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Nieuwe waterweg voor de Molenstraat
De Molenstraat is al een tweetal weken het toneel van grondwerk. De riolering over de hele lengte van de 
straat wordt na ruim veertig jaar gebruik vervangen. Boomwortelgroei en verzakkingen maakten het werk 

nodig. Andere nabijgelegen straten zullen ook over niet al te lange tijd met hetzelfde beeld te maken krijgen.
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Vakantiewerk

De juli-maand is het vaste rustpunt in 
onze dorpsbladmakerij. Vakantiemaand 
dus. We beweren zeker niet dat het elke 
maand een vervelende klus is om de 
Binnenste Buiten samen te stellen - maar 
na elf nummers is een aantal weken niet, 
best wel welkom. Het geeft ons als redac-
tie niet alleen even vrij van het gevoel 
van verplichting, maar het geeft ook de 
kans een poosje ongedwongen na te 
denken over het hoe en wat van dit blad. 
In onze werkwijze hebben we vastgelegd, 
dat we met elk nieuw nummer proberen 
het een verbetering te laten zijn van het 
voorgaande. Misschien trekken we na de 
zomervakantie wel de conclusie dat er 
op dit moment helemaal geen reden is 
om sommige bakens te verzetten, maar 
het blijft een goede zaak om er eens per 
jaar wat dieper over na te denken. Zonder 
het vakantiegevoel er onder te laten lijden 
- dat spreekt voor zich. En als u daar wat 
over te melden heeft, dan horen we het 
natuurlijk ook graag.
Wij wensen u een goede zomervakantie en 
tot het augustusnummer!

Na de grote verrassing volgde de grote stilte. 
Op 19 oktober van het vorig jaar maakte het 
gemeentebestuur in haar nota Gewogen 
Ambitie bekend, dat de mogelijkheid om het 
Mejontsmaveld met woningen te bebouwen 
opnieuw onderzocht zou worden. Van het 
feit dat alleen het fi nanciële belang de reden 
hiervan was, de verkoop zou ruim 800.000 
euro op kunnen brengen, werd geen geheim 
gemaakt. En, wat nou?

Plaatselijk Belang maakte als eerste reactie, 
onmiddellijk kenbaar, het niet eens te zijn met 
het plan. Daarvoor had (en heeft ze nog steeds) 
een aantal redenen, die hier nog eens worden 
opgesomd.

1. Het Mejontsmaveld is hèt evenemententer-
rein van ons dorp. Niet alleen op de eerste 
woensdag van augustus, maar ook tijdens de 
vlooienmarkten op Hemelvaartsdag en tweede 
Pinksterdag. In het verleden is het ook gebruikt 
voor een grote variatie aan activiteiten, van een 
circus tot de Lauwersbeurs of van een taptoe, 
Koninginnedagfeest tot een jamboree. Natuurlijk 
heeft PBB de hoop dat in  de toekomst derge-
lijke activiteiten opnieuw het dorpsleven zullen 
verrijken.

2. Het terrein is nu ook vast in gebruik bij scou-
tinggroep de Brimzen en het Lauwerscollege. 
Deze hebben er een ideale plek voor hun acti-
viteiten.

3. Het veld heeft ook een niet te verwaarlozen 
functie in de directe woonomgeving. Het wordt 
door velen gebruikt als trapveld, joggingterrein, 
een plek om de hond uit te laten, te vliegeren 
of anderszins te recreëren. Het is ‘een groene 

long’ in een relatief dichtbebouwde ‘jaren zeven-
tig’ woonwijk. Bij de planning van de woonwijk 
is ook nadrukkelijk rekening gehouden met die 
functie voor de omwonenden, iets wat terug te 
vinden is in het beperkte groen in deze wijk. 
Daarmee is het eigenlijk ook een historisch 
recht voor de omwonenden om een extra 
groenvoorziening in de buurt te hebben.

4. Als laatste en beslist niet minst belangrijke 
reden: de unieke kwaliteiten van het terrein. Het 
is bij toeval op deze wijze ontstaan - de functie 
van sportveld heeft ervoor gezorgd dat er een 
strak veld, met een goede en gedraineerde 
ondergrond werd gemaakt. Door de groei van 
het dorp is het Mejontsmaveld steeds centraler 
in het dorp gaan liggen en de geplande  ruim-
telijke ontwikkelingen zullen dat alleen maar 
verder versterken. Daarbij is het een lokatie met 
drie gemakkelijk bereikbare toegangspunten, 
goede beschutting en prima vindbaarheid voor 

mensen van buiten het dorp. Deze opsomming 
van eigenschappen is iets wat in de ogen van 
PBB, niet zomaar ergens terug te vinden zal 
zijn in ons dorp. Mocht nu voor het korte-termijn 
fi nanciële gewin het terrein opgeofferd worden, 
dan is het onwaarschijnlijk dat ons dorp op 
lange termijn ooit weer de beschikking krijgt 
over een dergelijke bijzondere lokatie krijgt.

PBB denkt hiermee vier sterke argumenten 
op tafel te leggen voor behoud van het ter-
rein. Informeel heeft ze ook al gesproken met 
diverse partijen en de wens uitgesproken met 
belanghebbenden in overleg te gaan en gron-
dig na te denken over de situatie. Natuurlijk laat 
Plaatselijk Belang de ruimte aan de gemeente 
om met een gelijkwaardig of zelfs beter alter-
natief te komen. Tot nu toe is daarvan niets 
gehoord en het lijkt ook niet gemakkelijk, gezien 
het grote aantal belangen dat met het veld is 
gemoeid, om iets dergelijks uit de hoge hoed te 
toveren. De gemeente heeft de belofte gedaan 
in ieder geval tot augustus 2008, het elfde lus-
trum van het CH, het terrein intact te laten.

Compromissen hoeven ook niet uitgesloten te 
worden. De Paardensportcommissie heeft al 
aangegeven niet per se alle 4 hectares nodig te 
hebben voor haar jaarlijkse Concours Hippique. 
Het is zeker zinvol na te gaan of een kleiner deel 
van het terrein geschikt gemaakt kan worden 
voor bebouwing zonder het bijzondere van de 
voorziening aan te tasten. Als Buitenpost zich 
in de toekomst verder wil kunnen ontwikkelen 
als woon- en voorzieningendorp, dan moet er 
in ons dorp toch ‘de ruimte’ zijn en blijven voor 
zaken die niet misschien niet fi nancieel lucratief 
zijn of zelfs wat geld kosten, maar wel onmis-
baar zijn voor een goed leefklimaat.

Vier (voort)bestaansredenen voor het Mejontsmaveld

Het Mejontsmaveld van 350 meter hoogte



de plaats voor 
fl exibele kinderopvang

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

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

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

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

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

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

Ook bij Hedera!
voor de tuin: Meststoffen voor 
rozen, buxus, hortensia, coniferen, 
tuin en gazon. 
Bestrijdingsmiddelen tegen: luis, 
spint, onkruid tegels, paden en 
gazon, enz.  - muizen/rattenvergif 
- slakkenkorrel - muggen/
wespenspray of poeder. 
Diverse soorten potgrond met 
toevoeging mest voor seizoen.
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 Al Gelezen

 De oud-leerlingen van de klassen 5 
en 6 (1949-1950) van de christelijke lagere 
school hielden vorige maand weer een 
reünie. Na een gezellig samenzijn en van 
een voortreffelijke broodmaaltijd te hebben 
genoten hield J. Keizer een bespreking 
over zijn nieuwste boek ‘De zwarte wagon’.
 Onze gemeente heeft er weer een 
fi etsroute bij. Het is een initiatief van het 
IJstijdenmuseum. De nieuwe ‘Dorpen- en 
buurtschappentocht Achtkarspelen’, is een  
fi etsroute van 25 kilometer en voert langs 
tal van bezienswaardigheden. 
 Bij akkoord van de gemeenteraad 
zullen de straatnamen in de uitbreidingwijk 
zuid-west, op voorstel van Stichting Oud-
Achtkarspelen, teruggrijpen op oude veld- 
en landerijnamen.
 Op 7 juni is er weer een Rode Kruis 
bingo-ochtend in De Schakel voor gasten 
en vrijwilligers gehouden. Hebt u interesse 
in het werk van het Rode Kruis, of wilt u 
graag eens bezoek ontvangen, neem dan 
contact op met A. Bruintjes, Eringalaan 3, 
9285TP, telefoon 0511-544524. 
 Het IJstijdenmuseum werd vorige 
maand verrast door een cheque ter waarde 
van 1500 euro van De Rabobank De 
Lauwers in Surhuisterveen. Het bedrag zal 
worden bestemd voor het onderhoud van 
de website van het museum. 
 Transportbedrijf Niek Dijkstra overweegt 
na meer dan honderd jaar aanwezigheid in 
ons dorp, te verhuizen naar Drachten. In 
Buitenpost zit het snel groeiende bedrijf 
krap en ruimte voor uitbreiding ontbreekt. 
Drachten heeft de voorkeur van het 
transportbedrijf, maar mocht dit niet slagen 
dan is Kootstertille nog een ander ijzer in 
het vuur.

Van de bestuurstafel
Op onderstaande foto de aanbieding van een zit-
bankje door de SWA in verband met haar 100-jarig 
bestaan. Op de foto staan Leonie Kramer (PBB), 
Johannes Douma (SWA),  directeur Roel Heida  van de SWA en voorzitter 
Maaike Dotinga van PBB. De keuze van de plaatsingsplek werd aan PBB 
overgelaten en het ‘waar’ werd pas na enig wikken en wegen bepaald. 
Deze foto is genomen op 15 juni in de plenzende regen op het wandel-
pad tegen de Buitenposter Vaart. Onze hartelijke dank voor dit fraaie 
geschenk van SWA aan ons dorp.
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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:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 20 augustus 2007. 

De volgende editie verschijnt 
in week 35.

Ballonvaren als afsluiting
van de feestweek
Ieder jaar proberen wij weer een mooie afsluiting voor onze feestweek 
te bedenken. Vele jaren hebben wij een mooi vuurwerk gehad, maar 
door de enorm stijgende kosten is dit helaas niet meer mogelijk. Vorig 
jaar hebben we kunnen genieten van een muzikaal spektakel met Afslag 
Sneek, maar dit was toch persoonlijk en daarom gaan we dit jaar weer 
voor iets dat naar wij hopen een grotere groep mensen zal aanspreken.

Vanaf 19.00 uur zullen er vanaf het concoursterrein op het Mejontsmaveld 
zo’n 25 tot 30 hete luchtballonnen opstijgen voor een prachtige vlucht 
boven Buitenpost en omstreken. Voor 150,- kun je mee meer dan een 
uur meevaren en een compleet nieuwe ervaring ondergaan. Je krijgt een 
soort oorkonde dat je meegevaren bent.
Opgave is mogelijk door je naam, adres en telefoonnummer te mailen: 
info@hotairballoon.nl of te schrijven naar: Flying Ballon Compagnie, 
Scheen 7, 8501 HA, Joure. Je krijgt daarna schriftelijk bevestiging.

