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(foto: redactie)

Het bekijken meer dan waard...
Een Lamborghini of een Ferrari trekken altijd kijkers, zo ook hier op het all-timer event op zaterdag 28 juli aan 
De Vaart. Maar ook de andere onderdelen van de feestweek mochten veel mensen boeien. Wij zien hieronder 

terug op de feestweek en richten onze blik ook al op het volgend jaar.

 Ook in dit 
 nummer:

  Winterprogramma
Maskelyn

  ‘Oer ‘t Spoar’
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 Juryrapport
feestverlichting

 Vragenlijst
verenigingen

  “Lieve Teun en
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Uit de zomerslaap

Het nieuwe seizoen klopt weer 
aan de deur van de meeste ver-
enigingen! Of het nu om sport, 
cultuur of andere ontspanning 
gaat, ook ons dorp telt ruwweg 
50 clubs die weer een herfst- en 
winterseizoen actief worden. 
Graag willen wij als dorpsblad 
zoveel mogelijk van wat er op 
dat vlak gebeurt verslag doen. 
In dit blad treft u een vragenlijst 
voor verenigingen en stichtin-
gen waarin een aantal gerichte 
vragen staan. Deze gaan over 
het afgelopen seizoen, de plan-
nen voor het komende seizoen 
en bijzondere zaken die zich in 
een vereniging kunnen afspelen. 
Neem de kans te baat om u te 
presenteren - het kan voordelig 
werken voor de ledenlijst - maar 
is ook gewoon informatief voor 
elke buitenposter die geïnteres-
seerd is in het verenigingsleven 
in het eigen dorp.

Wij hebben vaker de oproep 
gedaan, maar herhalen hem 
toch nog eens met nadruk: 
laat ook niet na in de loop van 
het seizoen ons op de hoogte 
te stellen van leuke zaken in 
uw vereniging/organisatie. En 
wat dat aangaat niet eens de 
‘grote’ gebeurtenissen, zoals de 
kampioenschappen en jubilea, 
maar ook de ‘kleine’ maar soms 
niet minder leuke vermeldens-
waardigheden. We horen graag 
van u!

Een terug- en vooruitblik op de feestweek
Aan mazzel hadden de organisatoren 
van de feestweek dit jaar geen gebrek 
- in de week voorafgaand, maar ook tij-
dens, bepaalde voortdurende regen het 
weerbeeld. Op wonderlijke wijze zijn 
de meeste activiteiten aan het slechte 
weer ontkomen. Dat daarbij een geva-
rieerd en creatief programma werd 
aangeboden, maakte dat de feestweek 
niet kon mislukken. “De organisatie van 
de feestweek zit op het goede spoor”, 
zegt voorzitter Hans de Vries van de 
commissie, “we zijn nu al bezig om het 
volgend jaar daarop door te bouwen”.

Een zevental jaren terug is de organisatie 
van de feestweek opnieuw aangepakt. In de 
jaren daarvoor werd de slijtage in de uitvoe-
ring van de feestweek steeds zichtbaarder. 
Nieuwe mensen met nieuwe ideeën hebben 
ervoor gezorgd dat dit enige echte jaarlijkse 
dorpsgebeuren weer is opgeleefd. Een men-
geling van oude en nieuwe elementen blijkt 
aan te slaan. Hans de Vries merkt daarover 
op, “we zijn bijzonder tevreden over de 
aanwezigheid van het publiek bij alle onder-
delen van het programma. Natuurlijk trekt 
het ene meer dan het ander, maar door de 
bank genomen hadden we over gebrek aan 
belangstelling zeker niet te klagen”.

Succesnummers
Het all-timer event lijkt een gouden vondst. 
Over een aantal straten verspreidt, werd 
van een groot aantal gemotoriseerde 
zaken genoten. De mix van oud en nieuw, 
auto’s en motoren, bezienswaardigheden 
en stands was de moeite van het bekij-
ken waard. “Vorig jaar was het nog een 
old-timer event, nu werd het een all-timer 
event en we gaan nu nog verder nadenken 

hoe we dit evenement nog aantrekkelijker 
kunnen maken”, vertelt de voorzitter erover, 
“we zijn nog steeds bezig met het bedenken 
van de optimale formule. Zo hadden we 
vorig jaar besloten het straatartiestenfes-
tival op één podium te plaatsen, daar zijn 
we op terug gekomen en ook dat was mede 
daardoor dit jaar weer een succes. Ook wil 
ik speciaal het zaterdagochtendontbijt, het 
brochje, noemen. Op verzoek hebben we 
dit voor het eerst georganiseerd, en ruim 
honderd mensen konden we er verwelko-
men. Dus zeker voor herhaling vatbaar”.  
Ook secretaresse Wiepie Speulman van de 
paardensportcommissie is eenduidig: “het 
Concours Hippique is dit jaar fantastisch 
geslaagd. Alles zat mee: het mooie weer, 
een vlot en goed programma en geen 
problemen die het afsluitend feestweekon-
derdeel, het oplaten van de luchtballon-
nen, hadden kunnen bemoeilijken. Voor 
ons als commissie een stimulans om met 
frisse moed verder te gaan, want we zijn nu 
alweer bezig met de eerste voorbereidingen 
voor het volgend jaar.”

Enthousiast mensenwerk
Het organiseren van de feestweek en het 
Concours Hippique is geen kleine klus. 
waar een twintigtal enthousiaste vrijwil-
ligers verantwoordelijk voor is. Hans de 
Vries: “Voldoende mankracht blijft altijd 
een zorg. Onze organisatie is nu behoorlijk 
compleet en zal komend jaar, denk, ook in 
deze formatie van de partij zijn. Waar we 
zeker nog wel aanvulling nodig hebben is bij 
het all-timer event - dit jaar werd dit door 
één persoon alleen, met de hulp van enkele 
anderen, gedragen. Volgend jaar moet er 
minimaal één vaste kracht bijkomen, dus 
wie deze klus leuk lijkt, kan zich nu al 

melden. Graag zelfs.” De organisatie van het 
Concours Hipppique nam dit jaar afscheid 
van drie ervaren krachten: Wim Ausma, 
Jo de Vries en Joop van der Veen. Wiepie 
Speulman meldt: “Het vertrek van deze drie 
mensen is natuurlijk een aderlating, maar 
gelukkig niet het eind van de wereld of het 
concours. We zijn bezig om de lege plekken 
weer bezet te krijgen en ik ben ervan over-
tuigd dat dat gaat lukken”.

En toch ook zorgen...
De Vries: “Toch blijven er zaken die om 
een oplossing vragen, bijvoorbeeld de plek 
van de kermis. Ze ligt nu eigenlijk te ver 
uit de route en daarmee is de loop ernaar 
toe minder. We zijn al met de gemeente in 
gesprek over een betere lokatie. De kermis 
is voor ons ook belangrijk, omdat het zorgt 
voor een behoorlijk deel van de fi nanciering 
van de feestweek”. Ook voor het Concours is 
de lokatie een hot-item. Speulman: “In het 
komend najaar komt er meer duidelijkheid 
over de toekomst van het Mejontsmaveld. 
Voor ons is duidelijk dat de huidige situ-
atie de beste is, maar we weten ook dat we 
open moeten staan voor het gesprek met 
de gemeente. We moeten een goede oplos-
sing vinden”. De voordelen van de huidige 
plek werd dit jaar extra duidelijk. Waar 
andere paardensportevenementen door de 
vele regen met moeite en soms containers 
houtsnippers, de zaak draaiend konden krij-
gen, bleek het Mejontsmaveld zonder meer 
bruikbaar te blijven.

Volgend jaar zal de week voorafgaand aan 
6 augustus een nieuwe feestweek laten zien 
èn viert het Concours Hippique haar 11e 
lustrum.



de plaats voor 
flexibele kinderopvang

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

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

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

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
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 Al Gelezen

 In de wekelijkse zaterdagsbijlage van 
het Dagblad van het Noorden,  ‘Wonen & 
Co’, van 23 juni, stond een boeiend artikel 
over De Kruidhof vermeld. Terecht werd 
de botanische tuin ook weer eens via de 
landelijke pers gepromoot.
 Eind juni reed voor de laatste keer de 
gele Wadloper-trein op de spoorlijn tussen 
Groningen en Leeuwarden. Ook in ons 
dorp was de Wadloper ruim 25 jaar een 
vertrouwt gezicht. De NS zet de treinen 
wellicht nog tijdelijk in op trajecten elders in 
Nederland. 
 Dit jaar bestaat Stichting Woningbouw 
Achtkarspelen 100 jaar. Wie jarig is trak-
teert. De huurder van SWA kreeg voor 
alle bewoners een gratis entree voor het 
Themapark De Spitkeet in Harkema en 
de botanische tuin De Kruidhof en het IJs-
tijdenmuseum in Buitenpost toegestuurd. 
Ook kan de huurder drie spaarlampen op 
het kantoor van SWA afhalen. Het blad is 
geheel gewijd aan het jubileum en er zijn 
mooie fi ets- en wandelroutes in opgeno-
men. 
 De heren Jo de Vries, (na ruim dertig 
jaar), Joop van der Veen (na bijna twintig 
jaar) en Wim Ausma na dertien jaar maken 
geen deel meer uit van de Stichting Paar-
densport Buitenpost. Zij hebben te kennen 
gegeven plaats te willen maken voor meer 
jeugdige commissieleden.
 Gelukkig ging de Vierdaagse van 
Nijmegen dit jaar gewoon door zonder be-
treurenswaardige incidenten. De weersom-
standigheden waren prima. Alleen op de 
vierde dag  regen de lopers te maken met 
een fi kse onweersbui. Gelukkig liep alles 
goed af. Onder de duizenden deelnemers 
bevonden, voor zover de redactie kan na-
gaan, een viertal dorpsgenoten te weten: 
Jan Schaafsma (Barrage), Aldert Hamstra 
(Troelstralaan), Hitsje de Jong (Bernhard-
laan) en Anne v.d. Heide (Bernhardlaan).

Van de bestuurstafel
In verband met de zomervakantie is er van de bestuursta-
fel niets nieuws te melden.

Namens de voorzitter, Maaike Dotinga-van der Veen

Voor betrokkenen bij de aanpassing van de brug Blauwverlaat
Komende donderdag, 30 augustus, wordt in de gemeenteraad opiniërend 
over de Blauwverlaatster brug gesproken. Mensen die willen inspreken 
dienen zich aan te melden bij de griffi e te Buitenpost. Ondertussen heeft 
de VVD-fractie nog een alternatief voor de fi etsgebruikers van de brug 
bedacht. Dit plan, waarvan men meent dat het nog steeds een optie is, zal 
dan ook gepresenteerd worden. Een schets vindt u hieronder.

