gebeurde dus met de zo-
mer in het vooruitzicht.
Als het ‘opbrekken’ klaar was en de 
‘baalders’ hadden een bepaalde 
periode staan drogen, werden ze 
‘gekeerd’. Zo kregen zon en wind 
gelegenheid om hun werk te doen. 
Eindelijk was het dan zover dat de 

turf gereed was om ‘yn ‘e bult’ te 
doen. De eerste laag was droog, 
de tweede werd ook van de grond 
gehaald en dan begon ook voor 
de tweede rij het droogproces. 
Maar ook eerder al was er aan 
de tweede rij gewerkt, zodat het 
droogproces snel verliep.
Het drogen van de ‘baalders’ was 
het meest intensieve werk bij het 
‘baggeljen’. Misschien niet het 
zwaarste omdat het ophalen van 
de ‘klijn’ naar boven toch zwaar 
werk was en ook de verwerking 
tot aan de droogperiode. Zoals 
gezegd was het drogen vrij in-
tensief werk. Nadat alle ‘baalders’ 
in de bult zaten werd op allerlei 
manieren geprobeerd ook de 
laatste rijen op te ruimen. De ach-
tergebleven ‘baalders’ werden in 
‘ringen’ opgebouwd, net zoals met 
een blokkendoos allerlei bouwsels 
gemaakt kunnen worden, zo werd 
dat ook met de nog niet droge 
‘baalders’ gedaan. De fantasie van 
de bouwer was belangrijk zoals 
ook bij het maken van een ‘stoeke’. 
Rond gebouwd werd zo’n bouwsel 
soms wel één à anderhalve meter 
hoog. Het werk in de turf is nu al-
lang verleden tijd. De petgaten zijn 
dicht, de mijnen in Limburg geslo-
ten. Maar weer komt het gas uit de 
bodem.

P. de Vries uit Kollum

Foto uit de oude doos van Lutkepost met op de voorgrond de  turfbouwsels.

Tennisseizoen weer van start
Nadat op 29 januari Jolle Kronenburg was ‘geridderd’ tot erelid van de 
tennisclub Buitenpost, zijn alle commissies naar huis gestuurd met de 
opdracht voorbereidingen te treffen voor het komende seizoen. Vooral de 
baancommissie zal weer de handen uit de mouwen steken om alle banen 
aan het Freulepad in optimale conditie te krijgen. Veel leden zijn vanaf 
nu iedere zaterdag druk bezig met frezen, egaliseren, walsen, repareren, 
opvullen en weer walsen van de tennisbanen. Deze zaterdagen zijn extra 
gezellig voor de leden, want het gezamenlijk bezig zijn met de voorbe-
reidingen van ‘hun’ tennisseizoen gaat altijd gepaard met de nodige hil-
lariteit en vooral gezelligheid! De drankjes, soep en hapjes worden door 
de nieuwe kantinecommissieleden verzorgd! Op zaterdag 31 maart moet 
alles klaar zijn, want dan gaan de activiteiten op de tennisbanen aan het 
Freulepad van Buitenpost weer van start. Vanaf 09.00 uur gaat de jeugd 
elkaar bestrijden op de openingstoss. De senioren zijn dan ’s middags 
vanaf 13.30 uur aan de beurt om hun eerste ‘buitenballen’ te slaan. En 
tennis je (nog) niet, je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en 
de sfeer eens te proeven.
De tennisclub is een heel gezellige vereniging met 78 jeugdleden en 214 
senioren. Vanaf  begin april barst de voorjaarscompetitie weer los en is er 
dagelijks wel wat te beleven op het park. De onderlinge sfeer is prima en er 
zijn altijd wel gevorderde spelers die niet te beroerd zijn om beginners op 
weg te helpen. Toch kan de vereniging wel weer wat extra leden gebruiken 
en om de contributie hoeven we het niet te laten, want die is dit jaar nog 
erg laag. Seniorleden betalen 75 euro per seizoen en jeugdleden betalen 
43 euro (exclusief lesgeld). Speciaal voor de nieuwe leden is er een z.g. 
‘aktie-lid-tarief’. Omdat een nieuw lid graag tennisles wil is er een speciale 
aanbieding ontworpen. Volwassen leden betalen een tarief van 155 euro 
per jaar en jeugdleden tot 18 jaar betalen 135 euro. Voor dit bedrag kun 
je dagelijks tennissen en krijg je het eerste jaar tennisles. De tennisles-
sen worden gegeven door een professionele tennisleraar op maandag en 
vrijdag tussen 13.20 tot 22.00 uur en iedere les duurt 50 minuten. Zorg 
vooral dat je er snel bij bent, want dan begin je in april gelijk met je lessen 
en kun je nog kiezen uit de lestijden! Je kunt je opgeven bij Ingrid Terpstra 
(tel: 0511 541861) dan krijg je alle informatie uit de eerste hand. Wil je nog 
meer weten, bezoek dan onze website www.tennisbuitenpost.nl.

T. van Asperen

Blij met bad in eigen dorp
Als inwoonster van Buitenpost ben ik nog altijd zeer ingenomen met de 
aanwezigheid van een eigen zwembad. Dit is een voorziening die voor 
velen, jong en oud, van groot belang is. Toen ik op een maandagmiddag 
een folder van een plaatselijke winkelier door de bus kreeg geschoven, 
was mijn verbazing dan ook heel groot. De achterzijde van het A-4tje was 
bedrukt met reclame voor een zwembad uit een naburig dorp. Gaat de 
commercie boven plaatselijke trots? Buitenpost let op uw zaak!

Mevr. De Vries-Veenstra

Sommige mensen moeten hun boom wel kappen, anders maken haar wortels 
korte metten met fundering en gevel van de woning! Om de vogels er toch nog 
enig plezier aan te laten beleven bedacht deze bomenkapster (Hetty Knigge woon-
achtig aan de Kuipersweg) een creatieve oplossing en deze willen wij de Binnenste 
Buitenlezer niet onthouden.

Jaarvergadering
Op woensdag 11 april zal de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang 
Buitenpost worden gehouden in de Kruidhof. Aanvang 20.00 uur. Na het 
huishoudelijke gedeelte krijgt u een rondleiding door het IJstijdenmseum. 
Laat deze kans u niet ontglippen en noteer de datum alvast in uw agenda. 
De offi ciële uitnodiging wordt gepubliceerd in de eerstvolgende uitgave 
van deze krant d.d. 26 maart.

Jaarvergadering

Damesvolleybalvereniging
‘Set ‘m Up‛

zoekt enkele nieuwe leden
Heb je zin om met een gezellige groep vrouwen 

wekelijks te sporten?

Op maandagavond trainen we onder begeleiding 
11⁄2 uur en daarnaast spelen we gemiddeld

twee à drie maal per maand een wedstrijd.

Kom vrijblijvend eens bij ons kijken op 
maandagavond tussen 20.45 uur en 22.15 uur.

Tot het einde van het seizoen is deelname gratis.
Inlichtingen: tel.: 543463 of 542269

(advertentie)



Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost

T: 0511 424555
F: 0511 423963

www.obmtec.com
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“de plaats voor 
fl exibele kinderopvang”

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

Gekwalifi ceerd personeel biedt uw kind een tweede thuis 
binnen een klein kinderdagverblijf.

Ons aanbod:
* contract voor 42 weken of 50 weken

* vaste dagdelen opvang
* fl exibele dagdelen opvang
* incidentele uren opvang

* dagopvang van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
* van maandag t/m vrijdag
* opvang van 6.45 tot 18.00 uur

geen vaste breng- en haaltijden

Verder bieden wij een persoonlijke benadering en zoeken wij de beste 
opvangmogelijkheid voor uw situatie binnen ons kinderdagverblijf.