Feestweekcommissie zet
de puntjes op de i
Nog maar een paar weken te gaan en dan is het alweer zover, de feest-
week van Buitenpost. Als feestweekcommissie zijn we al ver gevorderd 
met het samenstellen van een wisselend programma voor jong en oud. 
Inmiddels is er wel weer wat nieuws aan u te melden. Zo zijn we nu aan 
het onderzoeken of kermis verplaatst kan worden naar het parkeerterrein 
bij Barkmeijer aan de Margrietstraat, doordat de kermis jaren geleden 
verhuist is naar het terrein bij de sporthal zijn de inkomsten voor de ex-
ploitanten enorm afgenomen. Veel mensen bezoeken niet meer of veel 
minder de kermis, ook doordat het uit de richting van de andere activi-
teiten ligt. Eerder hebben wij geprobeerd de kermis naar het parkeerter-
rein van Henk ten Hoor en Super de Boer te verplaatsen, helaas kan dit 
om verschillende redenen niet doorgaan. Gelukkig is de gemeente ons 
goed gezind en zoeken zij met ons naar een oplossing voor de komende 
jaren.
Op zaterdag beginnen wij al vroeg in de ochtend met een Bûtenposter 
Brochje, iedereen is dan van harte welkom om aan te schuiven voor een 
heerlijk ontbijt, mede mogelijk gemaakt door de bakkers Gouma en van 
der Bijl en Slagerij van der Bijl. Dit eetfestijn wordt gehouden in de tent 
aan de Parklaan, deze zal vanaf 8.30 geopend zijn. Ook vraag ik nog 
even uw aandacht voor het All-Timer event op zaterdag 28 juli, wij willen 
natuurlijk dat dit een succes wordt en straten vol met mooie, bijzondere, 
oude en gloednieuwe auto’s, American Bikes en Trikes en alles wat u hier 
maar bij kunt bedenken, we kunnen dit niet realiseren zonder deelne-
mers, dus iedereen die iets moois in de garage heeft staan is van harte 
uitgenodigd! Voor meer info kunt u contact opnemen met Romke van 
der Wal; r.vdwal@feestweekbuitenpost.nl Voor het complete programma 
kunt u een kijkje nemen op onze website: www.feestweekbuitenpost.nl

Geen Wâldkeninginne-verkiezing
Op zaterdag 9 juni stond de verkiezing voor onze Wâldkeninginne ge-
plant, we hebben dit al een week uitgesteld naar zaterdag 16 juni, maar 
helaas mocht dit niet baten, we bleven steken op 3 opgaven. We heb-
ben als feestweekcommissie daarom jammer genoeg moeten besluiten 
om de verkiezing niet door te laten gaan. Natuurlijk vinden wij dit erg 
spijtig, als je iets organiseert hoop je natuurlijk op enthousiasme vanuit 
je dorp en omgeving, maar in dit geval was dat zeker niet zo. Ondanks 
het enorme prijzenpakket, dankzij de vele sponsors, kwamen er geen 
aanmeldingen. Inmiddels is er contact geweest met de 3 kandidates en 
zijn we met hen toch tot het verkiezen van een Wâldkeninginne gekomen. 
Wie ons dorp in de feestweek zal vertegenwoordigen als Wâldkeninginne 
zal later bekend worden gemaakt.

Aan alle (ex)peuters en hun ouders
Afscheidsreceptie juf Jikke

Vrijdag 29 juni 2007 - lokatie: de Krobbekûle
tijd: 15.30 - 17.00 uur

Aan het einde van dit schooljaar zal juf Jikke 
stoppen als peuterjuf. Na 16 jaar juf te zijn 
geweest voor een hele generatie Buitenpos-
ters gaat zij met vervroegd pensioen.

Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat 
ouders en peuters de zeer gewaardeerde 
juf Jikke willen uitzwaaien hebben wij deze 
receptie gepland. Iedereen die van juf Jikke 
afscheid wil nemen is hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Open kerk 26 juli tot en met 
1 augustus in Doopsgezinde Kerk
Dit jaar is er weer een bijzondere expositie in de Vermaning van Buiten-
post tijdens de Paardensportweek en wel met werken van Ineke Dijkstra 
uit Buitenpost. Het werk van Ineke wat zal worden tentoongesteld is re-
cent werk van 2006/2007. Ineke haar werk kenmerkt zich door de herha-
ling van vormen. Haar werk was voorheen te beschrijven als repeterend 
werk dat goed ondergebracht zou kunnen worden bij het abstract ex-
pressionisme. Momenteel is Ineke bezig met grotere en vastere vormen. 
Haar werk bestaat niet alleen meer uit herhaling van vormen, ze voegt 
nu ook kleurvakken toe. Ineke houdt van experimenteren, bijvoorbeeld 
met schilderen met rubberen penseel, coulage technieken toevoegen of 
afdrukken van vitrages. Ineke heeft vanaf november 2006 geëxposeerd 
bij de ING-bank in Dokkum. Ook in het Stadshuis van Amsterdam en ook 
in het Europees parlement van Brussel was haar werk te bezichtigen.

Ineke Dijkstra is werkzaam bij Atelier & Kunstuitleen de Blauwe Roek 
te Drachten. De Blauwe Roek is een werkproject van Talant, een or-
ganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een ver-
standelijke beperking. Een dertiental kunstenaars zijn werkzaam bij de 
Blauwe Roek. De schilderijen en objecten zijn zowel te huur als te koop. 
De Blauwe Roek is gevestigd aan het Museumplein 6 te Drachten. De 
Doopsgezinde Gemeente Buitenpost viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. 
In het kader van het jubileumjaar zal de expositie, in tegenstelling tot 
vorige jaren, beginnen op donderdagavond 26 juli en duren tot en met 
woensdag 1 augustus. Op zondag 29 juli om 9.30 uur zal de offi ciële 
opening plaats vinden onder leiding van ds Tineke Weidema.

Openingstijden expositie:
Donderdag 26 juli: 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 27 juli:  14.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 28 juli:  14.00 – 17.00  uur
Zondag 29 juli:  09.30 uur offi ciële opening 
Maandag 30 juli:  14.00 – 17.00 uur
Dinsdag 31 juli:  14.00 – 17.00 uur
Woensdag 1 augustus:  09.30 – 17.00 uur

Toegang vrij

Kindermiddag Het Behouden 
Huis in de Kruidhof
Op woensdagmiddag 20 juni kwamen er in totaal 19 kinderen naar de 
kindermuziekmiddag georganiseerd door Het Behouden Huis in de Kruid-
hof. Ondanks dat de weersvoorspellingen slecht waren, was het prachtig 
weer. De kinderen gingen in optocht achter de accordeon aan naar de 
muziektuin om vanuit daar een rondtocht te maken door de tuin om op 
zoek te gaan naar muziek. Al gauw hoorden ze allerlei soorten muziek van 
de wind, de vogels, de trein die langs reed tot aan de stenen die in de krui-
wagen werden gegooid door de stratenmaker. Onderweg vonden ze ook 
nog eens een aantal keren muziekinstrumenten waar ze onder andere het 
dirigentenspel mee deden. Na een schudinstrument geknutseld te hebben 
van een wc-rolletje met rijst erin, gingen ze nog lege wijnfl essen vullen met 
water om er achter te komen dat je daar hele mooie melodietjes mee kunt 
maken door er met een stokje tegen aan te slaan. Al met al ging de tijd 
snel en gingen de kleine muzikantjes achter de accordeon aan weer naar 
hun ouders, spelend op hun eigen gemaakte instrumentje. Ze werden met 
applaus ontvangen - het was een zeer geslaagde muzikale middag.
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Voordat de nieuwe burge-
meester van Achtkarspelen, 
Tjeerd van der Zwan, nog 
maar één daad verricht had, 
werd hij door bestuurders uit 
de provincie en de gemeente 
al bejubeld en geprezen. De 
commissaris van de konin-
gin vindt hem ‘een verrijking 
voor het burgemeesters-
korps’ en de fractievoorzitter 
van de PvdA noemt hem ‘een 
autoriteit die vertrouwen en 
respect afdwingt’. De bur-
gemeester zelf gaf ook zijn 
visitekaartje af. Hij wil de 
burgers van Achtkarspelen 
op sleeptouw nemen naar 
een gemeente die eenheid 
uitstraalt. Maar wie is deze 
burgemeester echt? 

Gewapend met een A4’tje met 
vragen waag ik me naar het ge-
meentehuis, waar de eerste bur-
ger van de gemeente mij ont-
vangt voor een vraaggesprek. 
Het schiet even door mijn hoofd 
dat iemand die politieke verant-
woordelijkheid draagt, eigenlijk 
niet tot de burgerij behoort. In 
zijn hoedanigheid van burge-
meester gaat deze man dus de 
komende zes jaar de openbare 
orde en onze veiligheid hand-
haven. In zijn curriculum vitae 
staat in ieder geval genoeg wat 
hem van pas kan komen.

Leergierig
Het eerste wat opvalt aan Tjeerd 
van der Zwan is zijn donkere 

huidskleur. Gevraagd naar uit 
welk nest hij komt, antwoordt 
hij: “Mijn moeder komt uit voor-
malig Nederlands-Indië en mijn 
vader uit Nederland. Ik heb zes 
broers en zussen en het was 
thuis altijd een gezellige boel.” 
Tjeerd is de oudste van het stel 
en hij schopte het van leraar 
tot burgemeester. Toch was hij 
als kind geen leider met ambi-
tieuze trekjes. “Ik was eigenlijk 
een heel timide jongetje, een 
beetje verlegen. Ik heb nooit de 
droom gehad om burgemeester 
te worden. Ik wilde gymnas-
tiekleraar worden, want ik hield 
veel van sport. Maar tijdens het 
toelatingsexamen bleek dat ik 
eigenlijk niet goed genoeg was 
en werd ik afgewezen. Dan maar 
een andere leraar worden, dacht 
ik. Toen werd ik leraar geschie-
denis en Nederlands. Dat heb ik 
maar twee jaar gedaan, want ik 
had ook niet zoveel talent om 
leraar te zijn.” Van der Zwan liep 
tijdens zijn studie stage op het 
Lauwers College in Buitenpost, 
maar toen hij in Lelystad echt 
voor de klas stond, was hij meer 
een oppasser dan iemand die 
kennis overdroeg. “Mijn vrouw 
doet het beter als Neerlandica”, 
moet Van der Zwan toegeven. 
“Zij geeft les aan buitenlandse 
kinderen en aan kinderen die 
niet zo goed kunnen leren en dat 
doet ze al twintig jaar met heel 
veel plezier. Zo heeft ieder zijn 
talent.” Toch wist een oud- leer-
linge zich nog een les van hem 
te herinneringen toen hij hier 
stage liep.

Van der Zwan ging heel andere 
dingen doen. “Ik werd acht jaar 
raadslid in Lelystad en ik ben 
negen jaar wethouder en loco-

burgemeester geweest.” Bij zijn 
komst naar Achtkarspelen werd 
dan ook gezegd dat hij aan 
alle eisen van de profi elschets 
voldeed. Alleen maar goede 
eigenschappen werden hem toe-
gedicht. “Dat is allemaal zwaar 
overdreven”, relativeert Van der 
Zwan. “Want het profi el was 
erg ambitieus en daar voldoet 
natuurlijk niemand aan. Ik heb 
in het verleden wel dingen ge-
daan die goed zijn gegaan, maar 
resultaten uit het verleden zijn 
geen garantie voor de toekomst. 
En dat geldt ook voor mij. Ik 
heb ook mijn zwakke punten. Ik 
ben soms te ongeduldig en wil 
te snel dingen veranderen. En 
ik moet anderen ook de ruimte 
geven. Als burgemeester heb 
je een heel andere rol dan als 
wethouder. Je moet veel meer 
stimuleren en oppikken waar 
anderen goed in zijn en dat met 
elkaar verbinden, dan dat je zelf 
dingen doet. Het burgemeester-
schap is nieuw voor mij. Ik moet 
het allemaal nog leren. Als de 
raad mij daarmee wil helpen en 
daarvoor de tijd wil nemen, dan 
kan het wat worden”, meent Van 
der Zwan.

Leergierigheid is Van der Zwam 
niet vreemd. In Lelystad was 
hij als wethouder onder andere 
verantwoordelijk voor  Ruimte-
lijke Ordening en Stadsontwik-
keling. Lelystad kreeg tijdens 
zijn ambtsperiode een nieuw 
stadshart. Ook was hij in 1984/

85 redacteur van het tijdschrift 
Bouwmagazine. “Ik heb geleerd 
hoe je om moet gaan met pro-
jectontwikkelaars en marktpar-
tijen en hoe je kunt proberen 
om dingen van de grond te 
krijgen”, vertelt hij. Zo heeft hij 
ook al even met een bouwkun-
dige bril naar Buitenpost geke-
ken. “Buitenpost is een dorp 
met potentie: er loopt hier een 
spoorlijn en een goede wegver-
binding. Buitenpost is het hart 
van Noord-Nederland. Je hoeft 
echt geen deskundige te zijn om 
te zien dat je iets met het dorp 
kunt doen. Er zijn mooie woon-
wijken, maar het winkelcentrum 
straalt een desolate toestand 
uit. Maar ik heb begrepen dat 
zowel het college als de win-
kelaars het anders willen. Het 
restaurant Nijenstein is daar een 
mooi voorbeeld van. Als ik een 
klein steentje kan bijdragen in 
het verder ontwikkelen van dat 
gebied, dan graag.”