COLOFON
8e jaargang nr. 9
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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 per e-mail 
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 
telefoon: 0511-451341.
Zet- of drukfouten voorbehouden.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 24 september 2007. 

De volgende editie verschijnt 
in week 40.

Krite Bûtenpost 2007-2008
Op sneontejûn 24 novimber en 1 desimber 2007 wurdt 
spile ‘Och heden heit’, The Point, 20.00 oere.

Op sneontejûn 8 en 15 maart 2008 wurdt spile ‘It heft yn 
hannen’, The Point, 20.00 oere.

Winterprogrammering 2007-2008
Teake v.d. Meer en Griet Wiersma
Winterskoftiepening op sneontejûn 20 
oktober 2007. In jûn nofl ik fan hûs foar 
in pear oerkes klearrebarre fl eur en fer-
divedaasje mei dizze twa toppers út de Fryske Wâlden. De typkes fan 
Teake én Griet fansels en de lieten fan Griet bringe grif wer in soad nocht 
en wille. The Point, 20.00 oere.

Tsjochkonsert mei Kalis en Ferdivedûnsje
Na het geweldige Tsjochsucces, een uitverkocht huis, van het vorige win-
terseizoen heeft Maskelyn andermaal twee groepen weten te strikken 
voor een namiddag puur genieten. Op zondagmiddag 11 november 2007 
nemen Kalis en Ferdivedûnsje de luisteraar mee naar verre oorden door 
middel van hun internationale repertoire. De Kruidhof, 15.30 uur.

Klaas Jansma op’e Tekst
Ut syn Woeste Piebe wei hat’r fan’t 
simmer wer trije wiken yn tou west 
om de harkers fan Omrop Fryslân op 
de hichte te bringen fan de striid fan 
de skûtsjes fan de SKS en it IFKS. 
Op sneintemiddei 16 desimber 2007 
komt Klaas Jansma nei Bûtenpost 
om noch mear ferhalen te fertellen 
oer it wetter. Under de titel ‘krûdige 
ferhalen fan de wetterkant’ sil der 
op’e tekst. De Krûdhof, 15.30 oere.

Tryater spilet: Arendz’ Arends
Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan 
Arendz fan Tryater op woansdsdeite-
jûn 9 jannewaris 2008 oer syn hast-
nammegenoat Jan Arends. Jan komt 
sels mei Jan yn petear, want Jan 
Arendz giet op syk nei Jan Arends. 
In lytsskalige foarstelling oer Arends mei in ‘s’ dy’t Arendz mei in ‘z’ al sa 
lang troch de holle spoeke. The Point, 20.00 oere.

Franse avond met buffet
Onder het genot van de klanken van het duo Padampadam kan de lief-
hebben van culinair van over de grens weer een avond heerlijk genieten. 
Op zaterdagavond 26 januari 2008 wordt er in The Point geserveerd uit 
de beroemdste keuken van de wereld, de Franse dus. Terwijl u geniet 
van al dat culinaire komen de mannen van Padampadam langs uw tafel 
om vol hartstocht, met hun accordeon, het Franse leven te bezingen. The 
Point, 20.00 uur, alleen voorverkoop.

Kindermiddag met Vet Cool
Ook dit winterseizoen staat er weer een leuke kindermiddag op het 
programma. Voor de leerlingen van de basisscholen komt op woens-
dagmiddag 13 februari 2008 het jeugdtheatergezelschap Vet Cool naar 
Buitenpost voor een middagje heerlijk genieten, dat wordt Vet Cool dus. 
The Point, 14.00 uur.

Lemster Kozakkenkoor
Op zondagmiddag 17 febru-
ari 2008 vindt het jaarlijkse 
zondagmiddagconcert plaats 
in de Hervormde Kerk. In het 
winterseizoen 2001-2002 waren 
de zangers uit Lemmer en om-
streken de eersten die optraden 
in een inmiddels lang rij van con-
certen op de zondagmiddag. Dit 
jaar zijn ze opnieuw van de partij. 
Onder leiding van dirigent Alexej Romanov zullen ze weer een grote ver-
scheidenheid aan liederen, zowel geestelijk als wereldlijk, laten klinken. 
Hervormde Kerk, 15.30 uur.

Toppers fan eigen grûn
De ‘útsetter’ van het winterseizoen 2007-
2008 wordt andermaal verzorgd door een 
aantal toppers van eigen bodem. De forma-
ties Smûk en The Tamborine Men en solo-
zanger Eddy Dijkstra (foto) zullen zowel in 
het Fries als in het Engels een gevarieerd 
programma verzorgen op zaterdagavond 
29 maart 2008. The Point, 20.00 oere.

Uitgebreide informatie over de activiteiten 
van Stichting Maskelyn kunt u lezen in 
fl yer die binnenkort huis-aan-huis wordt 
verspreid. De voorverkoop van toegangs-
kaarten vindt ook dit jaar weer plaats bij 
Drogisterij Balsemien.

Sneintemiddei 16 desimber 2008, 
Krûdige ferhalen fan de wetterkant 
mei Klaas Jansma.

Julianalaan, Schoolstraat en Stationsstraat

Speelplek gezocht!
Tot voor tien jaar waren kinderen in de Julianalaan, Schoolstraat en 
Stationsstraat dun gezaaid. Na een behoorlijke verjonging van de 
bewoners volgde een kleine geboortegolf en daarmee ontstond ook 
een nieuw probleem: waar kunnen deze kinderen spelen? Wat de 
speelplekken betreft, is het deel van ons dorp ‘boven’ de Voorstraat 
een witte vlek. Een aantal jonge ouders wil proberen daar verande-
ring in te brengen.

Klaas-Jan Kempenaar en Hielke Ellens hebben het initiatief genomen. 
Hylke vertelt: “Het is maar hoever je de cirkel trekt, maar er zijn zeker tus-
sen de 25 en 30 jonge kinderen van onder de 10 jaar in deze buurt. Voor 
hen is hier eigenlijk nergens een goede plek waar ze veilig kunnen spe-
len. De straten hebben weinig groen en zijn in principe ook tot de laatste 
vierkante meter in gebruik. Sommigen voetballen of spelen wel eens op 
het parkeerterrein naast de Kruidhof of op het groen bij It Koartling, maar 
een goede oplossing is het niet. We willen graag een plek met goede 
speeltoestellen en veilige omstandigheden voor onze jeugd.” 

Er is al de nodige energie in het vraagstuk gestoken. “We hebben alle 
mogelijkheden zo langzamerhand wel onderzocht, maar zonder resul-
taat. De Kruidhof en It Koartling zijn benaderd en er is al met de ge-
meente gepraat, maar ook dit leverde niets op. “Onze voorkeur ging en 
gaat uit naar een stukje groen naast It Koartling, het zou voor ons doel 
ideaal zijn geweest”. Er is nog wat hoop dat een stukje groen naast het 
gasgebouwtje aan de Schoolstraat een optie zou kunnen blijken. “Het 
zal zeker niet aan ons als buurt liggen: iedereen staat er achter en als 
het nodig is zullen we zelf zoveel tijd en energie er in steken om het voor 
elkaar te krijgen als nodig is”.

Ambtenaar Hans Wiersma van de gemeente erkent het probleem: “We 
weten ervan en hebben ons ingespannen om een oplossing te vinden. 
Zodra er een goede plek is willen we als gemeente, fi nancieel en in de 
uitvoering, voluit meewerken aan een realisatie van een speelterrein. En 
is het er, dan zullen we ook zorg dragen voor het onderhoud. Maar de 
benodigde ruimte is er klaarblijkelijk niet. Jammer genoeg is ook de plek 
naast het gashokje geen optie - de grond is van het gasbedrijf en er lig-
gen diverse leidingen - dus dat lukt zeker niet”.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar een speelplek aan moet kunnen 
voldoen, Wiersma: “Zo’n plek moet toch wel minimaal 10 bij 10 meter zijn. 
De grond moet van de gemeente zijn, want dan kunnen we ook de ver-
antwoording voor de plek nemen. Daarnaast moet het goed toegankelijk 
en ook zichtbaar zijn en uit de verkeersstroom liggen, met het oog op de 
veiligheid.”

Het lijkt erop dat daarmee de kwestie op een doodlopende weg zit. Toch 
heeft Hielke de hoop nog niet opgegeven en merkt op: “Misschien dat 
iemand een goed idee heeft of iets weet, we horen het graag.”
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Wie is toch die man die elke 
dag door het dorp fi etst? 
Soms stopt hij bij de werk-
keet van  groenvoorziening 
Caparis om een praatje te 
maken. Of hij maakt een 
pitstop bij  woningstichting 
SWA en bij Radar, de kring-
loopwinkel. De kinderen van 
de Fonteinschool weten wel 
wie die man is: het is Koster 
en hij woont voor  de school 
aan de Molenstraat 17. Je 
moet dus eerst langs zijn 
huis om binnen te komen. En 
het kan zijn dat hij dan een 
praatje met je maakt. Want 
Jente Koster houdt wel van 
levendigheid om zich heen.

Jente Koster raakte al op 58-
jarige leeftijd uit het werk. Een 
hartinfarct dwong hem daartoe. 
Maar stilzitten is niks voor Kos-
ter. Hij stapte op de fi ets en tot 
op vandaag kom je hem overal 
tegen. Daarnaast werd hij de 
tuinman van de basisschool. 
Eerst bij De Toorts en later bij 
de Fonteinschool. Nu Koster 87 
jaar is, doet hij het wat kalmer 
aan. Hij brengt soms nog wel 
de post van de brievenbus naar 
de school en hij is ook niet te 
beroerd om de kattenpoep uit 
de zandbak te halen. Voor zijn 
‘diensten’ wordt hij ook beloond. 
Als Sinterklaas de Fonteinschool 
bezoekt, gaat hij ook altijd even 
bij Koster langs. En als hij jarig 
is, kan hij rekenen op een feli-
citatie.  