Dubbele verrassing van 
gedeputeerde Andriesen voor PBB

Woensdag 21 februari werd het bestuur van 
Plaatselijk Belang uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij een werkbezoek van gedeputeerde 
Antita Andriesen op vrijdag 23 februari aan 
onze gemeente. Haar komst was op korte 
termijn georganiseerd en was daarom een 
verrassing voor PBB. Voorzitster Maaike Dotinga 
en bestuursleden Leonie Kramer en Johan 
Kootstra namen de vertegenwoordiging van onze 
vereniging op zich. Andriesen’s visite stond in het 
teken van de woningbouw. Als eerste werden 
locaties in Surhuisterveen en Harkema bezocht. 
Daarna werd op het plan Mûnewyk de levensloopwoning van Jolle en 
Jetty Kronenburg bekeken. Voorzitster Maaike Dotinga wees hier in een 
gesprek met Andriesen met klem op het grote aantal woningzoekenden 
in ons dorp (ca. 300) en het kleine verloop in het woningbestand. 
Nog even werd een blik geworpen op de grondwerkzaamheden voor 
het nieuwe plan Lutkepost/Buitenpost en vlot daarop werd naar een 
persconferentie in De Kruidhof gekoerst. Tijdens dit gebeuren raadde 
Andriesen de gemeente aan om vooral “troch te gean mei bouwen”. 
Ook prees ze de gemeente Achtkarspelen om haar alerte insteek op het 
Streekplan en samenwerking met de Provinsje Fryslân. Toen werd ook 
een tweede verrassing voor de bestuurleden van PBB gepresenteerd. Uit 
opmerkingen van Andriesen bleek dat men met serieuze plannen bezig 
is voor redelijk grootschalige woningbouw tussen Kollum en Buitenpost. 
Op papier zouden 50 tot 60 vrijstaande woningen, onder de noemer 
‘Landelijk wonen’, in dit tussengebied gerealiseerd kunnen worden. De 
plek zou ook geschikt kunnen zijn voor nieuwbouw met de dubbelfunctie 
van wonen/werken op één plek. Kleinschalige thuisbedrijfjes, bijvoorbeeld 
een automatiseringsbedrijfje of kunstenaarsstudio, maar ook andere 
experimentele woonvormen zouden in deze omgeving goed kunnen 
passen. Wethouder Willem van der Wal voegde er aan toe dat de eerste 
schetsen voor de plannen al binnen een bestek van twee maanden klaar 
zouden kunnen zijn. In de gemeentelijke visie ‘Gewogen Ambitie’ van vorig 
jaar werd al in enkele regels over een mogelijk gebruik van It Paradyske 
e.o. gesproken. Dat dit zo snel al een serieuze optie zou worden, hadden 
de PBB-bestuursleden niet verwacht. De aankondigingen maakten 
nieuwsgierig, maar tegelijkertijd wil PBB natuurlijk zich ook bezinnen op 
de consequenties voor dit toch wel bijzonder stukje natuur. Misschien ook 
dat overleg met Plaatselijk Belang Kollum daarin nuttig kan zijn.

Wat is ‘Quilten’ in It Koartling?
Al jaren wordt er quiltles gegeven in It Koartling. 
Maar wat is eigenlijk quiltwerk? We rijgen hierbij drie 
lagen stof aan elkaar, die bestaan uit een top (een 
mooie bovenkant), tussenvoering (bijvoorbeeld fi berfi ll 
of molton) en een achtervoering. De oorsprong van 
het lapjeswerk ligt in Europa, vooral in Nederland en 
Engeland. Denk aan patchwork: kartonnen mallen 
omgeven met stof aan elkaar gezet. Landverhuizers 
namen deze techniek mee naar Amerika. Men had 
daar warme dekens nodig en die maakten ze uit oude 
kleding. De Amish-gemeenschap maakt prachtige 
quilts van rustige effen stoffen met hun eigen patro-
nen. Deze kerkelijke groepering woont in geïsoleerde 
leefgemeenschappen in de USA zonder electriciteit, 
auto’s of moderne landbouwmachines. In het midden 
van de vorige eeuw werd het quilten herontdekt als 
volkskunst en ging men er weer mee aan de slag. Er 
kwamen speciale winkels met mooie katoenen stoffen 
en werden er tijdschriften uitgegeven met voorbeelden 
en patronen. In Buitenpost werken wij ook ieder jaar 
volgens een andere techniek en patroon. Dit jaar 
houdt een groep zich bezig met het appliqueren op 
stof en de andere groep maakt seminole, werk van een 
bijzondere indianenstam. Het is gezellig om samen 
bezig te zijn en elkaar het werk te tonen, dat nooit 
gelijk is aan dat van een ander.

Truus Terpstra-Hoekstra
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Workshop Raku
Raku-werkstukken worden met een van de boetseer
technieken(rollen met plakken of stroken) gemaakt, 

waarna het wordt gedroogd, biscuitgestookt en 
geglazuurd. Vervolgens wordt het werkstuk in de raku-

oven gezet en met een gasbrander opgestookt tot 
de temperatuuur waarop het glazuur smelt. Als het 
glazuur gesmolten is wordt het roodgloeiende werk-
stuk met een tang uit de oven gehaald waardoor het 
zeer snel afkoelt en het craqueleereffect ontstaat. 
Vervolgens wordt het in een bak met zaagsel afge-
sloten. De grondstoffen verbranden helemaal tegen 

het gloeiende voorwerp. Tien tot vijftien minuten later 
wordt het voorwerp uit het zaagsel gehaald en in een 
bak water gedompeld waarin het verder kan afkoelen.

Maandagavond: 26 maart, 2 april, 16 april, 23 april 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
 Vrijdagmorgen: 11 mei
Tijd: 10.00 - 12.00 uur.

Kosten: 45 euro (excl. mat.)

Inlichtingen en opgave Jettie Kronenburg, 542024.

Workshop Paasstuk
Donderdagavond: 29 maart

Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: 17,50 euro

Workshop Sieraden van kralen
Zowel van nieuwe als oude kralen kunt u een ketting 

of armband maken. Ook kunt u knopen, lint of andere 
materialen gebruiken.

Dinsdagavond: 3 april
Tijd: 19.30-21.00 uur

Kosten: 8,50 euro (exclusief materiaal)

Inlichtingen en opgave Elly Kramer, 543242

Workshop
Schilderen met een (bank)pas

(voor jeugd vanaf 9 jaar)
Je gaat een landschap schilderen, maar je raakt 

geen kwast aan. Je schildert alles met een pasje…

Woensdagmiddag: 21 maart
Tijd: 16.30 – 18.00 uur

Plaats: ’t Koartling
Kosten: 1 euro (incl. mat)

Inlichtingen en opgave Joke de Vries, 543803.

Workshop
Bouw je eigen camera

(voor jeugd van 8 t/m 12 jaar)
Hoewel tegenwoordig de meeste fototoestellen di-
gitaal zijn, is er natuurlijk niets leuker dan je eigen 

camera te bouwen.  In deze workshop maakt iedereen 
een eigen camera waar we meteen ook foto’s mee 

gaan maken. Op de ouderwetse manier ontwikkelen 
we deze, dus aan het einde van de workshop neem je 
niet alleen je eigen camera mee naar huis maar ook 

zelf gemaakte foto’s.

Woensdagmiddag: 14 maart
Tijd: 15:30 - 17:30 uur

Kosten: 1,00 Euro (incl. materiaal)
Inlichtingen en opgave Joke de Vries, 543803.

Tuinbeleven
Februari 2007
‘Ingeburgerde allochtonen’

Nog steeds is het een hele zachte winter. In januari maaiden we op 
De Kruidhof het gras, maar ook nu is de zachte winter zichtbaar. 
Vooral in de bostuin schieten duizenden sneeuwklokjes krokussen 
en akonieten uit de grond. Bijzonder eigenlijk want juist deze bolge-
wassen komen hier oorspronkelijk niet voor. Omdat stinzenplanten 
van oorsprong vooral uit Zuid-Europese gebieden en Turkije komen, 
noemen wij deze planten gekscherend ‘’Ingeburgerde allochtonen”.  
Aan de hand van een paspoort worden de planten beschreven en 
benoemd. Helaas moeten bezoekers nog even wachten want De 
Kruidhof gaat pas 7 april open voor publiek. Ondertussen heeft het 
team van De Kruidhof de tijd om de tuin representatiever dan ooit 
tevoren te maken. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuw in te richten 
rosarium. Het rosarium, een verzameling van rozen, was eerder op 
De Kruidhof een ondergeschoven kindje. Clematissen en oude cul-
tuurgewassen groeiden door de rozen. Geïnspireerd door de renais-
sance is er een nieuw ontwerp gemaakt waarin een Lindeboom 
centraal staat. Alle materialen zijn er en de lijnen zijn uitgezet. Maar 
een heel klein levend wezentje houdt ons bezig. Na grondonderzoek 
blijkt dat door het oude rosarium de grond besmet is geraakt met 
een rozencystenaaltje. Dit aaltje tast de wortels van de rozen aan 
en stagneert de groei van de rozen. De cystenaaltjes zijn moeilijk 
te bestrijden. De meest voor de hand liggende methode is een 
biologische. Door Afrikaantjes en goudsbloemen te telen zijn de 
cystenaaltjes in een jaar helemaal weg. Helaas nog geen bloeiende 
rozentuin in 2007 maar een tuin vol Afrikaantjes. Ach, Afrika, wie 
raakt hierdoor niet geïnspireerd.