Gevoel voor rechtvaardigheid
Van 1985 tot 1992 was Van 
der Zwan stafmedewerker bij 
het Landelijk Bureau Racisme-
bestrijding, dat werd opgezet 
door het ministerie van Justitie. 
“Het had als doel om met juri-
dische middelen discriminatie 
te bestrijden”, verduidelijkt Van 
der Zwan. “Ik ben niet zo’n fi -
guur die op de barricade staat, 
discriminatie bestrijden met de 
wet in de hand ligt me meer. Ik 
deed mee aan onderzoeken van 
prof. Bovenkerk, de bekende 
criminoloog. Als er bijvoorbeeld 
een studentenkamer werd aan-
geboden, stuurde men eerst 
een donker iemand en daarna 
een Nederlander. Er bleek dat 
er toch wel fl ink gediscrimineerd 

werd, ook bij sollicitaties. Door 
mijn donkere huidskleur heb ik 
dat zelf ook meegemaakt. Ik ben 
wel eens geweigerd bij de deur 
in het uitgaansleven. Ik vond dat 
altijd erg onrechtvaardig. Daar 
komt de behoefte vandaan om 
zelf iets te doen wat zoden aan 
de dijk te zet.”

Friezen daarentegen zijn juist 
trots op hun status aparte. Al 
vanaf de Middeleeuwen laten 
ze zich niet knechten en zijn ze 
wars van gezag. Van der Zwan 
is door zijn Friese schoonvader 
al gewezen op de opstandigheid 
van de Friezen. “Mijn schoon-

vader, die uit Beetsterzwaag 
kwam, vertelde dat het vroeger 
de gewoonte was dat als er he-
ren Van Eysinga langskwamen, 
je met de pet in de hand moest 
gaan staan. Nou, dat was hij 
echt niet van plan. Hij kwam uit 
een rood nest en vierde gewoon 
1 mei. Hij was een voorbeeld 
van de trotse Fries die niet wijkt 
voor onrechtvaardig gedrag. 
Daar heb ik wel wat mee.” Ook 
in de raadszaal van Buitenpost 
kan het wel eens knallen. En er 
zijn wel eens dwarsliggers aan-
wezig. “Dwarsliggers zijn vaak 
zwart-witdenkers”, vindt Van der 
Zwan. “Maar de werkelijkheid is 
niet zo. Mijn opgave is het dan 
te laten zien dat er meerdere 
kanten aan een probleem zitten 
en dat er vele wegen naar Rome 
leiden. Politiek besturen is ook 
kijken naar de consensus: hoe 
groot is het draagvlak. En dan 
kan het beste wel eens de vijand 
van het goede zijn. In beginsel 
streef je naar het beste. Kun je 
dat niet bereiken, dan kun je 
maar beter het goede doen dan 
helemaal niets. Zo heb ik altijd 
bestuurd. Als iemand daarin niet 
mee kan gaan, is dat zijn goed 
recht. Als het maar fatsoenlijk 
gebeurt.”

Het feit dat Achtkarspelen een 
ambtenaar heeft die in prin-
cipe geen homohuwelijken sluit, 
vindt Van der Zwan geen echt 
probleem. “Stel dat alle achttien 
ambtenaren die wel een homo-
huwelijk willen sluiten allemaal 
ziek zijn of verhinderd, en er 
komt een stel van gelijke sekse 
dat wil trouwen, dan pas zal die 
ambtenaar hen moeten trou-
wen. Dat betekent ‘in principe’. 
De burgemeester zit zelf min of 

meer in een gelijke situatie. Als 
ongelovige spreekt hij liever niet 
het ambtsgebed uit in de raads-
vergadering. “Als je niet gelovig 
bent, is het een beetje huichel-
achtig als je wel gaat bidden. 
Volgens de reglementen heb ik 
de vice-voorzitter gevraagd om 
voor te gaan.” En zo houdt men 
in de raad de zaak in evenwicht.

Achtkarspelengevoel
Van evenwicht is echter geen 
sprake in de gemeente Acht-
karspelen. Uit een imago-on-
derzoek dat een studente van 
de Hanzehogeschool in 2004 
deed in opdracht van de ge-

meente Achtkarspelen, blijkt 
dat er geen ‘Achtkarspelenge-
voel’ bestaat in de gemeente. 
Ieder dorp staat op zichzelf en 
men denkt dat andere dorpen 
voorgetrokken worden. “Van 
der Zwan wil vooral eenheid in 
de gemeente” kopt een krant. 
Dat wordt dan een moeilijke 
klus voor de burgervader. Want 
hoe krijg je mensen zover dat 
ze samen gaan werken in plaats 
van ieder voor zich? “Ik denk dat 
een zekere mate van eigenheid 
goed is”, reageert Van der Zwan. 
“Maar er moeten ook dingen zijn 
waar we met z’n allen trots op 
zijn. Het begint altijd met trots. 
Sport en cultuur zijn zaken waar 
mensen trots op zijn en volgens 
mij moet je het juist in dat soort 
dingen zoeken. Het zou mooi zijn 
als iemand uit Surhuisterveen 
over het Concours Hippique 
in Buitenpost zegt: dat is wel 
in onze gemeente. En dat een 
Buitenposter denkt als straks 
de beroemde wielerronde in 
Surhuisterveen plaatsvindt: hé, 
daar ga ik ook heen. Een goed 
initiatief van de wethouder van 
Sport was om met z’n allen 
naar SC Heerenveen te gaan. 
Dat werkt het Achtkarspelen-
gevoel in de hand. Dat soort 
dingen moeten we meer doen. 
We mogen best trots zijn op de 
Harkemase Boys, ze komen wel 
uit onze gemeente. De eigen 
ontwikkeling is goed, maar het 
moet niet de ontwikkeling van 
de gemeente als geheel in de 
weg staan. Anders span je het 
paard achter de wagen.”

Burgers moeten ook kunnen 
zeggen hoe ze over plannen van 
de raad denken. Daarvoor zijn 
de inspreekavonden van de ge-

“Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”

Burgemeester Tjeerd van der Zwan
wil vooral leren
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meente bedoeld. “Je kunt zaken 
alleen realiseren als er genoeg 
draagvlak is”, spreekt Van der 
Zwan uit ervaring. Door schade 
en schande heeft hij geleerd dat 
je alle mensen serieus moet ne-
men. “Natuurlijk kun je het niet 
iedereen naar de zin maken. Dan 
moet je dingen gaan afwegen. 
En uiteindelijk is de gemeen-
teraad het gekozen orgaan dat 
persoonlijke belangen tegen het 
algemeen belang moet afwe-
gen.” Vraag je een kind wat een 
burgemeester doet, dan ant-
woordt hij: Een burgemeester 
is een man met een ketting om 
die mensen komt feliciteren als 
ze honderd jaar zijn geworden 
of zestig jaar getrouwd. “Ik vind 
dat helemaal niet zo’n slecht 
imago. Het doet me zelfs plezier. 
Na twee weken heb ik al vier 60- 
en 65-jarige huwelijken bezocht. 
Dat is heel dankbaar werk. De 
mensen vinden het erg leuk dat 
je langskomt. En ik leer er ook 
veel van, want ze weten zoveel 
af van het dorp waar ze wonen. 
Houden zo, zou ik zeggen.”
 
In Lelystad had Van der Zwan 
een PvdA-website, die nu geslo-
ten is. Hij heeft met de afdeling 
Communicatie afgesproken om 
een nieuwe site te laten maken 
waarop de burgemeester één 
of twee keer in de week verslag 
doet van wat hij zoal doet. Er 
komt ook een reactiemogelijk-
heid, zodat men hem (vragen) 
kan mailen. Antwoord gegaran-
deerd. En nu nog op zoek naar 
een huis. De familie Van der 
Zwan wil het liefst in Buitenpost 
komen wonen omdat dochter 
Anna straks naar het Lauwers 
College gaat en hier een sta-
tion is. Dat betekent wel dat ze 
tussen zo’n 5762 Bûtenposter 
Brimzen terechtkomen. Gelukkig 
steken en bijten die niet.
(foto gemaakt tijdens welkomstre-
ceptie - Gemeente Achtkarspelen)

Hypotheek nodig??
Lage woonlasten!
Hoge zekerheid!

door:
Nelleke Kemps-Stam
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Nieuwe merken bij V&B:
Reusch Keeperhandschoenen - Head tennisrackets

Om u als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is er altijd 
verfrissing in ons assortiment - Loop gerust eens bij ons binnen

Christinastraat 4
9285TM Buitenpost

telefoon: 0511-541635
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Cherchez ELCEE
De media berichten management veranderingen
Lauwers klein en groot tel uw zegeningen
Douwe Holwerda dappere kleine man
Lydeke Zandbergen een vrouw die alles kan 

Locatie directeur gegroeid vanuit het mavo-onderwijs
Rector-rin rustig stijgend intern trapsgewijs
Buitenpost leiden 2e en 1e graads
Lauwers managen bovenmaats 

Geografi e een plaats bepalende achtergrond
Natuurwetenschap universitair afgerond
Leiding geven vaste regels en heldere structuur
Boven- / buitenschools stelt graag haar kandidatuur 

Douwe vast in het zadel, gewone jongen sterke persoonlijkheid
Lydeke vertrekt, terug op ’t Groninger nest warme belangstellende meid
Buitenpost centraal gelegen een kweek voor visionaire krachten
Stimulerend rijke leeromgeving, men kan niet anders verwachten.

PEVADKO

Het is na lang aarzelen en met enige te-
genzin dat Ineke Schmidt toestemt in een 
gesprek met mij. Ze hoeft niet zo nodig voor 
het voetlicht en al die aandacht voor haar 
persoon vindt ze wat ongemakkelijk. “Als 
de mensen willen weten wie ik ben, is het 
genoeg om mijn schilderijen te bekijken en 
mijn gedichten te lezen”, zo legt ze uit. Maar 
ze vindt het moeilijk om nee te zeggen, dus.

Ze laat me de tuin zien: mooi besloten, met gezel-
lige zitjes en hoekjes, waarin her en der engeltjes 
fi gureren. “Hier zoek ik graag de stilte en geniet ik 
van alles wat God laat groeien. De natuur kan zo’n 
troost zijn. Jammer dat er vaak zo weinig stilte is: 
mensen maken zoveel drukte en lawaai.” Hoewel 
ze graag haar eigen innerlijk zoekt, is ze toch een 
sociale vrouw, die communicatie heel belangrijk 
vindt. Communicatie wordt volgens haar zelfs 
beter, door in jezelf te keren. Maar noch het één, 
noch het ander is gemakkelijk te bereiken in deze 
hectische wereld.

Kunstzinnig mens
Ineke Schmidt houdt zich onder andere bezig 
met schilderen, fotograferen en dichten. In al 
haar werk wordt ze gedreven door een verlangen 
naar stilte, stilte die nodig is om bij of tot jezelf 
te kunnen komen. Wat ze maakt, mag van haar 
geen ‘kunstwerk’ heten, maar ‘íets dat vrede en 
rust uitstraalt’.  In haar foto’s en schilderijen (nu 
overigens te zien in de winkel van Buitengewoon 
Buitenpost) laat ze een droomwereld zien, die alles 
bevat wat ze mooi vindt, wie ze is en hoe ze voelt. 
Het zijn kleine werkjes, die zeer gedetailleerd een 
mooie, nostalgische wereld weergeven en daar-
door een enorme rust ademen. Ook lieve dieren 
zijn er te zien en enkele devote voorstellingen. “Al 
die details dwingen mensen om lang te kijken. Dat 
is zó belangrijk, dat mensen goed kijken, ook in 
het algemeen.”

Troost door gedichten
Ook over haar dichtbundel, ‘Veraf –dichtbij’, die 
een paar jaar geleden uitkwam, spreekt ze met 
bescheidenheid: “Ik ben maar een versjesschrij-
ver”. Ze is misschien wat al te bescheiden, want 
die bundel is er gekomen op aansporing van veel 
mensen, die haar gedichten kenden en erdoor ge-
troffen waren. “Die gedichten zijn veelal ontstaan, 
omdat ik iemand wilde troosten. Ik ontmoet veel 
mensen met verdriet, ik zoek hen zelfs op. Ik heb 
gemerkt dat ik troost kan uitdragen door hun ge-
voel te verwoorden. Dat is heel persoonlijk en dus 
ook heel moeilijk. Maar het blijkt aan te komen 
en dat is iets geweldigs. Ik zie het als een gave 
die ik van boven heb meegekregen en ook als een 
taak. Een heel mooie taak, want als de mensen 
zo’n gedicht van mij hebben gekregen, ontstaan er 
prachtige contacten en gesprekken. 