Held
Koster werd op 2 april 1920 ge-
boren in Kollum. Zijn vader liep 
met een koffer lompen. Als er 
iemand overleden was, kocht hij 
diens goed op. Hij hielp ook mee 
de christelijke lagere school te 
bouwen. Het waren armoedige 
tijden. “Wij hadden niks”, her-
innert Jente zich. “Ik weet nog 
dat in een steegje de deur bij de 
bakker op een kier stond. Toen 
ik naar binnen keek, zag ik al-
lemaal korsten koek liggen. Dat 
vond ik heerlijk. Tot drie keer toe 
pakte ik zo’n stukje en rende 
dan gauw de hoek om.” Jente’s 
moeder kon goed sokken breien. 
“In veertien dagen breidde ze 
een tas vol sokken. Op haar 
begrafenis, zei de dominee: me-
vrouw Koster heeft zoveel sok-
ken gebreid, 80% van de men-
sen die wollen sokken hebben, 
hebben ze bij Koster vandaan.” 
Jente doorliep de lagere school 
in Kollum en leerde zichzelf 
zwemmen in de Trekvaart. “Het 

water was toen zo schoon dat je 
de bodem kon zien. Mijn moeder 
had de kleren in de fi etstas en 
ik liep voorop in mijn broekje. 
Als ze me later weer op kwam 
halen, stak ik mijn hoofd in het 
water en riep: kijk, ik kan ook al 
duiken!”. Hoewel Jente volgens 
eigen zeggen zwom als een 
motorboot, heeft hij een keer 
een vrouw gered van de verdrin-
kingsdood. “In Zwaagwesteinde 
zwom ik in het kanaal en aan 
de overkant was een meisje het 
water in geduwd. De mannen die 
erbij waren, konden niet zwem-
men. Ik zwom het kanaal over 
en zag alleen het haar van het 
meisje nog. Ik was net op tijd 
om haar boven te halen. Later 
had ze met haar man een café 
in Kootstertille. Haar zoon trof ik 
eens op een begrafenis. Als ik er 
niet geweest was, zei ik, was jij 
er ook niet geweest.”

Een hard leven
Nadat Jente van school kwam, 
ging hij werken in de knopen-
fabriek Casolith in Leeuwarden. 
“Als jongen van veertien jaar, 
verdiende ik 31⁄2 gulden in de 
week. ’s Morgens om zes uur 
ging ik van huis en om zes uur 
’s avonds kwam ik weer thuis. 
Alleen zaterdags was ik om twee 
uur thuis. Als ik het goed gedaan 
had, kreeg ik er twee kwartjes 
bij.” In de oorlogstijd deed Kos-
ter van alles en nog wat. “Twee 
campagnes op de suikerfabriek, 
en ik heb op de steenfabriek 

gezeten en bij de boer.” He-
laas ontkwam hij niet aan de 
arbeidsinzet. In 1943 werd hij 
als dwangarbeider naar Frank-
rijk gestuurd om aan de Atlan-
tik Wall mee te werken. Deze 
verdedigingslinie was 2685 km 
lang en liep langs de kust van 
Europa. Op die manier wilden 
de Duitsers voorkomen dat de 
geallieerden Europa binnentrok-
ken. Via Amsterdam kwam Jente 
met een groep mannen in Brest 
aan. Daar moesten ze bunkers 
bouwen. “We maakten gaten 
in de grond, waar later beton 
in kwam. Met een ladder kwam 
je beneden in het gat.” Ondanks 
de slechte omstandigheden was 
er ook tijd voor een geintje. “Bij 
iemand die altijd het snelst het 
gat uit kwam om het eerst bij 
het eten te komen in de pauze, 
hebben ze eens de ladder weg-
genomen en verruild voor een 
paal.” Koster schatert van de 
lach als hij er weer aan denkt. En 
er werd vooral veel gedronken. 

Menige franc ging op aan de fl es. 
Koster legde wel eens iemand la-
veloos op bed. Maar om iemand 
van de drank te redden, is meer 
dan een schoolslag nodig.

Het lukte Koster uit Frankrijk 
te vluchten en via Parijs kwam 
hij terug naar Friesland. Na de 
oorlog trouwde hij met Berendje 
van der Veen en kwam naar Bui-
tenpost omdat zij hier vandaan 
kwam. Hij leerde haar kennen 
op de kermis in Augustinusga. 
“Dat was in die tijd niet meer 
dan een draaimolen”, vertelt hij 
lachend. Ze kregen vijf kinde-
ren en dertien kleinkinderen. 
Een van de pakesizzers is Jente 
Koster uit Opende. Hij opende in 
januari 2007 al op achttienjarige 
leeftijd een motorsportwinkel 
in Surhuisterveen, genaamd JK 
Racing. Inmiddels zijn er ook al 
acht achterkleinkinderen. In het 
begin van hun trouwen woonde 
het echtpaar in de Kerkstraat. 
Later verhuisden ze naar de 
Herbrandastraat. Bij de kno-
penfabriek – het latere Atoglas 
dat in 2006 gesloten werd - kon 
Koster na de oorlog zo weer aan 
het werk. De laatste jaren van 
zijn werkzame leven bracht hij 
door bij Enitor. 

Waardering
Twintig jaar was Koster vrijwil-
liger bij de school. Aan de bouw 
van de school heeft hij nog een 
onderscheiding overgehouden. 
Hij waakte als een hond over 

het bouwmateriaal en legde er 
bij slecht weer een kleed over. 
Bij de opening van de school 
kreeg Koster van Bouwbedrijf 
Kootstra van der Veen de on-
derscheiding als bewijs van 
waardering. “Ik heb ook mee-
geholpen de stoeltjes voor de 
kinderen naar binnen te bren-
gen.” Kleinzoon Erik mocht als  
eerste een stoeltje uitproberen. 

“Nou pake, ze passen wel hoor!”, 
was het antwoord. En tegen een 
jongetje dat met stoeltje en al 
omwipte, werd streng gezegd: 
“Dat wil pake niet hebben hoor!” 
Het schoolplein wordt helaas 
ook wel eens door jongeren als 
hangplek gebruikt. Het resultaat 
is lege bierfl esjes en glasscher-
ven. “De lege fl esjes heb ik wel 
eens ingeruild voor snoep en 
dat heb ik uitgedeeld. Vorig jaar 
heb ik de hele school getrak-
teerd. De meesters en juffen 
kregen gebak, de kinderen een 
snoepje.” De school was niet het 
enige terrein waar Koster vrij-
willigerswerk deed. “Voor twee 
muziekverenigingen haalde ik 
oud papier op. Met De Wâldsang 
ging ik mee toen ze kampioen 
werden in Utrecht.” En ja, waar 
Koster al niet lid van is: 60 jaar 
van de voetbalvereniging, 50 
jaar van de vogelwacht en de 
visvereniging en de duivensport 

“Ik kan het beste maar gaan fi etsen...”

Jente Koster zit vol verhalen
(foto’s: Nelleke Kemps; eigen foto)    
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niet te vergeten. Hij heeft zelfs 
een keer het eerste kievietsei in 
de gemeente Achtkarspelen ge-
vonden. De burgemeester kreeg 
het ei echter niet te zien. Toen 
dorpsgenoot Klaas Kamminga 
met het ei onder de pet op de 
bromfi ets onderweg was, woei 
zijn pet af en viel het ei kapot op 
de grond. 

Koster woont nu al weer dertig 
jaar in het huis aan de Mo-
lenstraat. Zeven jaar geleden 
overleed zijn vrouw. “Een hele 
klap voor mij”, vertelt Koster. “Ik 
zit hier soms hele dagen alleen. 
En dan denk ik aan vroeger. 
Aan mooie dingen en grappige 
dingen. Soms wel een uur. An-
ders heb ik niks. Daarom ga ik 
fi etsen.” Zelf merkt hij ook dat 
hij een dagje ouder wordt. “Door 
de medicijnen voel ik me niet 
zo lekker als ik ’s morgens uit 
bed kom. Ik kan de krant ook 
niet meer lezen sinds ik aan een 
oog geopereerd ben. Dan kan ik 
maar het beste gaan fi etsen.” 
Maar of dat nou zo verstandig 
is… Hij is al eens gevallen. Maar 
van een damesfi ets wil hij niets 
weten. “Ik heb al heel wat mee-
gemaakt”, zegt Koster aan het 
eind van het gesprek. Voor alle 
verhalen die hij over vroeger 
vertelt, is geen ruimte in de 
krant. Er is één troost: als hij 
niet meer mag fi etsen, kan hij 
altijd nog op de nieuwe zitbank 
van de SWA bij It West sterke 
verhalen vertellen aan wie ze 
maar horen wil.

Hypotheek nodig??
Lage woonlasten!
Hoge zekerheid!

door:
Nelleke Kemps-Stam

Sprekwurd fan de moanne

Augustus, rispmoanne (oogstmaand)
De simmer is oer it hichtepunt hinne, de natuer kleuret him mei 

fruchten. No sil bliken dwaan wat alle wurk opbringe sil.

Dy’t rispje wol moat op ‘e tiid siedzje.
Wie niet zaait, zal ook niet oogsten.

De risping leannet it wurk
De oogst is de beloning voor alle inspanning. 

Dy’t ier sieddet, sil ier rispje.
Wie vroeg zaait, zal vroeg oogsten.

(advertentie)
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de scholen zijn weer begonnen!
tijd voor nieuwe gymschoentjes, gympakjes en

een nieuwe tas?!
Ook hiervoor slaagt u bij V&B!

Christinastraat 4
9285TM Buitenpost

telefoon: 0511-541635

sport
&

mode

- deze aanbiedingen zijn geldig voor de maand september -
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 !!

Hamburger
speciaal 

‘de orient’,
van de bakplaat

         2,50

Grote gezinszak
patat met

2 bamiblokken
2 nasischijven

        6,=

Grote 
gezinszak
patat met

2 frikandellen
2 kroketten

        6,=

Grote petit-pain
gezond, warm 
gebakken uit

de oven

        3,50

frikandel 
of bamischijf
of nasischijf

of kroket

      1,=

2 ballen gehakt 
met voor 2 per-

sonen patat

      3,95
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Zomerse zaken
Onze nieuwe burgervader  presenteert zich als lintenknipper
Is hier, is daar, spreekt naar de mond: is hij wel een skipper?
Jikke van der Meer, “de “ peuterjuf met een groot liefdevol hart
Verplichte peutertesten, NEE, oog hebben voor kinderen is een vak apart.

Frederik Schrgardus en Sietske van der Tui 60 jaar bijeen
Hij ooit in gemeentedienst; zij helpend waar ze ook maar verscheen
Cobie Gemser gemeente bode en bij vele bijeenkomsten de helpende hand
Verwennen en verrassen, ze toverde altijd iets lekker uit de kantinemand

Joop Wagenaar altijd een goed woord voor zijn pupillen
Historicus, begeleider, prestaties, respect en vertrouwen van leerlingen
Melkveehouders Roorda en Joustra hielden een LTO open dag
Sleufsilo, melkrobot kennismaken met al wat een agrariër vermag

De FEESTWEEK verdient een pluim en een dik compliment
Artiesten festival, entertainment, markt, ljep , brassen in de feesttent
Drie kampioenschappen; het Concours Hippique met fantastisch weer
Twaalf ballonnen het luchtruim in: spektakel  met een adembenemende sfeer.