Concert in ‘it Koartling’
Het concert op 16 februari in It Koartling was een 
groot succes. Zo’n 100 bezoekers zagen optredens 
van Skrik, Rush ’n Attack en Dead Horse Running. 

Vrijdag 16 maart spelen weer 2 bands in It Koartling.

NewSense Memory
Nadat Piter Reitsma (gitaar/zang) en Auke van der 
Ploeg (bas/zang) al heel wat jaartjes met z’n tweeën 

hadden gespeeld, kwam in de zomer van 2002 
Wilbert Schippers de groep versterken op drums. 

Zo ontstond NewSense Memory; een punkrock band 
die zich tevens laat beïnvloeden door emo, metal en 
soms zelfs funk disco. Ze speelden twee keer eerder 

meer daverend succes in It Koartling en waren te zien 
op o.a. Skieppekoprock, Dock-Rock en Kaaspop. Een 

hoogtepunt was het behalen van de eerste plaats en 
de publieksprijs van de BandFinale, waarmee de groep 

een optreden op het Freeze Festival won. Later dit 
jaar speelt de NewSense Memory in Amsterdamse 

rocktempel De Melkweg, 
www.myspace.com/newsensememory

Paregoric
Deze punkrock band is ongeveer twee jaar geleden 
opgericht en wordt gevormd door Rein Boomgaard 
(zang), Niels Osinga (gitaar), Rien Commandeur 
(gitaar), Bart Cazemier (bas) en Jaitse Veeman 

(drums). In de zomer van 2005 is hun eerste demo 
cd opgenomen in studio Après Midi in Burgum. De 

band heeft het afgelopen jaren opgetreden in Kiehool 
(Burgum) en It Koartling. 

www.myspace.com/paregoric

Zin in een stevige dosis punk en rock?
Kom dan op vrijdag 19 maart a.s. naar:

 It Koartling, Schoolstraat 31 te Buitenpost.
De zaal gaat open om 20.00 uur.

Entree 3 euro.

Meer informatie: It Koartling 541214

Afgelopen vrijdag 2 februari: kinderdisco in It Koartling.

De band Dead Horse Running uit Leeuwarden in actie in It Koartling.

Nijenstein offi cieel geopend
Afgelopen woensdag 21 februari was het een gezellige drukte aan de 
Voorstraat. Restaurant Nijenstein werd toen offi ciëel geopend. ’s Middags 
kon het publiek van Buitenpost en omgeving vanaf 15.00 uur zien en 
proeven wat het restaurant in huis heeft. Het publiek heeft het niet af 
laten weten, er was een voortdurende doorloop van belangstellenden. 
De avond was gereserveerd voor genodigden. Ongeveer 300 personen 
hebben toen aan den lijve onder vonden wat het restaurant in de mars 
heeft. Foppe en Annerie Wiersma kunnen met een gerust hart terug kijken 
op een geslaagde opendag. “Wat ons gelijk opviel was dat het de dag na 
de opening gelijk lekker druk was in het restaurant”, vertelt het echtpaar. 
“Allemaal mensen die even langs komen om gezellig een bakje koffi e te 
drinken en de sfeer van het gebouw willen proeven. De winkel die we naast 
het restaurant hebben, wordt ook al door veel mensen bezocht.”



Frikandel

 1,=

Ad van Geloven 
vleeskroket

 1,=

Bamiblok of 
Nasischijf

 1,=

Vakantiehuis te huur 

Zoekt u rust, 
ruimte en 
privacy? 

In ons boerderijtje “De Buitenpost” 
in de Auvergne (midden-Frankrijk) 
zult u zich uit en toch thuis voelen! 

Kijk op www.debuitenpost.nl 

- deze aanbiedingen zijn geldig van 26 februari tot en met 31 maart -
Stationsplein 2 - tel. 0511-540679

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

Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

www.siton-suzenaar.nl  meer dan 200 occasions op internet!

De beste keus!

H E E R E N V E E N  W O L V E G A  O O S T E R W O L D E  J O U R E  D R A C H T E N  B U I T E N P O S T
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Kaassouflé

 1,=

Goulash kroket

 1,=

Kipnuggets
10 stuks met 
currysaus

 2,50

Gratis friet bij 2 
ballen gehakt

 3,95

Kipschnitsel 
met friet 
en salade

 3,50
Koffie met 

gebak of appel-
vlaai, 2e kop gratis

 2,95

Grote petit pain 
kipkerrie

 2,50

Grote petit pain 
gezond, warm 

uit de oven

 3,50

Broodje ham-
burger speciaal

 2,25

Kindermenu 
frikandel of 

kroket met friet

 2,50

Onze topper: Familiepakket
Grote zak friet met 

2 frikandellen en 2 kroketten

 6,=



Deze en vorige maand was in het gemeente-
huis van Buitenpost de expositie ‘Kunstcol-
lectie familie Wielenga’ te zien. Iets precie-
zer geformuleerd: een deel van hun collectie. 
Want wie dacht dat de muren en planken van 
het huis van de Wielenga’s gedurende deze 
twee maanden grote lege plekken vertoon-
den, heeft het mis. Siep en Jouk zijn zulke 
enthousiaste verzamelaars, dat ze nog ge-
noeg mooie spullen over hebben om de vrij-
gekomen plaatsen te vullen.

De schilderijen in het gemeentehuis behoren wel 
tot hun voornaamste verzameling: werken van de 
Friese schildersgroep ‘Yn ‘e line’. Tot deze groep 
behoorden Klaas Koopmans, Jaap Rusticus, Pier 
Feddema, Sjoerd Huizinga en Jan van der Bij. Al-
leen deze laatste leeft nog; hij is nu in de tachtig. 
Deze mannen hadden in de veertiger jaren van de 
vorige eeuw allemaal een binding met Buitenpost 
of de omgeving. Enkelen woonden hier, anderen 
kwamen hier voor schilderlessen. In de oorlogs-
jaren kwamen ze, via via, allen in contact met de 
Groningse schilder Herman Dijkstra, die onderge-
doken zat bij Pier Feddema in Oudwoude. Hij be-
hoorde tot de bekende schildersgroep ‘De Ploeg’. 
Hij haalde de vijf over om bij hem in Groningen 
schilderlessen te komen volgen. Zodoende ontwik-
kelde hun schilderkunst zich van een wat traditi-
onele naar een meer expressionistische stijl, wat 
in Friesland iets nieuws was. Na enige tijd vertrok 
Dijkstra naar het westen van het land; zijn vijf 
leerlingen wilden echter als groep bij elkaar blijven 
en verenigden zich in 1949 in ‘Yn ‘e line’.
Deze naam is een verwijzing naar het trektouw 
van de vroegere turfschepen; iemand die in de lijn 
liep, zeulde het schip voort en hield het in de rech-
te lijn. Zo werd gesymboliseerd dat je als schilder 
moet ploeteren om iets te bereiken. Ook is er een 
associatie met de lijn van de tekenaar.
Eenmaal per maand kwamen de leden van ‘Yn ‘e 
line’bij elkaar om over belangrijke zaken ideeën uit 
te wisselen, maar vooral om elkaars werk te zien 
en te beoordelen. Daarbij spaarden ze elkaar niet. 
Ook reisden ze als groep naar de grote musea om 
inspiratie op te doen. Zo stimuleerden ze elkaar 
enorm. Voor hun onderwerpen hoefden ze maar 
om zich heen te kijken: het landschap, met daarin 
de mensen, de dieren en de huizen, was hun voor-
naamste inspiratiebron. 
Dit duurde tot eind zestiger jaren; individueel hiel-
den ze nog wel tot hun dood contact. 
Het bijzondere aan deze schilders was, zoals ge-
zegd, dat ze een expressionistische stijl hadden. 
Dat was uniek, vooral omdat ze in Friesland ble-
ven. Vrijwel alle andere Friese schilders werkten 
traditioneel en de enkelen die ook een modernere 
stijl ontwikkelden vertrokken allemaal naar het 
Westen. Zo vlak na de oorlog konden de schilders 
van ‘Yn ‘e line’ worden gezien als wegbereiders in 
Friesland. In het begin werd hun werk niet erg ge-
waardeerd; de erkenning kwam pas later. Buiten 
Friesland zijn ze nu niet erg bekend meer, maar in 
Friesland is er sprake van een groeiende belang-
stelling. Het werk van Klaas Koopmans is onlangs 
nog geëxposeerd in Museum Belvédère in Oranje-
woud en in Museum Smallingerland worden zijn 
zogenaamde gestichtstekeningen bewaard, die 
hij, al dan niet stiekem, maakte in de perioden dat 
hij opgenomen was in verschillende psychiatrische 
inrichtingen. Het laatste nog levende lid van ‘Yn ‘e 
line’, Jan van der Bij, schildert nog steeds; hij is 
zich uiteraard blijven ontwikkelen en werkt nu in 
een eigen, moderne stijl.
Na het bekijken van de tentoonstelling in het 
gemeentehuis was ik toch wel nieuwsgierig ge-
worden naar het verhaal achter deze collectie: 
wat is het verband tussen de familie Wielenga en 
deze schilderijen? Siep Wielenga, afkomstig uit de 
provincie Groningen, kwam in 1954 in Buitenpost 
wonen. Zijn vrouw Jouk is een geboren Buiten-
poster. Al van jongs af aan was hij geïnteresseerd 
in het verzamelen van kunstvoorwerpen en door 
hem werd Jouk ook enthousiast. Eenmaal in Bui-
tenpost, kreeg Wielenga belangstelling voor de 
geschiedenis van deze plaats. Bovendien kende hij 
Jaap Rusticus goed. Het leek hem dan ook aardig 
om, vanwege de link met Buitenpost, zich toe te 
gaan leggen op het verzamelen van werk van ‘Yn 
‘e line’. Daartoe verkocht hij de losse verzameling 
die hij tot dan toe had, om zodoende gerichte aan-
kopen te kunnen gaan doen. In de begintijd lagen 
de prijzen nog laag, omdat de mensen nog niet in 
de gaten hadden dat ze iets van waarde in handen 
hadden. De Wielenga’s deden overal aankopen, 