Mijn behoefte is om altijd de zwakste te helpen. Ik 
heb zelf een gevoelige natuur en heb echt moe-
ten leren om voor mezelf op te komen en mezelf 
te laten zijn wie ik ben. Veel mensen kunnen dat 
niet. Er is zo’n hoop theater. Mensen durven vaak 
niet eerlijk te zijn. Soms, onder vier ogen, kan ik 
daar doorheen prikken. Dat kan heel plezierig zijn, 
omdat men zich dan herkend voelt. Kwetsen is 
nooit mijn bedoeling. Mijn gevoeligheid maakt ook 
dat ik me heel verantwoordelijk voel voor dieren, 
die toch aan onze willekeur zijn overgeleverd. Ik 
kan nóg geëmotioneerd raken als ik een gedicht 
teruglees wat ik ten tijde van de MKZ-crisis heb 

geschreven. Dieren zijn eerlijk, ze doden niet met 
voorbedachten rade, zoals mensen wel doen. Ik 
kan niet tegen de ellende die mensen de dieren en 
ook elkaar aandoen. Ik wil het liever niet horen of 
zien, maar ik ben niet wereldvreemd, dus één keer 
per dag luister ik toch naar het nieuws op de radio. 
Alleen niet gelijk ’s ochtends: ik wil niet de nieuwe 
dag beginnen met een schetterende radio met 
nare berichten. Ik wil genieten van elke nieuwe 
morgen, kijken naar die dauwdruppel op het blad 
van de Vrouwenmantel en het mysterie ervaren. 

Waarom moeten mensen toch overal zo over strij-
den, vechten over wie er gelijk heeft? Wetenschap 
wordt zo overgewaardeerd. Vooral over het geloof 
wordt gestreden. Ik begrijp dat niet, want ook God 
is voor mij mysterie. Ik weet niet wie God is, voor 
mij iets als Alomtegenwoordige, Verre, Dichtbije, 
Ongeziene. In ieder geval zo groot, daar moet je 
niet aan tornen, niet over strijden, maar mysterie 
laten. Woorden zijn om mee te communiceren, 
maar ze kunnen ook zó misverstaan worden”.

Balans vinden
“Ik had eerst moeite om mijn verzen te bundelen 
en naar buiten te brengen. Maar ik realiseerde 
me dat ik zó veel meer mensen kon bereiken die 
er wat aan zouden kunnen hebben. Als je intens 
wilt schrijven, moet je ook intens leven en geleefd 
hebben. Je moet zelf door een diep verdriet zijn 
heengegaan, anders kun je je niet inleven in een 
ander, dan betekenen je woorden van troost niets. 
Het leven is vaak moeilijk, maar mensen moeten 
er niet in vast gaan zitten. Er komen betere seizoe-
nen, net als in de natuur. Alles in de natuur kun je 
als troost zien. Ik wil de mensen graag voorhou-
den dat het negatieve er is om te véchten, om op 
zoek te gaan naar het positieve. Zolang je gelooft 
in het goede, kan het kwade, het slechte niet win-
nen. Het gaat om de balans tussen zwart-wit, yin-
yang, God-duivel. Er zijn geen antwoorden op de 
vragen van het waarom. Accepteer de tegenslag 
en zie dat je het positieve naar boven haalt”. 

Dichten werk bevrijdend
“Ik ben ook weer dankbaar dat de mensen die 
troost nodig hebben me die gedichten laten schrij-
ven, want voor mij werkt dat ook bevrijdend. Ik 
heb een bepaald gevoel in mijn hoofd en dat wil 
ik graag verwoorden. De woorden vliegen als het 
ware als engelen om me heen en dan opeens kan 
ik ze pakken: dan staat het gedicht in vijf minuten 
op papier. Het moet snel, anders vliegen ze weer 
weg. Als die mensen er niet waren geweest, had ik 
die verzen niet kunnen schrijven: zo heb je elkaar 
altijd nodig. Er zijn zoveel soorten verdriet. Ik heb 
er behoefte aan om daar iets aan te doen. Men 
vraagt mij wel eens of ik geen psychiater had wil-
len worden. Maar zo’n geregelde baan is niets voor 
mij. Ik doe het liever op mijn eigen manier. 

Voor mij voelt gedichten schrijven en mensen 
bezoeken gewoon goed. Ik kan gevoelens en ge-
dachten in woorden vangen, zonder ze verder uit 
te hoeven leggen. Ooit heb ik eens iets gelezen 
wat me heel erg aanspreekt: 

‘Honderd dromen,
zou je 

prijs moeten geven,
als je maar volhardt bij die ene,

de droom van de Schepper
en aarde bedekt met vrede’.” 

Ineke Schmidt-Deurloo: op zoek naar stilteIneke Schmidt-Deurloo: op zoek naar stilte
door Ineke Mooijweer

Bij de Pasar Malam Besar 2007
Toen ik in 1980 voor het eerst een rondreis ging maken door het 
voormalige Nederlands-Indië, had ik niet de stoutste verwachting De 
Gordel van Smaragd later nog een aantal malen te verkennen. Tij-
dens mijn laatste reis in 1995 naar Indonesië, raakte ik wat later zou 
blijken bevriend met een Nederlands Indische familie uit Den Haag 
en vanaf die tijd is het tropenvirus echt toegeslagen. 

Het afgelopen Pinksterweekend heb ik ook dit jaar weer met mijn kennis-
sen de 49e Pasar Malam Besar op het Malieveld in Den Haag bezocht. Tij-
dens de rondgang door het gigantische tentencomplex krijg je het gevoel 
dat je weer in de tropen bent en het roept herinneringen op aan de mooie 
reizen die je door Indonesië hebt gemaakt. 

Een zintuiglijke reis langs Aziatische waren:
In de grootste tent van de wereld, met straten en pleinen, waren 200 
stands ingericht met onder meer meubels, stoffen, kunst, textiel en wat al 
niet meer zei. In het Indonesie-Paviljoen stonden de stands van de circa 
35 standhouders opgesteld die speciaal met hun waar uit Indonesië wa-
ren overgekomen. Door de smalle straatjes, uitpuilende stands, zeg maar 
winkeltjes en de typische geuren en geluiden, is het alsof de bezoekers 
zich op een avondmarkt in Zuidoost-Azië bevinden. De sfeer is dan ook 
uniek en ongeëvenaard. Op de Pasar Malam Besar is Aziatisch eten nooit 
ver weg. Overal ligt tropisch fruit hoog opgestapeld. Maar de grootste 
culinaire verrassing is voor velen en ook voor mij wel de Eetwijk. Overal 
zijn waroengs (kleine eetstands) en tientallen restaurants en terrassen 
ingericht. 

Vermeldenswaard is dat de prijzen bij iedere eetgelegenheid ongeveer 
gelijk zijn. Voor de muziek, zang en dansvoorstellingen of een bezoek aan 
een van de vele kooktheaters is de belangstelling groot en staan de men-
sen rijen dik. Bij een vorig bezoek aan de Pasar Malang Besar heb ik een 
optreden van Wieteke van Dort bijgewoond, maar nu hadden wij andere 
prioriteiten of te wel de culinaire expeditie liep uit. Wij zaten namelijk weer 
eens lekker te eten en liepen hierdoor enkele voorstellingen mis. 

Cultuur:
Het evenement is in 
1959 kleinschalig ge-
introduceerd. Het is nu 
een van de grootste 
jaarlijkse evenementen 
in Nederland. De Pasar 
Malang Besar is heel 
speciaal en de Indische 
culturen voeren begrij-
pelijk de boventoon. De 
combinatie van muziek, 
tradities, eten en markt 
is heel bijzonder en is 
voor iedere bezoeker 
aan het evenement een 
onvergetelijk iets. Het 
doet niet alleen de tijden 
van toen voor de Indi-
sche mensen herleven, 
maar geeft nadrukkelijk 
ook de bescheidenheid 
en gastvrijheid van de 
Indische gemeenschap 
weer. Ik kan er over 
meepraten. Heimwee 
en of weerzien naar het 
grote eilandenrijk van ongeveer vijfduizend kilometer lengte spreekt bij 
velen dan ook nog boekdelen. 

Vele Nederlanders die het evenement bezoeken en in Indonesië zijn ge-
boren, er hebben gewoond of gewerkt, en er vaak de beste jaren van hun 
leven hebben doorgebracht zie je dan met volle overtuiging genieten en 
doen de tijden van toen herleven. Een bezoek aan de 50e Pasar Malang 
Besar, die zal worden gehouden van 21 mei tot en met 1 juni 2008 is ze-
ker aan te bevelen en is de moeite waard. 

Bennie Nauta

Sprekwurd fan de moanne

Juny, simmermoanne (zomermaand)
Waarmte, sinne, droechte, lange dagen, foar wa’t dêr fan 

hâldt 
is de simmer it moaiste seizoen. 

Fan ‘e simmer yn ‘e winter komme.
Van een goede in een slechte toestand komen.

It is him mei in simmertwirre (zomerse 
dwarreldwind) net oanwaaid

Het is hem niet aan komen waaien, hij heeft er hard 
voor moeten werken. 

De simmersokjes oan ha.
Op blote voeten lopen.

July, heamoanne (hooimaand)
Fan âlds de tiid foar it hea winnen. De natuer stiet even 

stil, sa liket it wol. Minder blommen, noch net folop 
fruchten, de fûgels hawwe de jongen grut

en ferskûlje har om te ferfearjen.

Fan it grutte heablok ite.
Van het g rote hooiblok eten - in rijksdienst zijn.

Tefolle hea oer de balke helje.
Te veel werk op de vork nemen, te veel werk, 

verantwoording nemen.

Al reint it ek heafoarken mei de punten nei ûnderen.
Hoe bar en boos de omstandigheden ook zijn..



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Enitor is pionier op het gebied van specialistische 
kunststof profi elen. Meer dan 65 jaar ervaring en 
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast 
marktpartnership staan garant voor een reputa-
tie in binnen- en buitenland. Enitor ontwikkelt en 
produceert kunststof (half)fabrikaten voor vele 
takken van industrie, volgens de meest complexe 
specifi caties en met de kleinste toleranties door 
middel van extrusie, co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational 
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit 
moment ca. 210 medewerkers.

Op zoek naar een schilder voor uw buiten- 
of binnenschilderwerk, onderhoud of 

restauratie?

Vraag nu onze gratis offerte aan!
Tel: 0511-701338 of mail: info@kokollari.nl

Gegarandeerd thuiswerk o.a. inpakwerk, 
zomerartikelen/kleding, administratief 
werk, thuiswerkproductiewerk, 0900-
2323233 (80c/pm). Geen wachttijden, 
direct iemand live aan de telefoon. 
Goederen worden discreet gebracht en 
gehaald, uitbetaling contant bij ophalen 
goederen + 15 euro telefoonvergoeding.





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

- deze aanbiedingen zijn geldig voor de maand juli-
Stationsplein 2 - tel. 0511-540679

Openingstijden: 
maandag - dinsdag - woensdag: 08.00 - 18.00 uur

donderdag - vrijdag: 08.00 - 19.00 uur
zaterdags: 16.00 - 19.00 uur

Bij ons kunt u pinnen en chippen !!

- Wij zijn met vakantie van 13 augustus t/m 18 augustus.
- Voor het nieuwe seizoen zoeken wij nog een aantal enthousi-
aste klaverjassers. Start medio september. Info in de Oriënt.

Keuze uit:
kroket, frikandel, 

bamiblok of 
nasischijf

         1,=

Gezinspakket
4 personen patat
2 frikandellen

2 kroketten

        6,=

Hamburger 
‘de Oriënt’

sla-komkommer
tomaat-champignon

uien - saus

        2,50

Grote petit-pain
gezond uit

de oven

        3,50

Gehaktpakket
2 personen friet
2 ballen gehakt

      3,95

Koffi e met 
appelgebak en 

slagroom

      2,75
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- Vooruitblik op het nieuwe cursusprogramma! -

Cursussen
Keramiek

Start: maandag 24 september, 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten:  75,00(excl. mat) 

Digitale Fotografi e
Start: maandag 24 september 19.30-21.30 uur

10 lessen, kosten:  75,00 

Fotoclub (gevorderden)
Start: maandag 17 sept,dinsdag 30 okt,

20 nov, 11 dec
kosten:  30,00 

Luisteren naar muziek
Start: dinsdag 25 september; 19.30-21.30 uur;

10 lessen (1 x per 2 weken); kosten:  60,00

Tekenen en schilderen
Start: woensdag 26 september; 19.30-21.30 uur;

10 lessen, kosten  70,00 (excl. mat)
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen 

Jettie Kronenburg, 0511-542024

Quilten
Groep 1: start dinsdag 25 september - 9.00-11.00 
uur; groep 2: start dinsdag 2 oktober - 9.00-11.00 

uur; 6 lessen (1x per maand), kosten:  35,00

Computercursus (beginners)
Start: dinsdag 18 september 9.30-11.30 uur

Start: donderdag 20 september 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten:  70,00

Workshops Jeugd:
Schilderen met (bankpas)

woensdag 10 oktober 16.30-18.00 uur
kosten:  1,00

Animatie (dig. fotografi e)
woensdag 14 november - 15.00-17.00 uur

kosten:  1,00 
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:

Joke de Vries, 0511-543803

De Startmarkt voor het nieuwe seizoen 2007-2008 vindt op zaterdag 1 september 
van 13.30-16.30 uur plaats. U kunt hier al meer informatie vinden over de onderdelen 
van het cursusprogramma en kennismaken met cursusleiding. Inschrijven kan nu al! 