PEVADKO

‘Oer’t Spoar’ ouderwets op stap 

Dit jaar is het al weer 25 jaar ge-
leden, dat we voor het eerst met 
ons hele gezin (wij en onze drie 
kinderen) met vakantie naar het 
buitenland zouden gaan. Eerst 
allerlei gidsen opgevraagd om 
een geschikt huis te vinden op 
een rijdbare afstand. Man, wat 
een prijzen! Als het zo duur 
moet zijn, laten we dan maar 
thuis blijven …
Nog één gids en dat is dan echt 
de laatste, dan zien we volgend 
jaar wel weer. Gelukkig, bladzij-
den vol met betaalbare huisjes. 
Vijf uitgezocht op aardige loka-
ties. Opgebeld: jammer, is al 
volgeboekt, probeert u het vol-
gend jaar toch wat eerder. We 
hadden het kunnen weten, want 
in deze gids staan foto’s van de 
huizen met lovende opmerkin-
gen van eerdere huurders in de 
trant van: prachtig huis, aardige 
mensen, mooie omgeving en 
volgend jaar komen we beslist 
weer …
We zeiden al tegen elkaar: “Als 
iedereen steeds weer terugkomt 
krijgen we nooit een kans!” Toen 
vonden we nog één huis zonder 
tekst van eerdere huurders, in 
Münnerstadt, een klein stadje 
– het bestaat echt hoor meester! 
– in de Rhön, een bergachtige 
streek in Franken in het noor-
den van Beieren, 590 kilometer 
van Buitenpost, dus met kleine 
kinderen in één dag te doen. 
We belden, en we konden er 
terecht.
Het huis was ruim, handdoeken, 
beddengoed, alles was aanwe-
zig. Alle bedden waren zelfs al 
opgemaakt. Aan de rand van de 

Eerste indruk van Schotland

Inmiddels wonen we een maand in Schotland en hebben we heel 
veel indrukken opgedaan. Sommige dingen waar we ons in het begin 
over verbaasden zijn voor ons al normaal geworden. Zoals bijvoor-
beeld de megagrote supermarkten, waar naast levensmiddelen ook 
huishoudelijk textiel, speelgoed, kleding en andere spullen te ver-
krijgen zijn. Ook aan de grote verpakkingen zijn we al wat gewend, 
zoals 6 pints melk (3,4 liter) en 1 kilo boter.

Het links rijden in de auto is geen probleem, op de fi ets en te voet 
moeten we er nog wel om denken dat we ons aan de goede kant van 
de weg begeven. Dat fi etsen is nog wel een kunst hier, want het is 
behoorlijk heuvelachtig in onze omgeving. Bovendien zijn er bijna 
geen fi etspaden. Op het universiteitsterrein, waar wij wonen, kun-
nen de kinderen wel fi etsen en een paar van de weinige fi etspaden 
die er in Schotland zijn, liggen vlak buiten het universiteitsterrein.

De zomer in Schotland moet nog beginnen volgens de Schotten, 
want het heeft ontzettend veel geregend de afgelopen maanden. Er 
waren zelfs dagen waarop het de hele dag regende, en dat is zelfs 
ongewoon voor Schotse begrippen. Wij hebben nog geen hinder van 
het weer gehad. Verreweg het grootste deel van de dagen waren 
droog en het was zeker niet koud.
  
De eerste indruk van Stirling en omgeving is positief. Het werk van 
Frans is zeer uitdagend en de collega’s zijn zeer behulpzaam met het 
beantwoorden van vragen die we hebben.

Tot slot zijn we blij dat de verhuizing zonder problemen is verlopen. 
We hebben genoten van een ontspannen vakantie en nu maar af-
wachten hoe het Gerrit hier op school zal vergaan. Maar daarover 
een volgende keer meer.

Een hartelijke groet uit Schotland van Frans, Alie Hilda, 
Gerrit en Jeen Riemer de Vries.

Jubileumvakantie of vakantiejubileum?
stad, schitterend uitzicht over 
het dal, alleraardigste mensen, 
groenten uit de moestuin, en de 
kinderen mochten zoveel lawaai 
maken als ze wilden, en vonden 
direct aansluiting bij de kinde-
ren uit de buurt. Onze jongste, 
Wierd, is zelfs dit jaar nog op de 
bruiloft van een van zijn oude 
vrienden geweest.
Eindelijk ontspannen, geen en-
kel probleem. Geen toeristische 
drukte, maar wel een mooie 
omgeving met op afstanden tot 
anderhalf uur rijden prachtige 
oude steden als Würzburg, Bam-
berg, Coburg en Neurenberg en 
nog tal van leuke plaatsjes in de 
directe omgeving. En voor het 
bergbeklimmen de Kreuzberg.
Kortom: wij kwamen elk jaar 
terug, eerst met de kinderen, 
later alleen. We voelden ons 
thuis en werden in het stadje 
opgenomen. Deze (zilveren) 
vakantie kregen we een brief 
van het Bureau voor Cultuur 

en Toerisme met de uitnodiging 
om een feestelijk glas te komen 
drinken op het stadhuis in ver-
band met 25 jaar vakantie in 
Münnerstadt, op woensdag 18 
juli om 15.00 uur in de kleine 
vergaderzaal. Wij namen de uit-
nodiging aan en gingen er met 
onze huisbazen naar toe. Op de 
deur van genoemde zaal stond: 
Trausaal. Het was op de eerste 
verdieping: blanke meubels, 
rood bekleed en het zonnetje 
scheen naar binnen. Aanwezig 
waren onder meer de burge-
meester en reporters van twee 
kranten. Gezellige bijeenkomst. 
Toespraken, interviews, foto’s, 
felicitaties en cadeaus (o.a. een 
riant bos bloemen en een mooi 
bureauklokje met het wapen 
van Münnerstadt).
Zullen we doorgaan tot het ere-
burgerschap? Maar zien wat de 
gezondheid toelaat …

(tekst: Ina van der Kooi;
foto: eigen foto)

Wie niet beter wist dacht met het schoolreisje van 
groep 3 te maken te hebben. Uit de Veenstra-bus 
klonk “klein konijntje Peter met een vliegje op zijn 
neus”. En de hele bus ging ‘van voor naar ach-
ter, van links naar rechts’. Buurtvereniging ‘Oer’t 
spoar” was zaterdag 30 juni op stap. De bewoners 
van de Jeltingalaan en het industrieterrein lieten 
zich vervoeren naar het oude vestingstadje Bour-
tange. Dat men daar wel wat gewend is blijkt wel 
uit de middeleeuwse fi guren die er nog steeds in 
levende lijve rondlopen. Gewapend met stokken 
en zwaarden laten ze zien hoe men elkaar vroeger 
te lijf ging, om even later weer vriendschappelijk 
rond het knappend vuur te genieten van de soep 
en het bier wat stiekem vanuit 21ste eeuws fl es-
jes in grote kroezen wordt gegoten. De spelers 
deden maar alsof, en zijn er zo te zien, even uit.  
Dat geldt ook voor de buurtleden die zich hadden 
aangemeld voor deze nostalgische tocht. Na het 
instappen, als het gezelschap gemoedelijk onder-
weg is, legt buschauffeur Hindrik de spelregels uit. 
Op het toilet wordt ook van de mannen verwacht 
dat ze erbij gaan zitten; “de bus giet wolris wat hin 
en wer”. De nieuwbouw rond de stad Groningen 
wordt door de meeste buurtreizigers toch met wat 
argwaan bekeken. Over de Pekela’s gaat het rich-
ting Duitse grens waar rond 14.30 de bestemming 
wordt bereikt.

In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om in het 
Bourtangermoeras, op de grens met het huidige 
Duitsland, een fort aan te leggen. Tussen 1593 en 
1851 was Bourtange een belangrijke vesting. Toen 
de vesting in 1851 werd opgehe-
ven ontstond een agrarisch dorp. 
Slechts een aantal gebouwen 
herinnerden nog aan de glorie van 
vroeger. In de zestiger jaren nam 
de gemeente Vlagtwedde het ini-
tiatief om de vesting te reconstru-
eren. Het plan werd uitgevoerd 
tussen 1967 en 1992. Wallen 
werden opnieuw opgeworpen, 
grachten werden gegraven en sol-
datenbarakken werden gebouwd. 
Bezoekers van het Bourtange van 
nu wanen zich eeuwen terug in de 
tijd. “Oer’t spoar” maakte kennis 
met de vesting die tot die bewuste 
zaterdag nooit werd ingenomen. 

Na de koffi e en cake wordt de buurt in vijven 
gedeeld. Elk groepje begint aan de puzzeltocht 
die door de stad is uitgezet. De vragen zijn best 
lastig maar de ene groep doet niet onder voor de 
andere. Er wordt fanatiek gepuzzeld en soms moet 
je twee keer lezen om de vraag goed te begrij-
pen en de juiste route te vinden. Wat te denken 
van de vraag of kangoeroes hoger springen dan 
de oude vestingwallen? De oudste buurtgenoten 
worden geraadpleegd om erachter te komen door 
welke reden de kruitopslag in 1766 de lucht in 
ging, maar helaas…“krekt foar myn tiid jonge” 

Teruggekomen bij het restaurant op het markt-
plein wordt genoten van een drankje met aan-
sluitend een uitstekend verzorgde barbecue. Tijd 
voor een praatje en om even wat buurtroddels 
uit te wisselen. Maar ook humor en de nieuwste 
moppen. De uitslag van de puzzeltocht maakt de 
onderlinge verhoudingen er niet beter op. Later is 
er weer eendracht als door een paar sterke man-
nen, het kanon van de vestingwal, mee onderin de 
bus wordt genomen. Mooi voor oudejaarsavond en 
altijd goed voor een sterk verhaal. Op de terugreis 
gaat een briefje rond voor ideeën voor volgend 
jaar. Het levert heel wat op. Vooral het ‘verwen je-
zelf arrangement’ spreekt de penningmeester erg 
aan. Daar kunnen we een hoop leuke dingen van 
doen. Met een ererondje over de buurt wordt de 
busreis afgesloten. Het was een leuke middag en 
we waren er even uit. 

(tekst: Rinze Fokkema; foto: eigen foto)

Na de koffi e en cake wordt de buurt in vijven 

B-majorettes Bumata scoren 
tijdens muziekfestival! 
Zaterdag 23 juni werd er door muziekvereniging de Volharding uit 
de Wilp voor de zevende keer een muziekfestival georganiseerd. 
Diverse muziekbands, showbands, colorguard- en majorettegroe-
pen uit Nederland hadden zich voor het muziekfestival in de Wilp 
aangemeld. 
Om 10 uur werd er gestart met het programma. Het B-team van 
Showkorps Bumata uit Buitenpost mocht de spits afbijten. Voor de 
meiden was dit toch wel een beetje spannend, maar ze lieten dit niet 
merken. Vol zelfvertrouwen betraden ze het grasveld. De Brother 
Bearshow wist van begin tot eind te boeien en werd met veel fl air 
gebracht. 
Aan het eind van de dag was er een defi lé waarbij alle deelnemers 
van het muziekfestival een ronde door het dorp maakten. Na het 
defi lé was het tijd voor de prijsuitreiking. Het B-team van Bumata 
behaalde een mooie score van 6,6. (foto: eigen foto)



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

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

Voor de meeste verenigingen en andere 
clubs op het gebied van sport, cultuur en 
ontspanning is september het beginpunt 
voor een nieuw seizoen. Graag willen dat 
moment gebruiken om al deze organisa-
ties weer even zich te laten presenteren. 
Overigens geldt dit ook voor verenigingen 
die niet in het september-april schema 
actief zijn.