tot aan rommelmarkten en kringloopwinkels toe. 
Zo groeide de collectie gestaag. Compleet is hij 
natuurlijk niet, dat zou alleen al fi nancieel onre-
alistisch zijn. Uiteindelijk leerden ze alle vijf de 
schilders ook persoonlijk kennen; ze kwamen bij 
elkaar thuis en met enkele familieleden hebben ze 
nog steeds contact.
Wielenga is geen beroeps in de kunstwereld: het 
verzamelen is een liefhebberij. Hij en zijn vrouw 
kopen een schilderij op gevoel, omdat ze het zelf 
leuk vinden. Waarom ze speciaal de werken van 
‘Yn ‘e line’ mooi vinden, heeft ook met gevoel te 
maken; “ Het expressionistische spreekt ons aan. 
Wij houden niet van ‘plaatjes’, traditioneel werk 
zegt ons weinig. Er moet wat meer achter zitten, 
het gevoel van de schilder moet er uit spreken.” 
De kunstliefhebberij heeft altijd een groot deel van 
hun leven in beslag genomen. Met grote regelmaat 
bezochten ze in het weekend exposities, niet altijd 
tot vreugde van hun kinderen toen die nog klein 
waren. Ook gingen ze speciaal naar rommelmark-
ten om te kijken of er nog iets van hun gading bij 
was en dat was vaak het geval, want de Wielen-
ga’s hebben gewoon een heel brede belangstelling 
en het verzamelen is bijna een passie. “Behalve 
schilderijen hebben we ook andere kunstvoorwer-
pen, zoals 500 kunstfl uiten uit de hele wereld, 
aardewerk van Dirk Holman en houtsnijwerk van 
Sjoerd Venema. (Beiden Buitenposters.) Verder 
hebben we veel archieven aangelegd, mappen vol. 
Die worden wel eens gebruikt voor scripties van 
studenten. We kunnen ons geen huis zonder kunst 
voorstellen; we genieten er nog elke dag van. Dat 
is echt wat ons bezighoudt. Al dat reizen en ver-
zamelen levert ook veel contacten op. Thom Mer-
cuur, de directeur van Museum Belvédère, komt 
hier bijvoorbeeld wel eens over de vloer. Bepaalde 
schilderijen zou hij best graag in zijn museum wil-
len hebben.” 
Toch zijn de Wielenga’s  de laatste tijd wat minder 
fanatiek: ze worden ouder en realiseren zich dat 
ze hun kinderen niet met een buitenproportionele 
nalatenschap kunnen opzadelen. Hun leeftijd ver-
raden ze niet, maar volgens Jouk “schiet het al 
op”. “Soms kunnen we het niet laten en kopen 
we bijvoorbeeld toch weer een mooie antieke tol. 
Maar de archieven gaan we vast opruimen. Ons 
kunstarchief hebben we al aan Museum Belvédère 
gegeven: die waren er heel blij mee. Die van de 
Joodse geschiedenis gaat naar het Joodse school-
tje in Leek, het stenenarchief naar het IJstijden-
museum, etc. Het is leuk dat alles zo een goede 
bestemming krijgt”. 
Voorlopig komen de geliefde schilderijen uit het 
gemeentehuis eerst weer thuis te hangen. Hoewel 
ze niet allemaal een prominente plek krijgen, want 
smaken verschillen. “Eén schilderij (uit een vroege 
periode van één van de schilders) lag bij ons onder 
het bed, maar iemand anders vond dat een topper. 
Uit het oogpunt van volledigheid meenden we dat 
het ook op de expositie moest hangen, om een 
completer beeld te geven van de ontwikkeling van 
die schilder.”
We hebben een kleine twee maanden kunnen 
genieten van een aantrekkelijke tentoonstelling, 
die in al haar diversiteit een aardig tijdsbeeld gaf 
van een groep expressionistische schilders. Dat zij 
niet uit Parijs of Amsterdam, maar uit onze eigen 
omgeving kwamen, verleende daar nog een extra 
dimensie aan.
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Siep en Jouk Wielenga: 
verzamelaars in hart en nieren

Jolle Kronenburg erelid
Tijdens de ledenvergadering van de tennisclub werd, een volkomen 
verraste, Jolle Kronenburg benoemd tot erelid van de vereniging! Al 
vanaf 1991 maakte Jolle dienst uit van het tennisclubbestuur. Hij werd 
toen gekozen tot penningmeester, hetgeen hij met verve deed. In 1994 
werd Jolle tot voorzitter gekozen en volgde daarmee Piet Dam op, ook 
een tenniscoryfee!

Gedurende de periode 1994 tot 2002 leidde Jolle de tennisvereniging en 
kon hij zich uitleven in allerlei zaken. De nieuwe CanadaTen tennisbanen 
zijn een voortvloeisel uit de bemoeienissen van Jolle. Jolle Kronenburg 
is tot op heden de langst zittende voorzitter geweest en helaas moest de 
tennisvereniging toestaan dat Jolle zich overgaf aan de politiek, waardoor 
voor tennis-bestuurs-activiteiten te weinig tijd overbleef. Hij overhandigde 
in 2002 de voorzittershamer aan Anneke Paauw, die vier jaar later wegens 
privé-omstandigheden de hamer weer overdroeg aan Jan Broekhuizen.
Om te voorkomen dat de drukbezette Jolle Kronenburg (ook nog raadslid 
voor de PvdA) wellicht niet ter vergadering zou verschijnen werd er druk 
uitgeoefend op zijn echtgenote Jetty om er toch vooral voor te zorgen 
dat Jolle niet verstek zou laten gaan! En aldus geschiedde! Jolle zat 
nietsvermoedend in de zaal en causeerde plezierig met diverse leden.
Het voorlaatste agendapunt was genaamd ‘Een speciaal moment’ en 
alle aanwezigen vroegen zich dan ook af wat dit had te betekenen. 
Voorzitter Broekhuizen leidde het agendapunt in op een ongebruikelijke 
manier, waardoor de aandacht van de aanwezigen wel erg op de proef 
gesteld werd. Via allerlei omwegen kwam dan toch echt het hoge woord 
er midden in zijn voordracht uit: “Jolle Kronenburg”. Na de opsomming 
van zijn vele verdiensten vroeg de voorzitter aan de leden of zij het ermee 
eens waren om hem tot erelid te benoemen. Een overweldigend applaus 
barstte los als antwoord. Hierdoor gesteund kon Jan Broekhuizen Jolle 
de versierselen, de ingelijste oorkonde en het bijbehorende speldje, 
overhandigen. Jolle, verrast als hij was en zijn emoties nauwelijks de 
baas, kon slechts een gebroken bedankt uitbrengen, hetgeen hem door 
alle aanwezigen werd vergeven!