Vilten van wol 
Start: dinsdag 25 september - 13.30-15.30 uur

4 lessen, kosten:  38,50 (excl mat.)
Workshop

Vilten van wol (gevorderden)
Zaterdag 17 november - 10.00-16.00 uur

Kosten:  35,00 (incl koffi e/thee+lunch, excl. mat.) 

Schildersclub
Start: 25 september 13.30-16.00 uur

10 lessen, kosten:  100,00

Edelsmeden
Start: woensdag 26 september 19.30-21.30 uur

6 lessen (1xper 2 weken), kosten:  67,50
(incl. mat. behalve zilver)

Spaans
Start: woensdag 19 september 19.30-21.30 uur

12 lessen (1x per 2 weken), kosten:  90,00
Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:

Tineke v.d. Wal, 0511-543558

Workshops
Workshops door Bartha Altena op

donderdag 19.30-21.30 uur
- Herfstdecoratie: 11 oktober 

- Winterdecoratie: 8 november
- Kerstdecoratie: 13 december

- Midwinterdecoratie: 24 januari
- Paasdecoratie: 13 maart 

- Workshop Sieraden van kralen
dinsdag 23 oktober 19.30-21.30 uur

kosten:  8,50 (excl. mat)
- Workshop bloemschikken

donderdag 25 oktober 19.30-21.30 uur 

Voor bovenstaande workshops kunt u 
zich opgeven bij: Ellie Kramer, tel: 543242

Workshop Sint Jansolie maken
Op zaterdag 30 juni organiseert De Kruidhof de workshop ‘St. Jans-
olie maken’, aanvang 13.30 uur. Na een rondleiding met informatie 
over geneeskruiden, St. Janskruid en het gebruik van St. Jansolie 
worden gezamenlijk de kruiden geplukt en gaan de deelnemers hun 
eigen olie maken. Uiteraard krijgt iedereen een fl esje mee naar huis. 
St. Janskruid is een geneeskruid en is onder andere een prima middel te-
gen stijve spieren. Dit geneeskruid werd vroeger ook wel ‘Jaagt den duivel’ 
genoemd, men dacht namelijk dat als je een takje van dit kruid boven de 
deur hing, het de kwade geesten buiten de deur zou houden. Bij De Kruid-
hof is St. Janskruid onder andere te vinden in de geneeskruidentuin. Ieder 
jaar maken medewerkers van De Kruidhof hiervan een grote hoeveelheid 
St. Jansolie. Het is het enige kruidenprodukt wat nog bij De Kruidhof ge-
maakt en verkocht wordt. In de workshop komen de geneeskrachtige ei-
genschappen en het gebruik van het kruid volop aan bod. U leert hoe u zelf 
de olie kunt maken en neemt een fl esje zelfgemaakte olie mee naar huis. 
Opgeven via 0511-541253 of info@dekruidhof.nl vóór 26 juni.  Voor infor-
matie en opgave: www.dekruidhof.nl; tijdens kantooruren 0511-541253. 

Midzomer in De Kruidhof
door Hanneke Hoekstra 

In de junimaand heerst er volop bedrijvigheid in ons botanisch mu-
seum. Na een droge april en een natte mei is er veel te doen voor de 
tientallen medewerkers en vrijwilligers. Behalve de planten die thuis-
horen in de zeventien thematuinen zijn ook de minder graag geziene 
in opmars. In de Geneeskrachtige Kruidentuin zijn dagelijks vrijwilli-
gers aan het schoffelen en wieden. In het nieuw aangelegde Rosarium 
komen niet alleen de goudsbloemen massaal boven de grond, maar 
ook de zaden van onkruiden ontkiemen in de vrijgemaakte bodem. 
De grond ligt ‘braak’ om te herstellen van aantasting door aaltjes. Na 
dit schoonmaakjaar, met behulp van afrikaantjes en goudsbloemen, 
komen in het voorjaar van 2008 nieuwe rozenstruiken in deze tuin. 
Straters zijn bezig met het leggen van de laatste paden.

Nog steeds lengen de dagen: de vele meters haag maken een groeispurt 
door en moeten liefst nog voor de langste dag geknipt zijn. In de Vlinder-
tuin ontvouwen de planten hun bloemen en verlokken vlinders en bijen 
om nectar te verzamelen. In de Heemtuin zijn allerlei inheemse planten 
omhoog geschoten; ook de orchideeën staan in bloei. Weldra bloeit ook 
het Sint Janskruid met stralend gele sterren op stevige vertakte stelen. 
Op 24 juni is het feest van Sint Jan, het Midzomerfeest. Een lichtfeest ter 
ere van de zonnewende, dat al lang voor de christelijke jaartelling in onze 
regionen werd gevierd. Het werd en wordt gevierd met het ontsteken van 
vuren, met dansen en muziek. De datum is nog steeds 24 juni, hoewel de 
eigenlijke zonnewende eerder in juni, rond de 21e, valt. De traditie van de 
Midzomerfeesten was zo sterk, dat bij de kerstening een verbinding met de 
naamdag van de heilige Johannes de Doper het meest voor de hand lag 
en zo zijn Midzomer- en Sint Jansfeest synoniem geworden.

De Kruidhof levert op geheel eigen wijze een bijdrage aan dit feest met 
het organiseren van een workshop ‘Sint Jansolie maken’ (op 30 juni). Sint 
Jansolie wordt gemaakt van de bloemen van het Sint Janskruid en heeft 
een dieprode kleur, die wel geassocieerd is met het bloed van Johannes 
de Doper, onthoofd op bevel van koning Herodes, of met het bloed van 
Christus, die stierf aan het kruis. Sint Jansolie geneest en verzacht won-
den. Allerlei huidaandoeningen varen wel bij de toepassing van Sint Jans-
olie. Voor bezoekers van De Kruidhof is er nu volop te genieten. De rozen 
bloeien langs de paden en in de Verkooptuin. Vogels zingen luidkeels hun 
lied en op het terras van tuincafé De Uithof is het goed toeven. Terwijl de 
medewerkers van Talant voor uw bestelling zorgen, kunt u uitrusten van 
uw wandelingen door de tuinen. Misschien bent u op zoek geweest naar 
bepaalde planten, in de voetsporen van Linnaeus, en hebt u de speciale 
Linnaeusroute gelopen, die in De Kruidhof is uitgezet. Of uw kinderen heb-
ben een speurtocht gehouden naar kabouters en vertellen u enthousiast 
over hun belevenissen. De Kruidhof is uw bezoek meer dan waard. 

Start welpenkorfbal
Vanaf het volgende seizoen (2007/
2008) wil de jeugdcommissie van 
Flamingo’s graag het welpenkorfbal 
opstarten. Hierdoor kunnen jonge 
kinderen aan korfbal ‘snuffelen’ door 
zo nu en dan met korfbal bezig te zijn. 
Doorstroming naar de F-pupillen wordt 
hierdoor gemakkelijker.

Voor wie? Kinderen jonger dan 6 jaar 
(4-, 5- en ‘begin’ 6-jarigen)

Wat is het? Spelenderwijs kennisma-
ken met korfbal door:
=> 1 keer per maand te trainen op 
zaterdagochtend
=> Op een aantal zaterdagen wed-
strijdjes te spelen, mee te doen aan 
welpenevenementen en Flamingo-
feestjes

Kosten? € 2,00 per maand

Je kunt je opgeven bij: 
Aletta Attema, via tel. 0511-544589 of 
e-mail al.attema@zonnet.nl

Geen drukwerk
(waar gebeurd)

- Wat kijk je sip, Binne?
- Oh Boaite, praat me d’r niet van?

- Wat is er nou weer, Binne?
- Ik denk dat iemand mij niet zo 

aardig vindt Boaite!
- Dat kan ik me niet voorstellen 

Binne, echt niet!
- Nou het is een raar verhaal hoor.
- Vertel Binne, vertel… je maakt 

me nieuwsgierig!
- Okay Boaite ik zal bij het begin 

beginnen.
- Schiet nou toch op joh!

- Een paar maanden geleden 
kreeg ik een nare brief Boaite.

- Wat stond daar dan in?
- Dat ik arrogant ben en niemand 

op straat groet!
- Maar dat is toch helegaar niet zo?

- Het was zo’n rare brief met 

allemaal fouten erin en veel 
scheldwoorden, Boaite!

- Daar trek jij je toch niets van aan!
- Nee Boaite, normaal niet, maar 

vanmorgen...
- Wat was er dan vanmorgen?

- Ik haalde de post uit de bus en 
dat was aardig veel, Boaite.
-En was er weer zo’n brief?

- Nee Boaite, veel erger en nog 
smerig ook!

- Vertel, wat was dan zo vies?
- Tussen de poststukken lag en 

dikke hondendrol, Boaite!
- Een hondendrol?

- Ja… en ik vond het heel smerig!
- Dat kan ik me indenken Binne, 

maar wat doe je nu?
- Ik doe niks, misschien houdt het 

nog wel op!
- Wel, aangifte doen Binne!

- Ja Boaite, maar dan rakelt alles 
weer op en ik wil het vergeten!

- Maar dat kan toch niet Binne er 
moet een eind aan komen!

- Misschien heb je gelijk - Boaite, 
ik ga wel eff e naar de politie!

- Doen Binne, doen en laat me 
weten hoe het afl oopt!

- Okay Boaite, laten we hopen dat 
het echt is afgelopen!

- En Binne, ik plak ook een sticker 
op de brievenbus.

- Wat voor een sticker bedoel je 
Boaite?

- Een sticker met :
“Geen drukwerk”!

Binne Lutje en Boaite Post

Tuinbeleven

Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander 
jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen 
springen open, de eerste vruchten gaan komen. Insecten vliegen 
dat het een lieve lust is, vogels fl uiten uit volle borst. Een geweldige 
overvloed biedt de natuur ons. Ook wij voelen ons meegenomen in 
deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.
Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon 
staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog 
één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. De dagen be-
ginnen weer korter te worden, het is een belangrijk keerpunt in de 
natuur.  Rond Sint Jan , zo deze data ook wel bekend staan, schieten 
volgroeide bloemen en struiken vaak opnieuw weer uit: de zoge-
naamde ‘Sint Jansloten’. Er is een oud gezegde dat luidt: “Met Sint 
Jan draait het blad zich om.” Na deze dag treedt een langzame ver-
andering op in de natuur. Ook in oude, culturen werd omstreeks 24 
juni een feest gevierd, het midzomerfeest. Dan braken volgens deze 
culturen in de natuur alle magische krachten los. In de oude Keltische 
culturen probeerden de druïden tijdens het zomerzonnewendefeest 
iets van de wijsheid van de goden in zich op te nemen. Sint Jansdag 
was vroeger een algemeen erkende en goed onderhouden feestdag. 
In deze periode hadden de buitenmensen tijd om feest vieren. De 
avond ervoor werden ‘Sint Jansplanten’ gerooid: Sint Janskruid, 
Bijvoet, IJserkruid en Ridderspoor, allemaal planten met een bijzon-
dere kracht. Hiervan werden Sint Janskronen gevlochten en boven 
de huisdeuren gehangen, als machtige tover- en liefdesmiddelen. 
Al met al ook voor De Kruidhof een periode om terug te kijken, veel 
bezoekers en een schitterend Linnaeusjaar, maar ook alvast beleid 
uit te zetten voor de toekomst. Een toekomst waarin wat mij betreft 
veel ‘groene ambitie’ ligt.