In een verslagje van ca 200 woorden horen 
wij graag over de plannen voor het komende 
seizoen, maar ook een terugblik op het 
afgelopen seizoen. Een kleine opsomming 
van hoogte- en dieptepunt(jes) die iedere 
vereniging een seizoen doormaakt. Onze 
eerste interesse gaat niet eens uit naar 
de competitie(resultaten), hoewel bijzon-
derheden daarover best vermeld mogen 
worden. Wij zijn met name ook geïnteres-
seerd in zaken als: ledental, bestuurswis-
seling, bijzondere (wervings)activiteiten 
en het verenigingsleven in het algemeen. 

Onze ervaring is dat niet iedere vereni-
ging even gemakkelijk daarover de pen 
ter hand neemt. Daarom bieden wij twee 
mogelijkheden om aan bovenstaande 
vraag te voldoen. De eerste is door ons 
gewoon een stukje per mail aan te leveren 
en daarvoor de volgende vragenlijst als 
richtlijn te nemen. De tweede is door de 
vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen 
en het aan ons over te laten om daar ‘een 
stukje’ van te maken. U kunt de vragenlijst 
dan gewoon inleveren in de redactiebus 
bij ‘de Boekelier’ of per mail aan ons mail-
adres sturen.

In de vragenlijst is ook ruimte gelaten 
voor vermelding van krenten in de ver-
enigingspap - anekdotes, bijzondere voor-
vallen, opmerkelijke persoonlijkheden en 
dergelijke. Als u het nodig vindt in verband 
met de privacy, maken we in dit geval een 
uitzondering en laten namen en tijdstip-
pen buiten beschouwing. Graag zien wij 
uw antwoordlijsten terug. Bij vragen kunt 
u contact opnemen met Bennie Nauta, 
telefoon 541699. Alvast bedankt!

1a. Naam van de vereniging:

..............................................................

1b. Contactpersoon:

..............................................................

..............................................................

1c. Wat doet uw vereniging?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

1d: Ledental:

..............................................................

1e: Bestuur(ssamenstelling):

..............................................................

..............................................................

..............................................................

2. Terugblik op het afgelopen seizoen

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

3. Vooruitblik op het komende seizoen:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

4. Belangrijke verenigingsdata:

..............................................................

..............................................................

5. Over het verenigingsleven:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

6. Bijzonderheden, anekdotes, etc.:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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De Bridgeclub Buitenpost start deze maand met de 
competitie van het seizoen 2007-2008. Donderdag 6 
september, om 19.30 uur, wordt begonnen met de al-
gemene ledenvergadering, waarna er aansluitend een 
oefendrive plaatsvindt om er weer even in te komen.

Er wordt op de donderdagavonden gespeeld in 
Horeca-Centrum The Point aan de Voorstraat 54 te 
Buitenpost vanaf 19.30 uur tot zo ongeveer 23.15 uur. 
De leden worden geacht om uiterlijk 19.25 uur aan-
wezig te zijn, zodat er op tijd begonnen kan worden. 
Op donderdag 13 september begint de defi nitieve 

competitie van 3 speelrondes met elk 8 speelavon-
den. Tussendoor worden er een 5-tal speciale com-
petitierondes gespeeld. De competitie eindigt op 10 
april, waarna er op 17 april nog een afsluiting van het 
Buitenposter bridgeseizoen plaatsvindt met een zoge-
naamde slotdrive.

De bridgeclub heeft momenteel ruimte om nieuwe le-
den in te schrijven voor de competitie. Zij die hierin ge-
interesseerd zijn kunnen zich wenden tot de voorzitter 
van de club, Sieger de Vries, telefoon 0511-541852, ‘s 
avonds na 19.00 uur.

Geachte redactie,
Met prettige verbazing las ik na onze vakantie uw artikel 
“Vier (voort)bestaansredenen voor het Mejontsmaveld 
in de Binnenste Buiten van juni 2007. Wij (mijn man 
en ik ) kunnen als bewoners van de Mejontsmastraat 
ons (bijna) geheel vinden in uw artikel. Met alle vier 
genoemde punten kunnen wij geheel instemmen en 
we vragen u daarom ook met klem om de inwoners 
van Buitenpost wakker te houden m.b.t. dit onderwerp. 
Want inderdaad na de ‘grote verrassing’ kwam de gro-
te stilte en voor je het weet is die voorbij en is iedereen 
vergeten wat die grote verrassing was en wordt ons 
een nog grotere verrassing voorgeschoteld, namelijk 
dat de toestemming om te bouwen van de provinciale 
staten binnen is en men al een projectontwikkelaar in 
de arm heeft genomen en dus de meeste plannen al 
in kannen en kruiken zijn.

Als bewoners van de Mejontsmastraat maken wij ons 
zorgen over deze slechte ontwikkeling en zien graag 
dat zoveel mogelijk mensen zich om het wel en wee 
van onze groene long bekommeren, zodat onze wijk 
leefbaar en gezond kan blijven. Met name in een wijk 
zoals deze (dicht bebouwd en buiten dit terrein weinig 
groen) is het gevaar groot dat jongeren gaan hangen 
en kattenkwaad gaan uithalen. Nu kunnen wij in het 

weekend en op lente en zomeravonden genieten van 
de geluiden van jongeren die hier een spel doen, een 
balletje trappen of zomaar zich even uit kunnen leven.

In de laatste kolom van dit artikel geeft u aan dat ge-
deeltelijke bebouwing van het terrein niet uitgesloten 
hoeft te worden. Helaas kunnen wij het op dit punt 
niet met u eens zijn. Juist door deze afmetingen is het 
terrein geschikt voor veel doeleinden, en is het echt 
een ‘groene long’. Zoals u ook al aangeeft zou men 
hier in de toekomst best meer gebruik van kunnen 
maken. Met een gedeeltelijke bebouwing zou men 
bij voorbaat een deel van de activiteiten uitsluiten. 
Verder heeft de gemeente een viertal ijzers in het vuur 
(uitbreiding Munewyk, Buitenpostervaart, de ijsbaan, 
en tussen Kollum en Buitenpost) waar men bouw wil 
realiseren, deze vijfde lokatie wordt daarmee, juist 
door zijn functie totaal overbodig voor bebouwing. Wij 
willen u op deze manier hartelijk bedanken voor het 
onder de aandacht brengen van dit belangrijk stukje 
Buitenpost.

Met vriendelijke groet,
Meint en Geertje van Dijk, 

Mejontsmastraat 42 Buitenpost

In reactie op het stuk over het Mejontsmaveld

Bridgeclub Buitenpost start weer

Op 1 september heeft volkstuinencomplex de Swadde 
Ikker in Buitenpost een open tuindag met informatie 
over biologisch tuinieren. Het thema is hobby, en er 
zullen dan ook diverse hobby’s te zien zijn.

Heeft u ook een hobby en wilt u dit 1 september ook 
laten zien en misschien nog wat verkopen, dan kunt u 
zich nog opgeven bij Willy Renkema (0511-541016). 
Ook voor informatie kunt u haar bellen.

Er is ook een wedstrijd georganiseerd voor wie de 
zwaarste pompoen heeft gekweekt en die zal worden 

uitgeroepen tot pompoenenkweker 2007! Dus kom 
langs om uw pompoen te laten wegen! Ook zijn er 
biologisch verbouwde groenten te koop en is er een 
gezellige markt met diverse stands.U ziet het, activi-
teiten genoeg, maar we zoeken nog wel enkele muzi-
kanten om er een feestelijk tintje aan te geven.

Informatie en opgave bij Maaike Buist (0511-541260). 
Het volkstuincomplex is gelegen aan de Swadde op 
het industrieterrein in Buitenpost. De open dag is van 
11.00-16.00 uur. 

1 september open dag volkstuincomplex

kits-stik Een kleurplaat gemaakt 
door Donny Windsant

Zaterdag 1 september:
Bollen- en Grassendag
De eerste zaterdag van september is bij De Kruidhof in Buitenpost tradi-
tiegetrouw de dag waarop de bloembollen en - knollen centraal staan. Op 
zaterdag 1 september 2007 worden voor het eerst ook de siergrassen, die 
juist in de septembermaand zo mooi zijn, in het zonnetje gezet. Ook is er 
op deze dag gelegenheid om van alles te weten te komen over bloemza-
den tijdens de zadenwandelingen onder leiding van een gids. 
‘De Kruidhof’ is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Siergrassen
Lianne’s Siergrassen is in binnen- en buitenland bekend als ontwerp- en 
adviesbureau en als kwekerij van siergrassen. In het Groningse De Wilp, 
waar het bedrijf is gevestigd, zijn meer dan driehonderd soorten siergras-
sen te bewonderen in een schitterende kijktuin. Vanwege deze represen-
tatieve verzameling is Lianne’s Siergrassen in 2006 offi cieel benoemd tot 
Nederlandse plantencollectiehoudster van siergrassen. Tijdens de Bollen- 
en Grassendag kunt u in De Kruidhof kennis maken met Lianne’s Siergras-
sen en mooie grassen aankopen voor uw eigen tuin.

Bijzondere bollen en knollen
Han Nienhuis van De Bolle Jist uit 
Finkum zal aanwezig zijn met zijn 
unieke collectie bloembollen voor 
voor- en najaar. Tot de voorjaars-
bollen horen onder andere allerlei 
soorten alliums, sneeuwklokjes, 
vogelmelk, botanische tulpen en 
narcissen. In de herfst kunt u de 
tuin opfl euren met herfsttijloos 
en herfstkrokussen. Met het as-
sortiment van De Bolle Jist kan 
uw tuin bloeien van september tot 
en met juni, zoveel verschillende 
soorten en variëteiten brengt deze 
gespecialiseerde kweker op deze 
dag mee naar De Kruidhof. Han 
Nienhuis wil graag ingaan op uw 
vragen met betrekking tot bollen en knollen en geeft advies bij uw aanko-
pen. 