(eigen foto) 

       Buitenpost(ers) op zijn (hun) best

Voetballend Buitenpost zwaait Harry Dijkstra uit
In goed overleg, de chemie was zoek, een bestuursbesluit
Trouw en inzet een CNV-lid die wat doet
40 jaar christelijk sociaal bewogen getekend: Anne v/d Kloet

Onder water zwemmen, adem in op het startblok en dan los
In de Kûpe was zij de beste boven de tien: Nancy de Vos
Geridderd voor langdurig bijdragen aan de openbare veiligheid
Jan Oppedijk ‘een rappe spuiter‘ in zijn brandweertijd

Zaalkaatsen wat belangstelling betreft op zijn retour ? 
Sjouke Hylkema en Meta Oppedijk kaatsten de anderen van de vloer!
Hulp aan Armeense families, de Hoekstra’s uit Oost staan voor hen klaar
Via FamtoFam, projecten, knutselfrutsels, geld sjouwden ze die hulp bij elkaar

Satelliet communicator Alexander de Vries steunt een Dakar Team
Zijn apparatuur en service werken ‘waar ter wereld ook‘ subliem
De consumentenbond testte via een mystery guest 32 apotheken
It Krúswâld, dankzij de apotheekassistent, is de beste van allen gebleken.

      PEVADKO

Kopijverzorgers, 

maak het uzelf en ons gemakkeli jk!

Let op de kopij- inleverdatum:

maandag 19 maart 2007.
Het blad verschijnt inweek 13 van 2007.

Houdt u daar ook rekening mee?

door Ineke Mooijweer

Schilderij uit de collectie Wielenga



Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt ter be-
schikking gesteld door de adverteerder die als oplossing tevoorschijn komt. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren in de 
kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 16 maart 2007.

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

AFTERSHAVE HELP NAGEL SPRAY
AMOR HOOFD NORMAAL TALK
CREME LAKEN ODEUR TAND
DAG LUIER OLIE ZACHT
DOUCHE MODE PASFOTO ZELFZORG
DROGIST MOOI POSEER ZONNEBRAND
HAARLAK NACHT ROZEN 

Oplossing prijspuzzel januari
De puzzel in het januarinummer heeft 16 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde FDN (Financiële Diensten Noord) te Buitenpost. 
De winnaar is Cees van Denderen, De Roede 3. 

Hierbij danken wij de sponsor hartelijk voor het mogelijk maken van deze prijspuzzel.

Bedrijvigheid:
Huidverzorgingsalon Refl ection in nieuw ‘masker’

Na een periode van bijna 10 jaar 
te hebben gewoond en gewerkt 
vanaf de Voorstraat 26, heeft 
Conny Huisma een nieuwe werk-
plek gevonden aan de Voorstraat 
58. We wilden als gezin eens iets 
anders. Na een lange zoektocht 
hebben we dit huis gevonden. 
Ik heb hier nu een mooie grote 
behandelkamer en een aparte 
wachtruimte voor mijn klanten 
kunnen creëren. 

van binnen
Ik vind het heerlijk om voor me 
zelf te werken, ik zou niet graag 
weer voor een ander willen wer-
ken, zegt Conny Huisma. Ik ben 
eigenlijk van nature in dit beroep beland. Mijn ouders en kennissen zagen al 
vroeg in dat ik schoonheidsspecialiste zou worden. Ik was altijd aan het experi-
menteren op verzorgingsgebied. Daarnaast heb ik natuurlijk de benodigde oplei-
dingen genoten en volg ook nu nog regelmatig cursussen voor nieuwe technie-
ken en methoden. Wat veel mensen niet weten is dat de echte schoonheid van 
binnenuit komt. Een mooi uiterlijk zegt wel veel natuurlijk, maar alleen dat is niet 
genoeg. Ook van binnen moet je mooi en rustig zijn. Daarvoor geef ik oosterse 
stressmassage, na een dergelijke massage straal je innerlijke rust uit. Dit heeft 
direct uitwerking op je houding en je eigenwaarde.

en buiten
De klanten komen bij mij allemaal op afspraak, dat werkt het prettigst voor de 
klant en voor mij. Ze kunnen terecht voor diverse behandelingen. Hierbij kunt 
u denken aan huidverbeteringen als acne behandeling, het aanbrengen van 
maskers of microdermabrasie. Dit is een soort van zandstralen van de huid. 
Hierdoor kunnen oude lidtekens en rimpels verdwijnen. Daarnaast wordt de 
huid bevorderd om nieuwe cellen te maken waardoor de huid iets dikker wordt 
en beter bestand is tegen effecten van buitenaf. Vanzelfsprekend doe ik ook 
diverse andere behandelingen, zoals epileren, verven van wimpers, harsen ed. 
Het verzorgen van een make-up voor een feest of bruiloft is bij mij in dan ook in 
vertrouwde handen. Ik heb u veel te bieden, kom gerust eens langs voor de vele 
andere mogelijkheden, vertelt een enthousiaste Conny Huisma.

OOR LATER >> LEG HET NU VAST VOOR LATER >> LEG HET
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Ook zo moe van nietsdoen?
Wordt lid van Plaatselijk Belang!



De Vliegende Speeldoos
Zit jij op de basisschool en lijkt het jouw leuk om mee te spelen in een 
Musical? Nou, dat kan… Op zaterdag 14 april 2007 komt ‘De Vliegende 
Speeldoos’ naar Buitenpost om in één dag een ware musical op poten 
te zetten, met daarin de kinderen van de basisscholen in de hoofdrol. 
Er komen professionele acteurs, zangers en dansers om jullie daarbij 
te helpen. Tijdens die dag ga je niet alleen in een musical spelen, maar 
ook knutselen, liedjes leren en allemaal andere leuke dingen doen. We 
gaan zelfs aan het einde van de dag de musical opvoeren aan een groot 
publiek, van papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en alle andere mensen die 
er naar toe willen komen. Het thema van de musical is het verhaal van 
Daniël, dat staat in de bijbel. De dag is een interkerkelijk evangelisatie-
project. 
Wel moet je er iets voor doen. Omdat er een bepaald aantal kinderen aan 
de musical mee kan doen, moet je je opgeven. Dat kun je alleen maar 
doen door de kleurplaat hiernaast in te kleuren en in te leveren. Er zal 
dan een vakkundige jury bepalen welke tekeningen de prijs krijgen om 
mee te mogen spelen in de musical… Máár, voor alle andere kinderen 
die niet mee kunnen doen is er natuurlijk ook een prijs!!! Dus vergeet 
vooral niet je naam, adres en telefoonnummer op de kleurplaat te zetten, 
anders kunnen we de prijs niet naar je toe brengen/sturen. Degenen die 
een uitnodiging krijgen om mee te doen, krijgen dan ook meer informatie 
over 14 april.

Dus, even op een rijtje…
Wat? Musical met (en door) De Vliegende Speeldoos
Wanneer? Zaterdag 14 april 2007
Wie? Alle kinderen van de basisschool (4-12/13 jaar)
Opgeven? Kleurplaat kleuren en…
In leveren bij? De dropshop in Buitenpost
Inleveren kan tot? 9 maart 2007
Als je nou meer kleurplaten nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je broertje 
of zusje ook mee wil doen, dan mag je hem zelf kopieren… Máár bij de 
dropshop kun je ook losse tekeningen ophalen!!! We wensen jullie alle-
maal veel tekenplezier!!!

Naam:
Adres:
School:
Leeftijd:
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Veel mensen in Buitenpost hou-

den van dieren; Zo hebben ze 

een hond, een kat of een konijn. 

Eén van deze dierenliefhebbers 

is Wobbe Ploegma. Bij hem is 

het echter meer dan een liefheb-

berij, het is een uit de kluiten 

gewassen hobby. Zo houdt hij 

onder andere konijnen, maar het 

kweken van duiven is zijn be-

langrijkste liefhebberij. Wobbe 

woont samen met zijn vrouw 

Annie en jongste zoon aan de 

Irenestraat te Buitenpost. Naast 

de tijd die hij kwijt is aan zijn 

hobby,  is Wobbe werkzaam als 

timmerman bij woningstichting 

SWA.