Kootstra Advies versterkt team 
Per 1 mei is het team van Kootstra Assurantiën en Advies versterkt met de komst 
van Sjoerd Keizer uit Triemen. Sjoerd Keizer heeft 28 jaar bij de Rabobank de 
Lauwers gewerkt in diverse functies o.a. als bankadviseur, kantoorbeheerder en 
buitendienstmedewerker Verzekeringen. Kootstra Assurantiën en Advies is een 
kantoor dat gevestigd is aan de Kerkstraat; tevens is er een vestiging in Heeren-
veen. De adviseurs Halbe Kootstra, Aukje 
van der Wal, Douwe Kootstra, Gea Bijlsma, 
Janke van Dijk en Sjoerd Keizer houden 
zich bezig met verzekeringen, hypotheken, 
pensioenen, fi nancieringen, bankzaken, 
makelaardij, belastingaangiftes en admini-
straties (alles onder 1 dak). Persoonlijke ad-
visering voor een scherpe prijs is het motto 
van het bedrijf, dat te bereiken is onder 
telefoonnummer 0511-544442, via de mail 
kootstraass@hetnet.nl of op de website: 
www.kootstra-kootstra.nl Als extra service 
op de site is het mogelijk om als woning-
zoekende zich kosteloos in te schrijven en 
tevens kunnen brochures over woningen 
gratis worden gedownload. (foto: eigen foto)

Open dag op de boerderij

Kinderen leren koeien melken...

Afgelopen zaterdag 23 juni kon 
iedereen een kijkje nemen bij 
twee agrariërs uit ons dorp. 
Eindelijk eens zien, voelen, rui-
ken, proeven en horen hoe er 
wordt gewerkt op een modern 
melkveehouderijbedrijf. 

Moeilijke vragen...
Beide agrariërs kunnen terug 
zien op een mooie dag. On-
danks een enkel drupje water 
uit de lucht kon men de ge-
zichten van de kinderen zien 
opfl euren, bij het zien van de 
dieren. Hier en daar was er 
een angstig gezichtje als die grote koe wel heel erg dichtbij kwam. Maar ge-
slaagd kan de dag zeker genoemd worden. De agrariërs hadden er dan ook van 
alles aan gedaan om de bezoekers te laten weten hoe er gewerkt wordt. Voor de 
kinderen was er een speurtocht gemaakt. Aan de hand van 16 vragen konden de 
kinderen bij beide boerderijen langs om de antwoorden te vinden. Zelfs volwas-
senen vonden de vragen hier en daar nog wel moeilijk. Want hoeveel melk geeft 
een koe eigenlijk op een dag? Na het invullen van de lijst kreeg je het goede ant-
woord, dit zijn maar liefst 25 literpakken mek op een dag. Ook de vraag waarom 
de boer de mest op het land brengt, scheen bij de ouders zelfs nog vragen op 
te leveren. 

en soepele vingers
Wat de meeste bezoekers nog nooit gezien hadden was een robot die een 
koe melkt. Bij de familie Joustra kon men de robot bewonderen en het gemak 
waarmee de koe gemolken wordt. Daarnaast had men hier de kans om zelf 
een koe te melken, een kunstkoe wel te verstaan. Voor de vragenronde moest 
men in een korte tijd zoveel mogelijk melk uit de kunstkoe zien te krijgen. Dat 
het boerenvak niet voor een ieder is weggelegd bleek wel uit de resultaten. 
Na de controle van de vragen kregen de jongeren nog een tas met inhoud 
mee. Hiermee kunnen ze thuis nog kleuren en een kijkdoos maken. Op de site 
van vriendenvanhetplatteland kan nog een kleurplaat gedownload worden, 
waarmee kinderen onder de 8 jaar een ochtend of middag op een boerderij 
kunnen winnen. Al met al kan gesteld worden dat de families Joustra en 
Roorda terug kunnen kijken op een geslaagde open dag. (foto: redactie)

Meester en Makelaar - Meesterlijk Goed o.z.
Alweer een aantal maanden actief als makelaar/taxateur is Anne Kootstra werk-
zaam vanuit zijn woning aan de Zegge 8 in ons dorp. Wat op het eerste oog een 
vreemde combinatie lijkt, parttime onderwijzer op basisschool de Wynroas uit 
Harkema en daarnaast Makelaar, blijkt toch goed samen te gaan. 

Gedrevenheid en ambitie…
Als geen ander kent de in Kootstertille geboren makelaar de omgeving en de 
mensen. De gedrevenheid en het streven om wat te bereiken zijn hem met de 
paplepel ingegoten. De rust en kracht van een onderwijzer straalt van Kootstra 
af als hij vertelt over zijn nieuwe bedrijf. Al enkele jaren liep hij met de gedachte 
rond een eigen bedrijf te starten. Avondstudies en vele pittige examens volgden 
en Kootstra mag zich nu Register Makelaar Taxateur noemen. Dit betekent dat 
hij nu ook taxatierapporten mag opstellen die door alle banken en fi nanciële 
instellingen in Nederland worden geaccepteerd. Kootstra wil zich graag onder-
scheiden van andere makelaars: een eerlijke, fl exibele en optimale dienstverle-
ning van A tot Z tegen een lage courtage.

Geen nummer…
Anne Kootstra werkt volgens het principe van ‘no cure - no pay’. Worden er geen 
zaken gedaan, dan is er ook geen rekening! “Ik heb plezier in mijn werk, pro-
beer de klanten een optimale dienstverlening te geven en ben daarbij fl exibel. 
Kan een bezichtiging niet overdag, dan plannen we hem ‘s avonds of desnoods 
op zaterdag. Het persoonlijke contact met de diverse mensen inspireert mij 
het meest in dit vak, evenals de bemiddelende rol. De klant zal bij mij nooit 
een nummer worden. Ik 
kies bewust voor korte 
lijnen en voor kleinschalig-
heid”, vertelt Kootstra. Dat 
deze werkwijze aanslaat 
blijkt uit het feit dat steeds 
meer mensen gebruik 
maken van de diensten 
van MeesterlijkGoed, en 
lovend zijn over de inzet 
van de makelaar. De site 
www.meesterli jkgoed.nl 
wordt ook steeds meer 
bezocht. Mensen met ver-
koopplannen kunnen geheel 
vrijblijvend contact opne-
men; wat Anne Kootstra 
betreft: Oant Sjen!
(foto: redactie)

Oplossing prijspuzzel mei
De puzzel in het mei-nummer heeft 18 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde 1491. Dit is het jaartal waarin de NH Kerk in ons dorp gebouwd is.
De winnaar is  . 

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

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van  10,-. Deze prijs wordt dit keer 
ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten Post. De oplossing van deze sudoku is een 
jaartal. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje (naam en adres niet vergeten!) – inleveren 
in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 17 augustus 2007.

Hoe werkt deze Sudoku puzzel?
Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat in elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 elk één 
keer voorkomen en op elke lijn (zowel horizontaal als verticaal) ook. De cijfers in de grijze 
genummerde vakjes vormen de oplossing.

     Attentie!     Attentie!

Kopijverzorgers, maak het uzelf en 
ons gemakkelijk! In verband met de 

vakantie verschijnt 
er geen juli-nummer. De kopij-

inleverdatum voor het augustusnummer 
is maandag 20 augustus.

Het blad verschijnt in week 35.
Houdt u daar ook rekening mee?

     Attentie!
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“Je moet nooit zeggen: we proberen te emigreren”

Frans en Alie de Vries gaan naar Schotland 

De Brimzen, scouting-groep van ons dorp

Het stond al in de regiokrant: op 15 juli gaan 
Frans en Alie de Vries met hun twee kinderen naar 
Schotland emigreren. Frans krijgt daar een baan 
waar toekomst in zit. Misschien kan hij het wel tot 
hoogleraar schoppen. En lezen we in de krant hoe 
goed professor De Vries het doet op de Univer-
sity of Stirling. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst 
moet het gezin het huis verkopen en afscheid ne-
men van de familie. En dat is behalve een zakelijke 
beslissing, ook een emotioneel gebeuren.

In 2006 hebben 49.000 Nederland verlaten om elders te 
gaan wonen. Bij ‘emigreren’ denken wij al gauw aan lan-
den als Australië, Canada of Nieuw-Zeeland. Misschien 
kent u zelf wel een emigrantenfamilie, want in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw emigreerden er veel Friezen 
naar Canada. Het verschil tussen Friezen en andere emi-
granten is dat Friezen wel willen integreren, maar dan 
mét behoud van de Friese identiteit. Ze blijven naast het 
Engels Fries praten en komen bij elkaar in verenigingen 
of clubs.

Promotie
Frans en Alie leerden elkaar kennen toen ze overburen 
werden in Surhuisterveen. Frans was toen zestien en 
Alie veertien jaar. Frans ging in Wageningen studeren, 
Alie in Nijmegen. Buitenpost kwam in zicht toen Frans 
Assistent in Opleiding werd bij de universiteit in Gronin-
gen en Alie een baan zocht bij het onderwijs. Die vond 
ze bij het Lauwerscollege. Negen jaar hebben ze met 
plezier hier gewoond. Toen Frans als wetenschapper aan 
het werk wilde, kwam voor het eerst emigratie in beeld. 
“Tijdens mijn opleiding heb ik een paar maanden in het 
buitenland gezeten. Eerst in 1999 drie maanden in We-
nen geweest, en in 2000 vier maanden in Californië”, 
vertelt Frans. “Het werk van een wetenschapper is toch 
internationaal georiënteerd. Er zijn in Nederland maar 
een paar plekken beschikbaar op het terrein van milieu-
economie.” “Na je studie in Wageningen, kon je AIO’er 
in Canada worden”, corrigeert Alie haar man, “Dat was 

de eerste keer dat we konden emigreren.” Ze besloten 
om dat niet te doen, totdat Frans drie jaar geleden zijn 
promotiemogelijkheden wilde uitbreiden. De kans om in 
Nederland prof te worden, ligt nogal moeilijk. Frans is 
milieu-econoom. “Ik houdt me bezig met het milieube-
leid en hoe bedrijven daarop anticiperen. Maken ze ge-
bruik van schone technologie, en wat doet dat met hun 
concurrentiepositie. Dat soort dingen. Momenteel kijken 
we hoe internationale milieuverdragen van invloed zijn 
op vervuiling.” Het Kyoto-protocol, dat de uitstoot van 
CO2 moet verminderen, interesseert Frans ook in hoge 
mate. “Wij willen wel consumeren, maar daar hangt wel 
een prijskaartje aan”, waarschuwt Frans. De vacature bij 
de University of Stirling was Frans op het lijf geschreven. 
Hij solliciteerde en kreeg de baan. 

Appelmoes en hagelslag
Als toerist zijn Frans en Alie al vaker naar Schotland ge-
weest. Niet met geitenwollensokken, want milieufreaks 
zijn ze niet. ‘Bewust consument’, noemt Alie zich liever. 
“Een voordeel van Schotland is, is dat je daar drie uur 
met de hond kunt wandelen zonder dat je iemand te-
genkomt of een auto hoort.” Een belangrijke reden om 
nu te emigreren, is de leeftijd van de kinderen. “De 
kinderen zijn nu nog klein, twee en vier.” Alie wil het 
eerste jaar thuisblijven om met de andere gezinsleden 
te acclimatiseren. Daarna kan ze wellicht werk vinden 
als tutor bij de University. Of iets in het bedrijfsleven. “Ik 
probeer wel weer bezigheden te zoeken, zodat je men-
sen leert kennen en weer ritme krijgt”, zegt Alie, “En 
dat kan ook in een sportkantine.” Voordat ze antwoord 
geven op de vraag of ze zich –zoals de defi nitie van het 
woord emigreren luidt- voorgoed elders gaan vestigen, 
vertelt Frans dat, als je naar het buitenland gaat, je nooit 
moet zeggen: ‘we proberen te emigreren. Want dat mis-
lukt’. “Wij hebben gezegd: we gaan. Hoelang weten we 
niet”, zegt hij. “Over vijf, zes jaar gaan we evalueren”, 
verduidelijkt Alie, “Wat doen we met de kinderen in de 
middelbare school leeftijd? Als we het prettiger vinden 
dat ze dan in Nederland naar school  gaan, dan gaan 

we terug. Wij blijven altijd Nederlanders, maar voor 
de kinderen geldt dat niet. Hoe langer ze in Schot-
land blijven, hoe minder ze hebben met Nederland.” 