Bloemzadenwandeling
De ‘Bloemzadenwandeling’ is een rondleiding van  een half uur door en-
kele van de zeventien thematuinen van De Kruidhof, waarbij de gids u 
attent maakt op de grote variatie in zaden en vertelt over de verschillende 
manieren waarop de planten hun zaden verspreiden. Tijdens de wandeling 
mag u twee soorten zaden uitzoeken waarvan u iets mee naar huis kunt 
nemen voor uw eigen tuin. De Bloemzadenwandelingen starten om 11.00 
en om 14.00 uur. Opgave vooraf is niet nodig.

En verder... 
Mag u verwachten, dat er in de Verkooptuin van De Kruidhof allerlei planten 
in de aanbieding zijn, zodat u deze dag met veel nieuwe aanwinsten voor 
uw tuin naar huis kunt gaan. En in It Winkeltsje is nog een grote collectie 
zaden van bloemen, kruiden en groentegewassen te koop en bovendien 
allerlei leuke cadeaus, gemaakt door verstandelijk gehandicapten.

De tuinen van De Kruidhof zijn op de Bollen- en Knollendag toegankelijk 
tegen gereduceerd tarief. Het Tuincafé is open voor een hapje en drankje. 
De cliënten van Talant bedienen u vriendelijk en geduldig en zorgen voor 
een plezierige sfeer tijdens uw pauze.

Tuinbeleven

Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten 
in het zaad schieten. De bomen en struiken eromheen zitten vol vruchten: 
bessen, hazelnoten. De natuur is zich nu al aan het opmaken voor de 
winter. Dit is niet alleen aan de planten te zien, maar ook aan de bijenstal. 
Daar liggen enkele honderden bijen dood voor de vlieggaten. Het zijn de 
darren, de mannetjesbijen, die niet meer functioneel zijn voor de winterpe-
riode. Hun belangrijkste taak, het bevruchten van de bijenkoningin, is ten 
einde. De werksters steken de darren dood, zodat ze niet de onder deze 
weersomstandigheden moeizaam aangelegde honingvoorraad opeten. 
In de Fruithof is er een verscheidenheid aan fruit te zien. Het valfruit valt 
veelal ten prooi aan wespen en vogels. De wespen knagen met hun kaken 
het fruit in stukken en nemen deze mee naar hun nest waar ze ze voeren 
aan de larven. De wespenvolken nemen zo in omvang toe en doen deze 
laatste maanden van de zomer verwoede pogingen zoveel mogelijk zoe-
tigheid mee te nemen om te kunnen overwinteren. Hoe vervelend dit kan 
zijn weten we!

Dat het rottende valfruit niet alleen ongenode gasten aantrekt, maakte een 
van onze vrijwilligers afgelopen week duidelijk door het rottende fruit in een 
fi guur in de vlindertuin te leggen. De atalanta en de dagpauwoog smullen 
heerlijk van de vrijkomende suikers. Een bijzonder gezicht.

Bent u geïnteresseerd in vlinders? Vrijdag 7 september aanstaande or-
ganiseert de Vlinderstichting voor de derde keer een “Nachtvlindernacht”. 
Ook in De Kruidhof kunt u weer nachtvlinders kijken. Vanaf 21:00 uur tot 
omstreeks middernacht hebt u gratis toegang. Het licht zal u naar de vlin-
derspecialisten brengen, die naar verwachting enkele tientallen verschil-
lende vlinders vangen en aan u tonen. U kunt ook rupsen uit uw eigen 
tuin meenemen om te laten determineren. Als het erg hard waait of regent 
wordt het evenement afgelast, omdat de nachtvlinders zich dan schuil 
houden.

Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten Al wandelend door de Geneeskrachtige Kruidentuin zie ik dat veel planten 



Joh Zuidema systeemwanden en plafonds
In 5 jaar tijd is Johannes Zuidema sterk gegroeid als zelfstandig ondernemer in 
de verkoop en het plaatsen van systeemwanden en plafonds. Bij zijn oud-werk-
gever verzorgde Zuidema al het plaatsen van de systemen. Toen deze dat niet 
meer als zijn business zag nam Johannes zijn kans waar om als zelfstandige in 
de branche door te gaan.

Vakmanschap 
De afgelopen 5 jaar is het de onderneming voor de wind gegaan. Werden de klan-
ten van Zuidema voorheen uit een garage bediend, sinds enkele maanden ge-
beurt dit uit een bedrijfspand aan de Voltastraat op Industrieterrein de Swadde. 
Door de hoge vlucht van het bedrijf is er inmiddels ook een vast personeelslid 
aangenomen. Het plaatsen van de systemen vind voornamelijk plaats bij bedrij-
ven, scholen en winkels. Het plaatsen en goed afwerken van een mooi plafond, 
hangt volgens Zuidema vooral af van het juiste gereedschap en een goede ken-
nis van het betreffende systeem. Er zijn diverse soorten systemen te verkrijgen. 
Het meest gebruikt is de 60 bij 120 tegel, maar er zijn ook andere maten ver-
krijgbaar. Standaard wordt de oplegtegel gebruikt, maar een doorzaktegel kan 
ook. Wie eens een andere kleur plafond wil, komt met een systeemplafond ook 
goed uit de verf, de tegels zijn nagenoeg in alle kleuren te verkrijgen. Behalve de 
sierwaarde van het plafond worden de systemen ook meer en meer toegepast 
vanwege de goede akoestieke, brandwerende en isolerende eigenschappen.

Wanden
Zuidema heeft het vakmanschap in huis om diverse wanden te plaatsen. Het 
meest wordt een gipsplaat geplaatst op een metalen frame met isolatie ertussen 
in. Het voordeel hiervan is dat de frames altijd recht zijn. In kantoren, scholen en 
winkels worden door Zuidema steeds volledig afgewerkte geïsoleerde wanden 
met vinylbehang op de gipsplaat geplaatst. Indien nodig zijn deze wanden gelijk 
voorzien van ramen en/of deuren. 
Daarnaast zijn deze wanden later 
gemakkelijk verplaatsbaar. Een 
derde type wand dat wel wordt 
gebruikt is de zogenaamde Faai-
wand: een gipswand op een hout-
vezelkern, die eenvoudig in elkaar 
wordt geschoven. Het enige 
nadeel van deze wand is dat er 
geen ruimte in de wand is voor in-
stallatietechnieken. Al met al kan 
gezegd worden dat Joh. Zuidema 
zijn mannetje staat bij de diverse 
wand- en plafondsystemen.

Buitengewoon Buitenpost verbouwd

Sinds donderdag 24 
mei is de verbouwing 
gereed en is er een 
fraaie workshop ruimte 
ontstaan. Men kan zich 
nu inschrijven voor de 
diverse workshops, 
individueel of in groeps-
verband. Tijdens de 
workshops leert men 
de technieken, zelf 
een uniek werkstuk te 
maken en te genieten 
van een kop koffi e.

Rineke de Vries is enthousiast over de uitbreiding. Nu is er ruimte om de dingen 
te doen die je altijd wilde. Veel mensen hebben thuis de ruimte niet, beschikken 
niet over de goede materialen en hebben de juiste technieken nog niet onder de 
knie. Bij mij zijn deze problemen opgelost en met zijn allen is het ook nog gezel-
liger. Bij Buitengewoon Buitenpost ben je aan het goede adres voor wolvilten, 
antiekeffecten en glas-in-loodeffecten.

Wolvilten.
Door de wol met heet water en zeep in te wrijven ontstaat het proces van vervil-
ten. Hoe meer de wol vervilt is hoe waterdichter het wordt. En er zijn prachtige 
creaties van te maken. Bij het wolvilten leert men in een dag een prachtige lap 
maken, waar men weer een kussen, tas, shawl of iets anders van kan maken. 

Antiekeffecten
Wie heeft de gedachte niet eens om dat oude kastje, theeblad of die krantenbak 
op te knappen, maar dan wel zo dat het in oude stijl blijft. Dit kan men in één 
dag leren. Hoe een kastje te voorzien van krijtverf, hoe men moet doorschuren 
en patineren. Met Annie Sloan krijtverf krijgen meubels en houten gebruiksvoor-
werpen een uitstraling zoals in vroegere tijden werd geschilderd.

Glas-in-loodeffecten.
Gedurende deze workshop leert u met glasverf en loodband van uw eigen vaas, 
drinkglas of vensterglas een uniek werkstuk te maken. Als alle contouren met 
loodband erop geplakt zijn, dan kunnen deze nog ingekleurd worden met glas-
verf. Dit is een precies werkje maar geeft een nog mooier resultaat.

Bent u ook enthousiast geworden geef u dan gerust op of vraag naar aanvullende 
informatie. De winkel is doorgaans geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Oplossing prijspuzzel juni
De puzzel in het juninummer heeft 24 correcte inzendingen opgeleverd! 
De oplossing luidde 1973. De winnaar is P. Otten, Mejontsmastraat 10. 

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

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

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 de puzzel is de sponsor-ad-
verteerder. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus in The Readshop 
(Nijenstein 7) voor vrijdag 14 september 2007.

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

AKTE DROOM KAFT OOR TAAL BAL 
ECONOMIE KENNIS REKENEN TAFEL BANK ETUI 
KRIJT SCHOOL TAS BLAD HARD KUNDE 
SCHRIFT BORSTEL HOEK LADE STOEL DRIE 
JUF LES STRAF DRIEHOEK JUIST LINEAAL 
STREEP
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- 1 september Startmarkt! 
met het nieuwe cursusprogramma! -

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

Digitale Fotografi e
Start: 24 september, maandag, 19.30 –
21.30 uur; 10 lessen, kosten:   75,00 

Fotoclub (gevorderden)
Start maandag 17 september, dinsdag 30 
oktober, 20 november,  11 december
kosten :  30,00 

Luisteren naar muziek
Start: 25 september, dinsdag 19.30 – 21.30 
uur; 10 lessen (1x per 2 wk), kosten:  60,00

Tekenen en schilderen
Start: 26 september, woensdag 19.30 
– 21.30 uur; 10 lessen, kosten:  70,00 
(excl. mat.)

Bovenstaande cursussen opgave en 
inlichtingen: Je ie Kronenburg,

telefoon: 0511-542024

Quilten
Groep 1 : start 25 september
Groep 2 : start 2 oktober;
dinsdag, 09.00 – 11.00 uur ; 6 lessen 
(1x per mnd), kosten:  35,00 (excl. mat.)

Computercursus (beginners)
Start: 18 september, dinsdag, 09.30 – 
11.30 uur; 10 lessen, kosten:  70,00

Computercursus (beginners)
Start:  20 september, donderdag, 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  (digitale fotografi e)
Woensdag 14 november 15.00 – 17.00 uur; 
kosten:  1,00

Vilten van wol
Start: 25 september
dinsdag, 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.