Iedere zaterdag
De liefde voor de dieren heeft 
Wobbe geërfd van zijn vader, via 
hem kwam Wobbe in aanraking 
met de postduivensport. Vrijdags-
middags werden de duiven dan 
ingekorfd, met een vrachtauto 
werden deze vogels dan naar Zuid 
Nederland of België gereden en 
daar losgelaten. “Dat was een 
intensieve hobby”, vertelt Wobbe, 
“zaterdagmiddag moest je thuisblijven om de ringen 
van de aanvliegende postduiven te klokken. Van maart 
tot en met augustus was je daar dan iedere zaterdag 
mee bezig”.

Duitse schoonheidspostduiven
Ongeveer 15 jaar geleden hield Wobbe deze sport 
voor gezien, maar de liefde voor de duiven bleef. Daar-
om richtte hij zich toen op het  kweken van sierduiven. 
Enthousiast vertelt hij er over. “Ik heb me gespecia-
liseerd in Duitse schoonheidspostduiven. Er zijn drie 
verschillende soorten, blauw schimmel, rood zilver en 
blauw zwart gerand. Behalve de Duitse zijn er ook Ne-
derlandse en Belgische schoonheidspostduiven. De 
Duitse soort heeft mijn speciale interesse.”  Naast dat 
hij tijd aan zijn duiven zelf besteed, probeert Wobbe 
ook op de hoogte te blijven van het doen en laten van 
zijn collega-hobbyisten. Zo is hij geabonneerd op een 
tijdschrift dat speciaal gericht is op duivenkwekers.

Tweemaal eerste prijs
Naast het kweken gaat Wobbe twee á drie maal per 
jaar met zijn duiven naar tentoonstellingen. “De mooi-
ste en grootste tentoonstelling in Noord-Nederland is 
die van Zuidlaren in de Prins Bernhardhoeve”, aldus 
Wobbe.  Deze is pas geweest, in januari en één van 
Wobbe’s  duiven heeft daar een eerste prijs gewon-
nen. “De wedstrijd gaat als volgt”, legt Wobbe uit, “een 
keurmeester loopt langs de kooien en beoordeelt de 
duiven op hun vorm en gedrag. De duif moet een 
mooie lange hals hebben, goed op zijn poten staan 
en niet schichtig door het hok dribbelen. Het hoogste 
cijfer wat een duif kan halen is een u. Dat betekent 
uitmuntend. Maar meestal worden ze als zg (zeer 
goed) of een f (fraai) beoordeeld.” Een paar weken na 
de wedstrijd in Zuidlaren haalde de kampioensduif op-
nieuw de eerste prijs. Dit maal bij een tentoonstelling in 
Dokkum. Dit was de bevestiging dat het om een echte 
kampioen gaat. “Op de tentoonstelling in Dokkum was 
weer een andere keurmeester. Tweemaal de eerste 
prijs, beoordeeld door twee verschillende personen, 
dan heb je dus met een echte kampioen te maken.”

Om ervoor te zorgen dat er een echte kampioen komt, 
laat Wobbe de duiven al op jonge leeftijd wennen aan 
de tentoonstellingskorven. In de schuur achter zijn 
woning staan dan ook een hele serie van deze korven. 
Op dit moment zijn er echter geen jonge vogels. “De 
vogels broeden niet in deze tijd van het jaar. In het 
voorjaar is het weer zover. Dan kunnen de duiven de 
hele zomer hun jongen verzorgen, want de tentoon-
stellingen waar ik aan deelneemt, beginnen pas in 
november”, vertelt Wobbe. Ongeveer de helft van de 
jonge duiven haalt de tentoonstellingen; de anderen 
zijn niet goed genoeg. Sommige van deze gevederde 
vrienden houdt Wobbe om mee fokken. Anderen geeft 
hij weg aan andere dierenliefhebbers. Inteelt moet ten 
alle tijde worden voorkomen in verband met verzwak-

king van de vogels. Zo houdt Wobbe nog ouderwets op 
papier bij welke duivenfamilies hij met elkaar kruist.

Voorkomen is beter dan genezen
Naast het kweken moeten de dieren ook verzorgd 
worden. Wobbe laat een steentje zien, waarmee hij 
de neusvleugels van de duiven schuurt om blaasjes 
weg te slijpen. De neusvleugels moeten er perfect 
uitzien op een tentoonstelling, om een zo hoog moge-
lijke score te bereiken. Ook hygiëne is een belangrijk 
onderdeel van de verzorging. De hokken en kooien 
van de duiven en konijnen moeten regelmatig schoon 
worden gemaakt. Om paratyfus, coccidiose en geel 
te voorkomen krijgen de duiven regelmatig via hun 
voedsel medicijnen toegediend. Wobbe controleert 
ook vaak de mest van zijn dieren onder het motto: 
Voorkomen is beter dan genezen.

Ook al is het kweken van sierduiven minder hectisch 
dan de postduivensport, toch gaat er veel tijd in zitten. 
Wanneer hij werkt gaat Wobbe tijdens de middag-
pauze naar huis om zijn beesten te voeren. ’s Avonds 
om zeven uur moeten de dieren opnieuw worden 
gevoerd. “Wanneer je dieren houdt, moet je er goed 
voor zijn”, vindt Wobbe. “Op vakantie gaan is alleen 
wel problematisch, want wie zorgt er dan goed voor 
zijn dieren?”

SPC
Postduivenverenigingen zijn er volop in onze regio. 
Ook Buitenpost heeft een dergelijke vereniging met 
een clubgebouw. In noord Nederland zijn er niet veel 
mensen te vinden met dezelfde specifieke duivenhob-
by als Wobbe. Hij heeft zich daarom aangesloten bij 
de SPC, de schoonheidspostduivenclub in Nederland. 
De vereniging is gevestigd in Apeldoorn en Wobbe en 
Annie bezoeken regelmatig de clubvergaderingen. 
Wanneer de leden dan bij elkaar zijn vindt er ook een 
kleine tentoonstelling plaats.

Gele marters
Naast duiven hebben konijnen ook een speciaal 
plaatsje in Wobbe zijn hart. Met zijn konijnen heeft 
Wobbe dan ook vaak succes op tentoonstellingen. In 
het verleden hield hij rassen als Sallander en Thürin-
ger, maar momenteel houdt hij het uitsluitend bij gele 
marters. De rasnaam marter is afgeleid van de in het 
wild levende marter die eenzelfde soort kleurstelling 
heeft, maar dit dier heeft verder niets met de konijnen-
soort van doen. Al met al gaat er veel vrije tijd zitten 
in deze hobby. De zorg die Wobbe aan de duiven en 
konijnen besteedt, doet hij met liefde en dat is belang-
rijk voor het wel en wee van zijn dieren. In zijn schuur 
is dit duidelijk terug te zien. Een prijzenkast vol bekers 
en medailles is dan ook een wel 
verdiend resultaat.

Correspondent Bote de Haan

De duivenhobby van Wobbe Ploegsma

Wobbe Ploegsma met zijn sierduiven

Oer datum                   door Janne Oosterwoud

Hjoed ha wy ‘oer datum’ iten. It wie 
wer sa fier. Yn ’e itenskast haw ik altyd 
in romme foarried fan fan alles en 
noch wat. As der ûnferwachts besite 
komt wol ik wat yn ’e hûs ha. Meastal 
komt der net ien en kasthimmelje is 
net myn sterkste punt. Mar no kaam 
ik hieltyd fan dy sulverfiskjes tsjin 
tusken de doaskes en pakjes, dat de 
hiele brot der mar út.

In rige skoandere ytbere waar wie al 
oer datum. Skande. Guon minsken 
moatte ferhongerje en dit soe ik sa 

mar fuortsmite? Froeger hienen wy 
ek gjin datums en der is ús neat fan 
oerkaam. Dúdlik dus. Ite wat de pot 
skaft, ek al is dat ‘oer datum’. Altyd 
noch in stik better as ferhongerje.

Ik naam in pakje sipelsop, in pot 
reade biten, en de hâldbere (?!) 
molke brûkte ik foar in pakje ier-
pelpuree en grysmoalpudding. In 
echt ‘luiewivemiel’. ‘Lekker’, sei myn 
libbenskammeraat. ‘Us mem soe wol 
sizze, as de keningin hjoed sa lekker 
yt as wy, hat se neat te kleien.’

!
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kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Gedichtenwedstrijd!