In anderhalf uur ben je van Nederland in Schotland en 
vice versa. Dat is wel een troost voor de ouders van 
Frans en Alie, die vooral de kleinkinderen zullen missen. 
De eerste reis is al geboekt. Ze kunnen dan meteen 
hagelslag, appelmoes en toetjes meebrengen. Want 
dat hebben ze in Schotland niet. Om te laten weten hoe 
het hen in Schotland vergaat, biedt de Binnenste Buiten 
Frans en Alie de gelegenheid om een nieuwsbrief voor 
de krant te schrijven. Daarom nemen we geen defi nitief 
afscheid van de familie De Vries, maar zeggen we: tot 
hoors!
(tekst: Nelleke Kemps; foto: eigen foto))

De publiciteits-
golf die Scou-
ting Nederland 
in 1985 van-

wege haar 75 jarig bestaan 
veroorzaakte, bracht begin 
1986 een aantal enthousi-
aste Buitenposters ertoe om 
in de regio Buitenpost een 
Scoutinggroep op te richten.

De eerste opkomsten werden 
gehouden op de zolder van café 
de Ridder (nu The Point)  aan 
de Voorstraat. Men besloot de 
scoutinggroep ‘de Brimzen’ te 
noemen, wat een oude, bijna 
vergeten bijnaam was voor 
Bûtenposters. Op 24 oktober 
1986 was het eindelijk zover. Er 
werd een eigen Brimzennest op 
het Mejontsmaveld onthuld. Men 
kon maar kort genieten van dit 
‘nest’. Een paar maanden later 
was er diepe treurnis, want het 
pas geopende clubhuis werd in 
de as gelegd. Al met al een valse 
start voor de enthousiaste scou-
tinggroep. In oktober 1987 werd 
op dezelfde plaats een nieuw 
clubhuis heropend. Ondertus-
sen groeide het ledental van de 
Brimzen behoorlijk. Anno 2007 
zijn er ongeveer 140 leden. De 
leden zijn vooral afkomstig uit 
de gemeenten Achtkarspelen en 
Kollumerland, maar sommigen 
blijven, ook al zijn ze verhuisd 
naar plaatsen als Dokkum en 
Groningen, toch lid van de Brim-
zen.

Voorzitter Doede Wiersma be-
nadrukt het belang van scouting 
voor de opgroeiende jeugd. 
“Scouting is vooral samenwer-
ken; er is geen concurrentie en 
geen competitie element”,  aldus 
Wiersma, “Gaat er iets mis, dan 
moeten ze elkaar helpen. Zo le-
ren ze op jonge leeftijd het dra-
gen van bepaalde verantwoorde-

lijkheden tegenover elkaar en de 
natuur”. In de landelijke politiek 
hanteert premier Balkenende 
graag het begrip ‘normen en 
waarden’. “Nou, dat is precies 
datgene wat wij de jeugd op een 
plezierige manier proberen bij te 
brengen”, vertelt Wiersma, “en 
scouting is daar heel geschikt 
voor. Iedereen, ongeacht af-
komst, is welkom”. Zo is er een 
speciale afdeling van de Brim-
zen, namelijk de Blauwe Vogels. 
Geestelijk gehandicapten willen 
ook graag scouts worden en de 
Brimzen biedt hen de mogelijk-
heid. Iedere woensdag hebben 
zij hun opkomst.

Bij de Brimzen kun je al lid wor-
den vanaf je vijfde levensjaar. 
De jongsten worden dan inge-
deeld in een groep, genaamd de 
Bevers. Oudere kinderen wor-
den automatisch bevorderd tot 
Esta’s, Verkenners en Explorers 
om uiteindelijk in de leiding, de 
zogenaamde Stam, te belanden. 
Tal van activiteiten worden door 
de Brimzen georganiseerd. Zo 
assisteren de Brimzen bij de jaar-
lijkse dodenherdenking op 4 mei 
en organiseren zij tal van activi-
teiten op Koninginnedag. Ook is 
er ieder jaar een Himmeldei, een 
speciale dag om zwerfvuil op te 
ruimen. De Brimzen werden ook 
ingeschakeld toen,  ter gelegen-
heid van het 100 jarig bestaan 
van het Friesch Dagblad,  er een 
boomplantdag in Veenklooster 
werd georganiseerd.

Doede Wiersma vertelt dat het 
zomerkamp op het militaire 
terrein van Lauwersmeer tot de 
jaarlijkse hoogtepunten behoort. 
Dit wordt ieder jaar tijdens het 
Pinksterweekend georganiseerd 
en de meeste scoutinggroepen 
uit de drie noordelijke provin-
cies, komen daar op af. Zelfs 

scoutinggroepen uit Duitsland 
zijn jaarlijks terugkerende 
gasten. “Wanneer je daar dan 
rondloopt lijkt het een georga-
niseerde chaos, maar de jeugd 
vindt het prachtig en ze leren 
tijdens zo’n weekend een hoop”, 
aldus Wiersma. Een andere jaar-
lijks terugkerend evenement, in 
het derde weekend van oktober 
is de JOTA, een internationaal 
zendfestijn voor scouts, samen 
met zendamateurs. Zo hadden 
de scouts in Buitenpost eens 
radiografi sch contact met scou-
tinggroepen in Australië, nota 
bene onze tegenvoeters. Door 
de groei van de vereniging werd 
het clubhuis, daterend uit 1987 
te klein. Er werd besloten om 
het clubhuis uit te breiden en 
een nieuw aan te bouwen. Mede 
dankzij gemeentelijke subsidies 
konden deze plannen worden 
gerealiseerd; zo werd in 2005 
deze droom werkelijkheid. Veel 
kosten werden bespaard doordat 
scouts meehielpen met de ver-
bouwing.

Scouting werd in 1906 door een 
Engelsman Baden Powell op-
gericht. Iedereen die wel eens 
in Engeland is geweest, valt 
het op dat de schooljeugd daar 
uniformen dragen. Deze typisch 
Britse traditie hebben de scouts 
in Nederland en waar ook ter 
wereld, overgenomen. Iedere 
zaterdag kom je dan ook op het 
Mejontsmaveld jonge mensen 
tegen in hun scoutinguniformen. 
Iedereen is daar dan gelijk; 
geen rangen en standen. Baden 
Powell had als slogan “Laat de 
wereld beter achter dan je hem 
gevonden hebt”. Scouts doen dat 
alvast. Nu de rest van de mens-
heid nog.
(tekst: Bote de Haan)

B e t r a p e door Janne Oosterwoud

Noch altyd boartsje ik it lytse 
famke, dat troch de greiden rint. 
Myn stappen binne jong, it waar is 
blau, de wyn soel en de ierde rûkt 
nei simmer. Sa fertroud en feilich 
fi elt it hiele grutte bûtendoar om 
my hinne. De skriezen roppe my, 
ik groetsje werom. ‘Grito! grito!’ 
‘Hoi strânljip.’ Op ien poat stiet 
er, op ’e hikkepeal. Hy knypeaget 
nei my. 
By de Twizelerfeart jou ik my 
even del tusken de raaien en 
de bûterblommen. Dogge se dat 

eins wol, lytse famkes? De ierde 
is in steun yn ’e rêch, de sinne 
skynt my waarm op ’e lea. Boppe 
my jout in wolkemem har bern 
it boarst. Sjoch, no wurdt se in 
walfi sk en har berntsje ferwaait ta 
in wollich skiepke. Skiepkes telle 
hoeft net mear. 
Ynienen skrik ik wekker fan 
stimmen op it fytspaad fi erderop. 
‘Sjoch, dêr leit in âlde frou. Soe 
der wat mei wêze?’ Hastich kom ik 
oerein. In man en in frou rinne op 
my ta. ‘Alles goed mei jo?’

!

Lang zullen ze groeien 
Bij Henk en Bettie Valkema aan de Bernhardlaan groeien wel heel bijzondere 
bloemen, geraniums wel te verstaan. Nou gaat het in dit geval niet om de soort, 
want die is niet uniek, maar om de lengte ervan. De hoogste geranium van Bet-
tie heeft toch gauw een lengte van ongeveer anderhalve meter. In 2006 hebben 
ze deze geraniums gekocht, in potten geplant en bij de voordeur te kijk gezet. 
Eén keer per jaar worden ze bemest met koemestkorrels waar het echtpaar 
ook mee langs de deuren vent, om geld op te halen voor Roemenië. Deze ge-
raniums hebben op 2 nachten na sinds de aankoop buiten gestaan. “Vriezen ze 
dood, dan hebben we pech gehad“, zegt Bettie. De tweede pot met geraniums 
haalt de lengte van 1 meter 20. Hebt u ook iets bijzonders in uw tuin , of met uw 
huisdieren, noem maar op, laat het ons weten. (foto: redactie)
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Het herenteam van TV 
Buitenpost dat zaterdag 
2 juni kampioen 
werd in de 4e klasse 
en automatisch zal 
promoveren naar de 
derde klasse! Op de 
foto het team in de 
bloemen met van links 
af:  Marco Miedema, 
Erwin Cuperus, 
Bernard Hoekstra, 
Danny Bulthuis en Wim 
Cnossen.

Dinsdag 29 mei behaalde de 
dames van het eerste team in 
Burgum het kampioenschap in 
de 2e klasse. Het team bleef 
ongeslagen en wist de laatste 
wedstrijd tegen ‘de Leech-
kamp’  met 4-0 te winnen. 
Eigenlijk mochten zij zelfs met 
1-3 verliezen, dan nog waren 
zij kampioen geworden, maar 
aan de sportieve plicht werd 
ruimschoots voldaan door de 
tegenstander zonder pardon 
aan de kant te schuiven. Van 
enige spanning was dus geen 
sprake en de vier dames zullen 
promoveren naar de hoogste 
klasse van het district. Voorjaar 
2008 zullen ze dus een tandje 
bij moeten zetten om zich te 
handhaven. Op de foto van 
links af: Klaske Kooistra, Jitske 
Bouma, Sjoukje Miedema en 
Sylvia de Haan. 

Het jeugdteam van 
de tennisvereniging 
dat zaterdag 2 juni 
kampioen werd, van 
links af: Hannah de 
Jong, Sjieuwkelien 
Sentner, Folkert 
Bil, Astrid Schraag, 
Willem Althuis en Tom 
Kruyt

Buitenpost 1, 
zaterdagkampioen 
Voorjaarscompetitie 
op 2 juni, van links af: 
Frederick Kamstra, 
Constantin Coman, 
Niels Kruyt en Klaas 
van Houten
(alle foto’s: eigen foto)

Kampioenenkwartet bij de tennisvereniging

Vrijdag 29 juni
MIDZOMERNACHT!

Vrijdagavond wordt door de winkeliers een midzo-
mernacht georganiseerd. Veel winkels zijn dan tot 
11 uur open en bieden u een avond met gigantische 
acties en/of kortingen. Het belooft een  gezellige 
avond met muziek van ‘Duo Orange’ en een leuk 
terras in de Kerkstraat waar u ook de inwendige 
mens kan versterken. Wij willen u van harte uitno-
digen op vrijdagavond 29 juni vanaf 7 uur.