Bovenstaande cursussen opgave en 
inlichtingen: Joke de Vries, 
telefoon: 0511-543803

Schildersclub
Start 25 september, 
dinsdag, 13.30 –16.00 uur; 10 lessen, 
kosten:  100,00 (excl. mat.)

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

Edelsmeden
Start: 26 september, woensdag, 19.30 
– 21.30 uur; 6 lessen (1x per 2 wk)
kosten:  67,50 (incl. mat. behalve zilver)

Spaans
Start: 19 september, woensdag, 19.30 
– 21.30 uur, 12 lessen (1x  per 2 wk), kosten: 
 90,00

Bovenstaande cursussen opgave en 
inlichtingen: Tineke van der Wal,

telefoon: 0511-543558

Workshops
Workshops Bartha Altena
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

Bovenstaande cursussen opgave en 
inlichtingen: Elly Kramer 0511-543242,

bgg 06-12113800

Cursusvoorwaarden
inschrijving
dit kan telefonisch of op de cursusmarkt

betaling
- uw aanmelding geldt voor de hele cursus
- na aanmelding ontvangt u een kwitantie met 
daarop het verschuldigde bedrag
- het cursusbedrag dient zo snel mogelijk over-
gemaakt te worden
- in bepaalde gevallen is gespreide betaling van 
het cursusgeld mogelijk
- afzeggen kan tot 1 week voor aanvang van de 
cursus

terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij onderbre-
king van de cursus, is slechts bij hoge uitzonde-
ring mogelijk

Alle cursussen zijn onder voorbehoud van vol-
doende deelname. Data en tijdstippen kunnen 

(mogelijkerwijs in overleg) nog wijzigen. De cursus-
bedragen zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Kaartclub ‘de Meerpaal’
zoekt nieuw klaverjasbloed

Al sinds de jaren tachtig wordt er in It Koartling gekaart. De laatste 
tien jaar is dat op bijna elke donderdag door een vaste groep klaverjas-
sers. Een groep die elk seizoen opnieuw vers bloed in haar gelederen kan 
gebruiken. Daarom hier de oproep aan allen die er plezier in hebben om 
te klaverjassen, eens een donderdagmiddag om 13.30 uur aan te ste-
ken in de grote zaal van It Koartling. Voorwaarde is wel dat men al enig 
begrip van het spel heeft en onmiddellijk mee kan spelen. Gezelligheid en 
plezier in het spel wordt er voor teruggegeven. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met Frans van Lune, telefoon: 541430

Last Minute door Janne Oosterwoud

In Tom Tom ha wy net, mar as Jan 
Jan sit ik njonken myn sjauff eur 
en wiis it paad nei it noarden. 
Mei in pontsje nei in eilân, en 
dan nei it uterste puntsje. No 
noch ûnderdak. It superdelúkse 
‘Landhotel Herrenhaus 
Bohlerdorf’, litte wy links lizze. 
Al gau sjogge wy in buordsje: 
‘Ferienwohnung’. 
De frou lit ús in benaud 
solderkeammerke sjen mei in 
smel twapersoans bêd. ‘No nee’, 
sis ik, ‘wy sykje eins wat grutters.’ Ik 
fyn it sneu en keapje tsien aaien, 
farsk út it hinnehok. It twadde 

hûs is sa fys dat wy net witte hoe 
gau as wy mei goed fatsoen wer 
bûten komme moatte. 

Wer in hûs mei in buordsje yn 
’e tún. In grauwe Dútske herder 
blaft my fuortdaliks fan ’t hiem 
ôf. Myn sjauff eur komt de auto 
net út. Dit wurdt him dus ek net. 
Yntusken is it healwei tsienen. 
Wat no? It hotel dan mar. ‘Last 
minute’, glimket de resepsjonist, 
‘tsien prosint koarting.’ Sliept dat 
wy ha! As de baron en barones 
von Bohlerdorf. Wol fi if kertier 
yn ’e oere.

!

Lokatie eindelijk beter bij de tijd
Voor de overgrote meerderheid van de openbare gebouwen is het al lang 
de gewoonste zaak van de wereld: voorzieningen voor fysiek gehandi-
capten. De afwezigheid ervan in ons eigen gebouw was het bestuur al 
langer een doorn in het oog. Maar pas met de komst van bestuurslid 
Frans van Lune werd dit gemis daadkrachtig aangepakt. Na overleg met 
de gemeente werd niet gekozen voor de meest luxe oplossing; maar wel 
voor één die praktisch, alleszins acceptabel en onmiddellijk realiseer-
baar was. In de afgelopen zomervakantie werd een deel van de ruimte 
van de damestoile en omgebouwd tot een ruim toilet met een pot op 
goede hoogte, armleuningen en een brede deur. In de toekomst kunnen 
zowel dames, maar ook rolstoelgebonden gasten hier gebruik van ma-
ken. 

En nu men toch bezig was, zal in de 
komende tijd ook de entree van It 
Koartling veranderd worden. Over-
tollig groen gaat verdwijnen, het 
toegangspad wordt verbreed en de 
fi etsenrekken krijgen een nieuwe 
plek. Ook het groen voor de grote 
zaal zal ingeperkt worden en van 
bestrating worden voorzien. Het 
ligt in de ambitie van het bestuur 
om het ondertussen al meer dan 
30 jaar oude gebouw, in de komende 
tijd nog verder aan te passen en te 
verbeteren. (foto: eigen foto)

Het gebouw is van het dorp,
maak er gebruik van!

De indruk kan er bestaan dat het gebouw ‘It Koartling’ eigendom is - en 
bedoeld is voor het gebruik van de Stichting Sociaal Cultureel Werk. En 
dat klopt. Máár niet alleen dat. In haar doelstellingen is ook vastgelegd 
dat het pand er is voor het dorp. Een ieder die met een verenigings-, 
stichtings- of niet commercieel doel gebruik wil maken van de voorzie-
ningen in It Koartling, mag dat. Daarvoor wordt een minimaal tarief ge-
hanteerd. Is men actief voor het algemeen belang of ‘een goed doel’, dan 
kan dat mogelijk zelfs gratis. It Koartling heeft wel haar beperkingen: 
zowel in ruimtes als mankracht. Maar het is zeker nu ig om naar de 
mogelijkheden te informeren. U kunt daarvoor contact met het beheer 
opnemen. (foto: eigen foto)

Gasten aan de bar tijdens de cursusmarkt
van 2005 (foto: eigen foto)



Pag. 9

Hoogtevrees en
agenda kwijt

- Wat was het weer een feest hè!
- Ja Boaite ik heb genoten.

- Wat was jouw hoogtepunt Binne?
- Nou Boaite ik had wel veel 

hoogtepunten!
- Eigenlijk te veel om op te noemen!
- Inderdaad Boaite en een tien met 

een griff el voor de organisatie! 
- De afsluiting op woensdag overtrof 

wel alles hè Binne?
- Jazeker Boaite, mooi weer op het 

concoursveld met prachtige paarden 
en s’avonds de lekker gebarbecued 

bij Nijenstein. 
- En tot slot de ballonnen niet te 

vergeten Binne.
- Oh ja Boaite wat was dat mooi! 

- Heb jij ook gezien wie er allemaal 
meevoeren Binne?

- Niet goed Boaite; ik zat er ver vanaf.
- Nou Binne, ik zag een paar 

gemeenteraadsleden opvliegen.
- Oh ja Boaite wie dan wel.

- Klaas Antuma en de nestor van de 
raad, Jolle Kronenburg.

- T’s niet waar Boaite, Kronenburg, 
dat kan toch niet?

- Hoezo zou dat niet kunnen?
- Nou die “gozert” barst van de 

hoogtevrees Boaite!
- Dat schijnt niks uit te maken, want

zodra je in dat mandje zit en los bent 
gaat het over Binne.

- Nou, weer wat geleerd, maar die 
Antuma verloor wel zijn agenda 

- Ja, dat hoorde ik; hij leunde 
gevaarlijk ver over de mandrand!

- Ja Boaite en toen viel die agenda 
uit zijn borstzak.

- En zo pardoes in een dakgoot, 
waar-ie werd teruggevonden, Binne. 

- En keurig bij Antuma weer werd 
afgeleverd. Nog een geluk dat het 

alleen z’n agenda was Boaite.
- Nou en of, en dat betekende “Eind 

goed Al goed” .
- Zo is het Boaite, Zo is het!

Binne Lutje en Boaite Post

Kopijverzorgers en adverteerders,
maak het uzelf en ons gemakkeli jk!

Let op de kopij- inleverdatum:
maandag 24 september.

Het volgende blad verschijnt in week 40.
Houdt u daar ook rekening mee?

De jury bestond dit jaar uit Chris van der Plas en 
Baukje Douma. Zij hebben alle straten en tuinen ten-
minste twee maal bekeken.

Er zijn prijzen uitgedeeld in twee categorieën:
1) straatverlichting en 2) tuinverlichting

Er is geen onderscheid gemaakt tussen grote en 
kleine tuinen, omdat er te weinig te beoordelen tuinen 
waren. Bij de beoordeling is het specifi eke karakter 
van de tuin mee beoordeeld: grote tuinen hebben dus 
geen vanzelfsprekende voorsprong op kleine tuinen.

Zowel bij de straten als bij de tuinen konden 33 punten 
toegerekend worden op vier onderdelen :

1) Totaalbeeld ( verlichtingskwaliteit, deelname en 
aanvullingen particulieren, originaliteit/ éénheid/
thema) max. 10 punten.

2) Techniek (veiligheid, wegwerking kabels/ arma-
turen, uitvoering) max. 10 punten.

3) Detailbeeld (bijzondere details, leuke vondsten, 
andere opmerkelijkheden) max. 10 punten.

4) Bonus max. 3 punten.