Wij wachten met smart,op een gedicht uit jullie 
hart!

Wij zoeken een rijm
over Valentijn
Je gedicht op een mooi wijsje,
is goed voor een leuk prijsje
Zeven regels lang minimaal
anders sta je voor paal
En twintig regels maximaal
dat is toch niet abnormaal
Een gedicht van internet mag dus niet
daarvan kreeg je op 14 februari liefdesverdriet!

Stuur ons je leukste verstuurde/ontvangen 
Valentijnsgedicht - het komt dan op deze pagina 
te staan, en kan goed zijn voor een mooie prijs. 
Bij uitzondering mag je de naam van de ont-
vanger en/of schrijver dit keer vervangen door 
een alias (een zelfbedachte schrijfnaam).
We openen de bus dit keer met kloppend hart!

Leefstijl Live your lifestyle events 

Het jongerenwerk van Timpaan welzijn organiseert ook weer in de voorjaarsvakan-
tie beweegactiviteiten vanuit het project Leefstijl. Deze worden georganiseerd voor 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

dinsdag 27 februari kan je in Zwembad ‘De Kupe’ te Buitenpost gratis meedoen met de 
zwemsurvival van 13.00 tot 15.30 uur.

Woensdag 28 februari wordt er in ’t Vleckehûs te Surhuisterveen gratis een work-
shop jumpstyle en stijldansen gegeven. De workshop jumpstyle is van 13.00 tot 14.30 uur 
en het stijldansen van 15.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 1 maart kan je in ‘Kollumeroord out-en indoor events’ je uitleven op de 
survival baan. Dit is van 13.00 tot 16.00 uur, de kosten zijn 5 euro incl. taxi. Er wordt 
met opgave gewerkt.

Op vrijdag 2 maart wordt er eveneens een gratis workshop jumpstyle en stijldansen 
gegeven. Dit zal in The Point te Buitenpost plaatsvinden. De workshop jumpstyle is van 
13.00 tot 14.30 uur en het stijldansen van 15.00 tot 16.00 uur.
Wij hopen dat het programma je aanspreekt en dat je komt op een van deze dagen.
Voor opgave of verdere informatie:

Albert Koers: 06-46322652 of Grejanne Dijkema: 06-15016841

Raar Plaatje!
dit is ook weer zo’n raar geval. Als je rustig naar het 
plaatje kijkt, lijkt het net of knipperen er knoppen op 
de kruispunten van de lijnen. Natuurlijk knippert er 
niks. Dit wordt ook wel een illusie genoemd - je ziet iets 
anders dan dat er eigenlijk is.

mop
Meester probeert de klas het begrip ‘wonder’ uit 
te leggen. “Stel je voor, Jantje, dat iemand van 
een hoge toren valt en helemaal niets gebroken 
heeft”, zegt meester, “Hoe noem je zoiets?”. 

“Toeval”, antwoordt Jantje. 
“Je begrijpt me verkeerd”, zegt meester. 

“Stel je voor dat die man nog eens van die toren 
valt en weer niet gewond is. Wat is dat dan?” 
“Puur geluk en niet zo’n beetje!”, antwoordt 

Jantje. 
De meester begint al te balen en probeert het 
nog een keer: “Nee, dat bedoel ik niet. Stel je 

voor dat hij een derde keer van die toren valt en 
er weer zonder kleerscheuren vanaf komt. 

Wat is dat dan?” 
“Gewoonte, meester!” lacht Jantje.

Jantje zit in de klas en zegt telkens: “Broem, broem, broem”. 
Na een paar keer zegt de juf: “Als je dat nog één keer doet Jantje, dan ga je 

maar met je brommer naar de gang!”. 
Even later zegt Jantje weer: “Broem, broem, broem”.

De juffrouw zegt: “Nou ga je naar de gang”. 
Maar Jantje antwoordt: “Dat kan niet, juf, mijn benzine is op”.

mop
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‘Ongepast en onverantwoordelijk...’
Buitenpost - 22 juni - 1923 “Te Buitenpost, 
waar de Rijksstraatweg Leeuwarden-Gronin-
gen de spoorweg kruist, is na lang aarzelen, 
toch de bewakingspost opgeheven. Hoe ge-
vaarlijk de overweg is, blijkt niet alleen door de 
drukke passage, maar ook doordat het vrije uitzicht op de spoorlijn van 
beide kanten belemmerd wordt. Deze dagen kwam dokter J.L. de Neve 
met zijn auto aanrijden, toen juist een sneltrien naderde. De heer Neve 
zag nog hoorde de trein, maar o ‘t angstgeroep van eenige personen, rem-
de hij uit alle macht en wist op 2 meter afstand van den passeerenden 
trein zijn auto tot staan te brengen. Een noodlottig ongeval is gelukkig 
voorkomen. Zou het niet ernstige overweging verdienen, bij de directie 
der Nederlandsche Spoorwegen er op aan te dringen den bewakingspost 
weder in te stellen? De zuinigheidsmaatregel is hier ongepast en onver-
antwoordelijk”.

‘Toch maar een vreemd goedje...’
Wouterswoude - 4 november 1927 - “De veehouder T.H. te Wouterswoude 
had deze dagen in zijn tabaksdoos geborgen een bedrag van ƒ25,- (twee 
tientjes en ƒ5,-). Deze schat zou in deze primitieve brandkast veilig genoeg 
zijn geweest, ware het niet dat de veehouder trek aan een pruimpje 
tabak had gekregen. De koperen doos moest nu geopend en tijdens H 
voorzichtig tusschen een paar vingers wat van het edele kruid nam, zijn 
blijkbaar de briefjes van tien op den loop gegaan. Het woei stevig. Thuis 
gekomen kwam hij des avonds laat tot de ontdekking, dat de blauwe 
brieven zich niet meer in de tabaksdoos bevonden. Onmiddellijk toog hij 
nu op onderzoek uit - maar hoewel de wijzer der torenklok bedenkelijk 
dicht tot het middernachtelijk uur genaderd was, bleef ’t speuren 
zonder resultaat. Onze veehouder gaf den moed echter niet op en den 
anderen dag werd zijn moeite beloond. Na lang zoeken vond hij toen de 
waardepapieren in de nabijheid der Geref. kerk alhier. Het eigenaardige 
van het geval was, dat deze briefjes tegen den wind waren ingegaan. 
Inderdaad het ‘aardsche slijk’ is toch maar een vreemd goedje”.

‘Vrouwen handgemeen’
Bergumerdam - 4 mei 1937 - “Sinds geruimen tijd leven hier een paar 
gezinnen in onvrede. Zaterdagmiddag laaide de haat weer op. toen een 
der vrouwen de kookpot stookte en de ander dientengevolge last van de 
rook kreeg. De laatste doofde het vuur met een emmer water en zand. Het 
gevolg werd, dat de vrouwen handgemeen werden en elkaar in letterlijken 
zin in de haren vlogen. De politie heeft de zaak in onderzoek”.

‘Met een geëmailleerde pot...’
Surhuizum - 15 juni 1937 - “Reeds eenige tijd is de echtgenoote van een 
zekeren P.H. van Niehove huishoudster bij den arbeider H. de Haan, onder 
Surhuizum. In den nacht van Zaterdag op Zondag, kwam H., terwijl de 
Haan reeds te bed lag, gewapend met een scherp geladen revolver en een 
scheermes bij deze hem rekenschap vragen van zijn daden, bij wie die 
vrouw behoorde en met het doel om na het afl eggen van de rekenschap 
de Haan te dooden. Nadat de revolver driemaal weigerde, trachte hij de 
Haan af te maken met het scheermes. De Haan verdedigde zich met een 
geëmailleerde pot. Tijdens de worsteling kwam de Haan van bed en werd 
H. door zijn vrouw uit de woning getrokken. Buitengekomen heeft hij uit 
wraak met een bezem de ramen nog ingeslagen en is toen weggegaan”.