de activiteiten commissie

SUPER SCHOOLAANBIEDINGEN 

alle merken tot 80% korting 
23-ringsbanden v.a. € 2,95

elastomap v.a. € 0,99
etui’s v.a. € 2,95

schriften v.a. € 0,60
kaftpapier v.a. € 0,39 

OP = OP



Hoe inspraak procedures in en voor Bui-
tenpost gelden weten we niet goed. Het is 
natuurlijk mogelijk om hiervan volkomen 
en expliciet op de hoogte te zijn. Immers, 
openbare besluitvormingen zijn nu eenmaal 
openbaar. Toch heeft het er de zweem van 
dat bepaalde procedures niet geheel conform 
de regelgeving verlopen. En zo ja, dan zeker 
niet altijd met de meeste hoogachting voor 
betrokken burgers. Neem nou het groot on-
derhoud aan De Wiek en De Vang welke op 
dit moment actueel is. Plotseling komt een 
bijzondere auto met het opschrift werkver-
keer het bestaande asfalt langs de zijkanten 
doorzagen. Kennelijk in overeenstemming 
met al eerder verschenen mysterieuze met 
witte verf aangebrachte coderingen op het 
wegdek. Daarna verschijnen mannen in oran-
je kledij om allerlei metingen te verrichten. 
Vervolgens komen tientallen schrikborden op 
de trottoirs en beginnen op een maandag-
morgen in alle vroegte vrachtwagens pallets 
met stenen, stoepranden, zinkputten en zand 
te lossen en veranderen de straten in heuse 
bouwterreinen. Bouwterreinen zoals we die 
langs ongeveer alle A-snelwegen in het land 
momenteel tegenkomen. Ben het eens even 
gaan vragen aan een van de medewerkers ter 
plaatse. “Wij voeren uit wat in de brief van 
de gemeente aan u is medegedeeld”, werd 
mij in ‘geef Frysk’ verteld. Een brief dus. 
Eens kijken in mijn archief; niets. Dan in de 
krantenbak, ook niets. Vervolgens speuren in 
de oud-papier-doos en tenslotte in de door 

de gemeente en Omrin beschikbaar ge-

stelde papiercontainer. Niets. Waarschijnlijk 
is de bewuste brief samen met ongewenste 
reclame met een eerdere lichting van de 
papierophaaldienst verdwenen. “Stom van 
me”, denk je dan. Maar eens naar de buren 
om de brief alsnog te lezen te krijgen. Ze 
hadden geen brief gezien. De andere buren 
ook niet. Blijkbaar gaat onze buurt ten onder 
aan administratieve onkunde en slordigheid 
van haar bewoners. Inmiddels zijn de werk-
zaamheden aan de straten in volle gang en 
op een latere avond wordt tóch een brief 
gevonden en zowaar op de deurmat onder de 
brievenbus. Daarin staat vermeld dat binnen-
kort werkzaamheden te verwachten zijn en 
dat de buurt overlast kan gaan verwachten. 
Sympathieke schriftelijke mededeling van de 
gemeentelijke uitvoerders, maar wel vele da-
gen te laat, zo blijkt uit de datum.
Natuurlijk hadden we de procedure kunnen 
volgen in een krant: de Feanster, die in onze 
buurt en in onze brievenbussen vrijwel nooit 
bezorgd wordt en via andere bekendmakin-
gen van de gemeente; op internet bijvoor-
beeld. “Dus, het ligt best allemaal aan ons”, 
zullen we maar denken. Maar, betrokkenen 
juist en persoonlijk informeren mag gerust 
worden verwacht van een gemeente, gelet op 
de collegesamenstelling, die fatsoen, waarden 
en normen hoog in het vaandel heeft staan. 
Wanneer eerder inspraak mogelijk was ge-
weest, dan had wellicht dat ene en zeldzame 
levermosje in een hoek van het parkeerter-
rein nog geleefd. 
Tot de volgende keer.
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Een knappe dochter van zeventien
Surhuizumermieden - 16 augustus 1913 
- “Op de grenzen dezer streek woont een echt-
paar, dat een knappe dochter van zeventien 
zomers heeft. Dat trekt af en toe bezoekers 
der jongelingen. Niet verre van daar woont 
een vrijer, die ruim tweemaal zoo oud is, maar niet tot de schran-
dersten behoort. Hij had er ook zin in en ging een : wikwiif: dit is een 
waarzegster te Groningen, raadplegen. Hij vernam dat er een meisje 
was, dat voor hem was bestemd, dat hem behoorde en in den spiegel 
werd hem ‘t beeld vertoond van zijn aangebedene. Getrouw waakte hij, 
dat er geen anderen kwamen en verstoutte zich iemand, hij joeg hem 
terug. Zijn lieveling kreeg dan tot straf een klinkende... oorveeg. Toch 
was er iemand die het waagde er op los te gaan. Maar hij moest terug. 
Spoedig kwam hij ten tweeden male en nu met gezelschap. Nu ont-
stond er een vechtpartij, de messen deden dienst en de trouwe wachter 
bekwam meedere ernstige, men zegt levensgevaarlijke verwondingen. 
Geneeskundige hulp werd ingeroepen en de politie bemoeit zich met 
de zaak”. 

Rechtbank te Leeuwarden
Zwaagwesteinde - 22 maart 1913 - “Oude liefde roest niet”. 
“Ze waren al eenige jaren getrouwd en - het scheen uit te zijn met 
de liefde, heelemaal uit. Hij galanteriekoopman, was veel van huis 
en voelde zich op zijn zwerftochten soms bijzonder aangetrokken tot 
een vrouwelijke colléga, die hem de afwezigheid van eigen gade deed 
vergeten. Dat hinderde de wettige huisvrouw. Het hinderde haar zeer! 
Na een afwezigheid van eenige weken, kwam de echtvriend evenwel 
terug in Zwaagwesteinde. Eerst een scène natuurlijk; maar toen her-
eeniging; gelukkig. Doch het geluk is zoo zelden bestendig. Hij moest 
de wereld weer in; hij moest ter wille van de kostwinning. En weer trof 
hij die tweede “zij”, en ge begrijpt het wel lezers. Zij - de eerste - ze was 
weer eenzaam en verlaten achtergebleven. Niet, dat men haar geen 
deelneming toonde of haar geen troost wilde schenken, volstrekt niet. 
Dat verzachtte wel het leed, maar het heelde de wonden niet. Daartoe 
meende ze, zouden de wettelijke banden, die haar nog verbonden met 
hem, dien ze eens beminde, verbroken moeten worden. Een eisch tot 
echtscheiding werd ingesteld. Dezer dagen zou de zaak behandeld 
worden en zij werd opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank te 
Leeuwarden. Zij en... hij. En daar ontmoetten zij elkaar, daar vonden 
zij elkaar weer. De oude liefde vlamde weer op; ze wilden niet geschei-
den zijn. Opnieuw vereenigd, zullen ze hoopvol de huwelijksreis voort-
zetten. Dat het bootje nu rustig moge drijven !”. 
Rottevalle - 22 maart 1913 - “Daar lag een broek voor de Heeren Rech-
ters. 
“Mijn broek !, zei de arbeider Taeke Tjepkema. “Mijn mans broek!” 
bevestigde de vrouw van Tjepkema. “Mijn werk”, zei de dochter van 
het echtpaar, wijzende op de omgeslagen pijpen, die zij, daar de broek 
wat te lang geweest was, iets had ingekort en met een lossen steek had 
vastgezet. Maar op deze drie verklaringen klonk van den beklaagde 
Hendrik de V. het steriotiepe “Mijn broek is ‘t”. Drie tegen één, dat 
stond al niet zeer bemoedigend voor beklaagde, doch minder werd 
het nog toen een buurvrouw van Tjepkema verklaarde dat zij Hendrik 
op den avond van 27 December had gezien nabij de haag, op welke 
vrouw Tjepkema des morgens de broek had uitgehangen te “wierjen”. 
en waarvandaan het kleedingstuk ‘s avonds werd vermist. En nog 
erger voor Hendrik was het feit dat hij zichzelf op zoovele wijzen heeft 
tegengesproken als het er om ging de afkomst van de broek in kwestie 
te bewijzen. De Offi cier achtte bezwezen dat Hendrik de broek van de 
haag heeft gediefd. Eisch: 2 maanden gevangenisstraf”.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1941, die woonden in Buitenpost.
16 januari: Postma, Sijtske, 8 jaar, d.v. Postma, Hielke, grondwerker, en 
van: Kracht, Anna
18 januari: Bottema, Sjoukje, 36 jaar, ongehuwd, dochter van: Bottema, 
Klaas en van: Mulder, Jantje
18 januari: Boetes, Goitzen, 61 jaar, wedn. van: Reitsma, Gaatske
5 februari: Veenstra, Aaldert, 91 jaar, wedn. van: Rozema, Stientje
9 februari: Zijlstra, Jan, 68 jaar, wedn. van: Boersma, Trijntje, eerder 
van Bosma, Antje
10 februari: Iedema, Douwe, 81 jaar, wedn. van Visser, Froukjen, eer-
der van Heslinga, Antje en Bakker, Aaltje
15 februari: Boltendal, Fenna, 76 jaar, wed. van Eelsing, Jan
20 februari:  de Jong, Gerben, 76 jaar, ongehuwd
21 februari: Koster, Sjieuwkje, 75 jaar, wed. van de Haan, Gerrit

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 37 -

De Voorstraat omstreeks 1920, gezien in de richting van Twijzel. Dit is nog de weg in alle 
rust. Links zijn de pilaren van de Gerbo zalen te onderscheiden.

(foto: uit de collectie van A. van Lune)

stelde papiercontainer. Niets. Waarschijnlijk 

door Hans Hamers

10 juni was de legendarische dag 
dan eindelijk aangebroken. Waren 
we 1 mei al begonnen met de 
eerste training, nu was dan ook 
de eerste wedstrijd. Tijdens de 
trainingen hadden we al een paar 
nieuwe spieren ontdekt maar als 
je dan een heel toernooi speelt 
dan gaat er een wereld voor je 
open kan ik melden. Het was me-
morabel, om voorlopig niet weer te 
vergeten. En mocht de ‘hoofdpijn’ 
de volgende morgen de herinne-
ring verdrijven, wees niet bang, op 
de tweede dag na het toernooi zijn 
de gebruikte spieren zéér nadruk-
kelijk in de lichaam aanwezig.

De omstandigheden waren in het 
voordeel van de jongere spelers, 
knetterhard veld en zeer hoge 
temperaturen. Dacht ik vroeger 
nog dat die ‘ouwe mannen’ zich wel 
wat aanstelden, ik kan u melden:
’het waren bikkels’. Na een aantal 
duikvluchten op een bal maakten 
de elegante zweefduiken plaats 
voor de minder mooie en zelfs ver-
nederende crashes. Alsof die pu-
bliekelijke vernedering nog niet vol-
doende is kom je tot de ontdekking 
dat je ook weer overeind moet en 
dat terwijl je net blij was dat je lag. 
Onder begeleiding van gierende en 
joelende toeschouwers probeer je 
weer een been in standvorm onder 
je lichaam te krijgen zonder dat er 

wat afscheurt. Ik moet zeggen dat 
je, na een paar keer neergestort te 
zijn, hierin vrij handig wordt. De eer-
ste partij ging op zich wel, los van 
de onderlinge kaats-kunde zijn we 
qua lichaam nog wel redelijk aan 
elkaar gewaagd. Tijdens de tweede 
partij begin je vol goede moed en 
je denkt die jonge jongens wel op 
ervaring uit te kunnen spelen. Tot 
je grote spijt ontdek je dat jij nu tot 
die ‘ouwe mannen’ behoort en het 
wordt moeilijk, niet alleen lichame-
lijk maar vooral geestelijk. Sta je de 
éne dag nog motiverend te roepen 
dat het ook wel een leuke sport 
voor al die anderen is, nu denk je 
dat je wel stapelgek moet zijn om 
hieraan te willen beginnen. 

Tegen de tijd dat je ervaring geen 
toegevoegde waarde meer is daar 
je benen niet meer luisteren en een 
geheel eigen leven lijken te lijden 
schiet je wat te binnen - als je het 
kaatsend niet kunt winnen kun je 
hem misschien pratend van het 
veld krijgen. Daar je vroeger zelf 
ook de grond ingepraat bent weet 
je wel een aantal fl inke opmerkin-
gen uit je mouw te schudden en 
ja hoor, de jonge man wordt wat 
onzeker en er beginnen zich barst-
jes te vertonen in het kunnen van 
de jonge kaatsheld. Zulke barstjes 
zelfs dat de angst te begint te be-
kruipen dat je wel eens zou kunnen 

gaan winnen. Dat betekent echter 
dat je nóg een partij moet spelen 
en dat is zeker geen prettig vooruit-
zicht. Voor een dagje met de familie 
op het kaatsveld heb je nog wel 
wat pijn over, maar om jezelf nou 
moedwillig naar de knoppen te hel-
pen gaat wat ver. Terwijl deze ge-
dachten door je hoofd spelen ver-
geet je even om de denigrerende 
opmerkingen te maken en heeft de 
jonge kaatsheld zich hersteld. Het 
gevolg is dat de angsten voor nog 
een partij weer weggestopt kunnen 
worden, het is voorbij. Even ergens 
anders aan gedacht en je bent 
weg. De jonge kaatsheld is wakker 
geworden en heeft snel een paar 
noodlottige acties uitgehaald om je 
ambities om zeep te helpen. Het zit 
er niet meer in - winnen zal steeds 
moeilijker worden besef je als de 
zere benen je stramme lijf naar 
de koude, welverdiende biertjes 
slepen. Het zit er op... het was een 
mooie dag. 
Uitslag:
1e Sjouke Hijlkema en Paul Rams-
horst
2e André Folmer en Willem Koot-
stra
3e Tjeerd Weidenaar, Meta Oppe-
dijk en Gerlof Halma
4e Herman Pilat en Frans Dam 
(tekst en foto: Reinold Paauw)
Foto: de jonge kaatsheld onderweg 
om de ervaring om zeep te helpen

Kaatsen, dat zul je weten! 