‘Strafport’
Broek onder Akkerwoude - 7 februari 1933 - “Een militair, die in 1915 te 
Hagenstein in dienst was, schreef den 2den April van dat jaar een ansicht 
naar zijn ouders in Broek onder Akkerwoude. Daar een militair toen geen 
briefport behoefde te betalen, werd de kaart verzonden met zijn naam en 
Bat. - Comp.-nummer in den rechter bovenhoek, doch toen deze kaart 
een dezer dagen, bijna 18 jaren later van bestemming aankwam, was de 
vrijstelling van briefport voor militairen reeds(?) opgeheven en mochten 
de belanghebbenden 12 cent strafport betalen, voordat de kaart in bezit 
kon worden genomen”.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1943 die woonden in Buitenpost
16 maart: Brandsma, Jetske, 91 jaar, wed. van: de Goede,Jan
3 mei: Stel, Sjouke, 31 jaar, goentenkoopman, e.v.: Procé, Sijke
9 mei: Bergsma, Uilke, 81 jaar, ongehuwd
17 mei: Hulshoff, Jan, 71 jaar, wedn. van: Mulder, Antje
8 juni: Bruining, Rinze, 75 jaar, e.v.: Bijlsma, Ankje
3 juli: Algra, Jan, 70 jaar, ongehuwd
11 juli: van der Veen, Hendrik, 16 jaar, koopman, z.v.: van der Veen, 
Feike, koopman, e.v.: Dam, Renske
24 juli: Kooi, Jantje, 60 jaar, wed. van: Westra, Anne
2 augustus: Merkes, Jitze, 72 jaar, e.v.: Batema, Antje

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 32 -

door Hans Hamers

Kom ik net mijn huis uit, wordt ik aangehou-
den door een aardige vrouw, die van haar 
fi ets afstapt met de woorden: “Ik wil u even 
bemoedigen (…)”. ‘Bemoedigen’ is een goed 
Nederlands woord, maar is in de context 
van het korte gesprek op straat dat volgde, 
eerder een gesproken jargon; een uitdruk-
king in de ‘tale Kanaäns’. Bemoedigen staat 
als het ware voor ‘liefdevolle oppepper’; iets 
dat ieder mens, zo ook uw columnist, goed 
kan gebruiken. 

Zij zag onmiddellijk aan mijn scheve mond 
dat het klopte dat ik een hersenbloeding 
heb moeten lijden en “had al eens eerder de 
dorpsgenoot een hart onder de riem willen 
steken”, zo heeft ze gezegd. Nu trof zij mij 
op de stoep van mijn deur en sprak mij vrien-
delijk toe. In de Hebreeuwse Bijbel staat een 
passage: “Alles wat U zegt, is heerlijk om naar 
te luisteren. Het klinkt zoeter dan honing.” 
(Psalm 119:103 ‘Het Boek’) 

Nou ben ik er niet geheel zeker van dat alles 
wat deze vrouw normaal gesproken zegt per 
defi nitie ‘heerlijk’ zal blijken te zijn, maar deze 
keer was dat zeker het geval én ook nog eens 
exclusief voor mij. Deze vrouw kende mij 
van de columns in de Binnenste Buiten Post 
en vond het fi jn af en toe eens iets te lezen 
met verwijzingen naar de waarheid omtrent 
‘Geloof en Christenheid’. Niet dat ik nu naast 
mijn schoenen ga lopen. Bovendien kan dat 
wegens mijn handicap nauwelijks meer nor-
maal. 

Los daarvan heb ik niet de pretentie de waar-
heid achter de waarheid te kennen. Wellicht 
zitten Joodse mensen dichter bij een oor-
spronkelijk denken. Dat geeft echter niet de 
doorslag. De waarheid schuilt in de ziel. De 
menselijke ziel komt van God en is liefde. 
Daar moeten we het mee doen. Punt uit.
De bemoediging van de vrouw met de fi ets 
was een persoonlijk cadeautje met de aan-
sporing meer van dit alles te schrijven. Deze 
column geldt derhalve als bediening op maat.
Wanneer je goed wilt kijken, iets wat ik 
ondermeer van Erik van de Swarte Bes en van 
Wies Kooistra heb mogen leren, dan zit Gods 
schepping, zoals ik die noem, vol met bemoe-
digingen; soms zelf letterlijk van honing ver-
zadigd.

Zo sprak mij laatst een krokus aan met de 
bemoedigende woorden: “Ook al lijk ik niet 
te hebben geleefd, hier ben ik weer in al mijn 
waarheid en grandeur. Ik ben de boodschap 
van nieuw leven en breng je die ter plaatse. 
Ik stil je honger naar de waarheid en vraag je 
die te zien. Straks maak ik plaats voor veel 
meer schepping. Even mooi en imposant. Elk 
van ons drukt leven uit. Voor het leven is altijd 
plaats (…)”.

Van zulke woorden wordt ik stil en luister 
ik naar de bemoedigingen die mij ten deel 
vallen, zowel van een krokus en die van een 
lieve vrouw. 

Tot de volgende keer.

Van 7 maart tot en met 4 mei 2007 is in de hal 
van het gemeentehuis in Buitenpost werk te 
bezichtigen van Jan Schoonover uit New York. De 
expositie, met als titel ‘Abstractions’, bestaat uit 
diverse schilderijen in action painting met olieverf 
op doek.

Deze bijzondere expositie in het gemeentehuis in Bui-
tenpost wordt verzorgd door Anne de Vries, oud-inwo-
ner van Twijzelerheide en student aan de Universiteit 
van Utrecht. Vorig jaar zat Anne de Vries, van septem-
ber tot december, voor zijn studie Kunstbeleid en Kunst-
management in New York. Hier was hij junior manager 
in de ‘Grant Gallery’. Deze galerie is gespecialiseerd in 
moderne kunst na 1990 van kunstenaars uit New York 
en Rusland. Na een intensieve periode in New York 
heeft Anne een aantal kunstenaars aan zich weten 
te binden. Naast zijn studie verzorgt hij de komende 
tijd diverse exposities in Nederland van enkele van 
deze New Yorkse kunstenaars. De eerste expositie is 
in Buitenpost met kunstwerken van Jan Schoonover.
Anne vertelt over de passie voor kunst en deze exposi-
tie: ‘Kunst moet rouleren, kunst moet in beweging zijn. 
Het moet mensen bereiken en kunst moet mensen 
dragen naar een niet-wereldse beleving. Grenzen 
tussen mensen kunnen worden opgeheven door naar 
kunst te kijken. Mensen ontmoeten elkaar voor het 
kunstwerk, door het kunstwerk en door het gebruik 
van het kunstwerk. De ervaring van een kunstwerk is 
het herbeleven van je eerste verliefdheid.’

Het bijzondere aan deze collectie is dat het hectische 
van New York te zien en te voelen is. Voor deze col-
lectie heeft Schoonover in overleg met Anne een 
‘Nederlandse’ serie gemaakt, waarin Schoonover 
een dramatische combinatie van de kleuren groen en 
rood gebruikt. Turquoise is één van de hoofdkleuren 
in recente schilderijen. Deze ‘rijke’ kleur heeft relatie 
met het hart van Amerika. Sommige metallic kleuren 
zijn aards te noemen. Jan Schoonover (familie van 
de Nederlandse Jan Schoonhoven (1914-1994)) 
zijn werken zijn in contrast met de werken van Jan 
Schoonhover. 

Schoonover’s werk is erg integrerend. Het meest 
stralende aspect van haar werken is de energetische 
manier van verven. Zoals een naaimachine met grote 
snelheid door het textiel gaat, zo werkt zij op het doek. 
Ze is begonnen met het schilderen van landschappen. 
Dit verruilde ze voor een kleurrijk palet waarmee ze de 

natuur nog steeds wil vertalen op het doek.
De schilderijen van Schoonover zijn te zien in 
diverse privé-collecties en ze worden regelma-
tig tentoongesteld in o.a. New York, Washing-
ton, Florida en nu voor het eerst in Buitenpost!

De expositie wordt geopend door burgemeester de 
heer L.J. Lyklema op 6 maart 2007, om 19.30 uur 
in het gemeentehuis in Buitenpost. U bent van harte 
welkom.  De expositie is te bezichtigen in de hal van 
het gemeentehuis in Buitenpost (Stationsstraat 18). 
Openingstijden: maandag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur, op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 
uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Expositie Jan Schoonover 
in gemeentehuis van Achtkarspelen

De Schoolstraat in 1933. 
Op de achtergrond de voormalige openbare lagere school.

In jier lang libben safolle minsken mei ús mei.
No gean wy fi erder sûnder myn man,

ús (skoan)heit en pake.

Lieuwe Paauw

Us treast is dat hy yn syn libben en tydens syn 
siikwêzen foar safolle minsken wat betsjut hat.

De stipe en waarmte, dy‛t wy fan eltsenien 
krigen, sille wy nea ferjitte.

Betanke derfoar.

Famylje Paauw
West 14 