Bespreking van de deelnemende straten:
Wollegras, 30 punten, eerste prijs
Thema: Chinatown. Er zijn heel wat ‘knutsel’uurtjes 
in het maken van deze versieringen gestoken. Er is 
echt creatief met het thema gewerkt. Een mooi geheel 
met als bijzonder detail dat er ook echte Chineesjes 
rondliepen.
Zegge, 28 punten, tweede prijs
Thema: piraten. Ook hier is men creatief met het thema 
aan het werk gegaan. Het geheel oogt mooi en is goed 
opgezet. Er voer zelfs een echt piratenschip rond.
Concourslaan, 26 punten, derde prijs
Thema: versjes uit de oude doos. Een mooi thema dat  
wel aanspreekt. Wie kent de oude liedjes niet? Leuk 
opgezet,de straat is goed opgevuld. Leuk detail was 
dat de oude liedjes ook echt te horen waren.
Irenestraat, 18 punten
Thema: spoken. Er is wel veel werk van de versierin-
gen gemaakt, maar het kwam helaas niet goed uit de 
verf. De straat oogde erg donker, waardoor je weinig 
van de details zag ( uitgezonderd een paar tuinen, die 
goed belicht waren ). Het had bijv. meer effect gehad 
als ook de spoken in de bomen langs de straat belicht 
werden, en als iedereen hun stormlampje had bran-
den natuurlijk. 
Molenerf / Roede, 22 punten
Thema: DIE-eten, die vreten. In verschillende tuinen 
werd het thema uitgelicht. Leuk bedacht. Misschien 
dat de verdeling over de tuinen die iets van het thema 
toonden wat beter kan, zodat je een beter geheel met 
elkaar krijgt.
Zwanebloem / Gele Lis,  20 punten
Net als vorig jaar de huizen verlicht en versiert met 
vrolijke zelfgemaakte vlaggetjes. De uitdaging is nu 
om er weer iets nieuws bij te bedenken en ons volgend 
jaar weer eens op een andere manier te verrassen. Er 
is vast wel meer te doen met de vlaggetjes.
Nyckle Haismastraat, 18 punten
Thema: Jurassic Park. Het is mooi opgezet op het 
veldje. Jammer dat jullie de straat zelf niet meenemen 

met het thema. Nu is het zo kaal als je aan komt rijden. 
Pas bij het veldje krijg je iets te zien.
Dr. Wumkestraat, 22 punten
Thema: spoken. Jammer dat jullie het veldje deze 
keer niet gebruikt hebben. Dat hadden jullie vorig 
jaar zo leuk ingericht. Wel waren er weer een paar 
tuinen die helemaal met het thema waren ingericht. 
De spooklampjes waaiden mooi met de wind mee. Dat 
gaf wel een leuk effect (echt zwevende spoken).
Scheltingastraat, 24 punten
Thema: Fruithof. Net als vorig jaar kleurrijk en met 
veel details uitgevoerd.Het is heel leuk om naar deze 
versieringen van eigen makelij te kijken. Jammer dat 
er zoveel auto’s langs de stoep staan geparkeerd. 
Hierdoor kun je niet alles goed zien.
Overige straten: 16 punten
Hiermee bedoelen we alle andere straten die mee-
deden aan de lichtroute en die hun straten versierd 
hadden met lichtpalen. We waarderen jullie deelname 
erg. Alleen is het jammer dat veel lampen (om 23.00 
uur) al niet meer  branden. En misschien is het voor de 
mensen die in deze straten wonen ook een leuke uit-
daging om iets creatiefs met hun straatthema te doen 
en dus het een en ander uit te werken. Zo misten we 
dit jaar bijvoorbeeld de wigwammen op de Voorzoom, 
terwijl dat vorig jaar erg leuk stond. Door het uitwerken 
van een thema krijgt een straat meer kans op een 
straatprijs, dus doe jullie best!

Bespreking van de winnende tuinen:
Irenestraat 38, 24 punten, eerste prijs
Deze kleine tuin is erg mooi aangelegd en wordt goed 
onderhouden. De verlichting is goed verdeeld en het 
thema van de straat is heel erg leuk en met veel aan-
dacht in de tuin opgenomen.
Haersma de Withstraat 18, 23 punten, tweede prijs
Dit is en blijft een ijzersterke tuin ! Goed onderhouden, 
kleurig en fraai uitgelicht. Het is wel elk jaar dezelfde 
tuin. Misschien een uitdaging om iets creatiever hierin 
te worden ???
Concourslaan 22, 18 punten, derde prijs
Ook hier weer het bewijs dat ook van een kleine tuin 
iets moois te maken is. Een gezellige tuin met een 
mooie bloemen border, goed uitgelicht.
Kranswier 7, 16 punten
Mooie ruime tuin met kleurige borders. Alleen jammer 
dat dit alles vanaf de straat niet goed is te zien.
Molenstraat 22, 16 punten
Een mooie symmetrische tuin, maar nog in een begin-
stadium, waardoor het nog niet helemaal uit de verf 
komt. Er zit weinig kleur in de tuin, maar dit maakt de 
tuin niet direct saai. Het straalt ook enige rust uit. Als 
de vlinderstruiken volgend jaar groter zijn, heb je al 
meer bloei in de tuin en kun je eventueel hier en daar 
nog een opvulling geven.
Margrietstraat 2
Een sobere tuin met weinig uitstraling. Hier en daar 
een bloempotje, niet mooi opgevuld. De tuin toont 
geen samenhangend geheel en heeft weinig kleur. 
Probeer er een gezellige tuin van te maken door bij-
voorbeeld meerdere bloempotten bij elkaar te zetten 
met mooie, kleurige planten erin, een kleedje en een 
bloemetje op het tafeltje te zetten, enzovoorts.

Jury-rapport feestverlichting 2007 Kankerbestrijding 
zoekt collectanten
Iedereen kan iets doen tegen kanker. Bijvoorbeeld, door een paar uur te 
gaan collecteren in de collecteweek van Koningin Wilhelmina Fonds-Kan-
kerbestrijding. Met het geld dat onze collectanten ophalen, kunnen we 
onze missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor de kankerpatiënten.

De collecte wordt dit jaar gehouden van 3 tot en met 8 september. Wie 
zich als collectant wil inzetten of meer informatie wilt over het collecteren 
kan bellen met Marion Boomsma, telefoon 541310 of Anja Berends, tele-
foon 542758. Meer informatie staat ook op www.kwfkankerbestrijding.nl

NVVH afdeling Buitenpost
Op 18 september is er een bijeenkomst in De Schakel 
om 19.45 uur. De heer J. van der Kooi uit Buitenpost zal 
dan op de eerste avond van het nieuwe seizoen mooie 
verhalen vertellen. De werkgroep organiseert elke 
maand een gezellige bijeenkomst en vanaf 4 oktober staan er weer een 
aantal excursies op het programma. Heeft u belangstelling om hier ook 
van mee te genieten? U bent van harte welkom! 
De vereniging stelt zich o.a. ten doel het behartigen van de belangen van 
de vrouw in de maatschappij en het opkomen van de belangen van de 
consument in de breedst mogelijke zin. Het jaarthema is voor 2007-2009: 
‘Emancipatie en Veiligheid’.
Voor inlichtingen over lidmaatschap e.d. kunt u terecht bij één van de 
dames van de werkgroep: A. Lammerts, telefoon: 541327. 

Schilder Betting Kroese
in Buitengewoonbuitenpost
Op 20 september om 19.00 uur zal de expositie van Betting Kroese of-
fi cieel worden geopend. Iedereen is die avond van harte welkom om de 
schilderijen, meest aquarellen, te komen bewonderen. Tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur bent u in de gelegenheid om de schilder ook persoonlijk te 
ontmoeten in de expositieruimte van de winkel aan de Voorstraat 45.

Het werk van Betting beslaat een periode van 25 jaar waarin duidelijk een 
ontwikkeling te zien is. In het begin maakte hij vooral aquarellen waarin 
de werkelijkheid de boventoon voert. In zijn latere werk gaan fantasie en 
werkelijkheid meer door elkaar lopen. De in Harlingen geboren schilder 
heeft iets met boten. In veel van zijn werk zie je schepen een belangrijke 
rol spelen. Ook landschappen, bloemen en stillevens heeft hij op het doek 
vastgelegd. Er is werk dat met acrylverf en pastelkrijt gemaakt is, maar 
ook gaat hij de laatste tijd meer en meer met olieverf aan de slag. Het 
lijkt erop dat we in dat opzicht nog heel wat van hem kunnen verwach-
ten. Deze expositie geeft een overzicht van een deel van zijn werk en is 
zeker de moeite waard om te bekijken. Zijn werken blijven te zien tot 10 
november, tijdens de openingstij-
den van de winkel op donderdag 
en vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 
uur, vrijdagavond koopavond en 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Tevens bent u deze avond 
in de gelegenheid om te worden 
geïnformeerd te worden over de 
workshops die er dit jaar in de 
winkel gegeven worden. Kijk op 
www.Buitengewoonbuitenpost.nl 
voor meer informatie.

Een foto van de straatprijswinnaars van het Wollegras (foto: Henk Kootstra)



Het is niet leuk om lang door te zeuren over 
openbare besluitvormingen zoals destijds in 
juni. Maar, de wegenbouwers en stratenma-
kers zijn nog lang niet klaar, terwijl de afspraak 
was dat de werkzaamheden ruim een maand 
geleden zouden zijn beëindigd. 
“Té veel regen”, is desgevraagd het antwoord 
op een voor de hand liggende vraag. Het is 
wellicht maar al te waar. Want ik herinner me 
een voorval waarbij een regenbui in juli dusda-
nig heftig uitpakte dat allerlei meetstokken en 
ander speciaal gereedschap de straat in dreven 
als bootjes strijdend voor een ereplaats tijdens 
een wildwaterkampioenschap voor kajaks. Een 
koddig gezicht; beteuterde werklieden die het 
werk de rest van die dag maar voor gezien 
hielden.
Zou Al Gore, u weet wel, die voormalige pre-
sidentskandidaat voor de Verenigde Staten 
van Amerika, die het net niet is geworden en 
nu zijn levenswerk aan het vervullen is met 
stevige milieustatements. Wat blijkt uit zijn 
inmiddels omvangrijk oeuvre is een toename 
van zeewater op het land. Dit komt in meer-
dere mate voor als regen en gelukkig nog 
in mindere mate als overstroming. Hoewel 
Bangladesh, China, Suriname en Zwitserland  
hier anders over zullen denken. In Nederland 
loopt één en ander kennelijk niet zo’n vaart. 
Het wordt verstandig geacht, wanneer we de 
Minister van Milieu mogen geloven, om ons ‘te 
verdrinken’ in de spaarlampen. Dat is op zich 
zelf niet zo raar, maar het is slechts een gebaar 
en houdt allerminst de wateroverlast tegen. 
“Mogelijk helpt het uitzetten van ongewenste 
buitenlanders ook nog eens extra mee aan 
het tegengaan van milieurampen. Immers, zij 
verbruiken ook nogal wat energie en helpen 
op illegale wijze mee aan het vergroten van 
de CO2 uitstoot, want ze betalen er Nederland 
geen cent voor”, zeggen sommige heel erg 
nette mensen. Zo’n misselijke houding is deze 

zomer wel gebleken uit het optreden van een 

groot energiebedrijf. Zij dreigden de nutsvoor-
ziening van het opvangcentrum in Witmarsum 
af te sluiten… “Er werd niet betaald”, zeiden ze, 
alsof ze in hun recht zouden staan. Achteraf 
bleek plotseling dat ook deze actie slechts ‘een 
gebaar’ was. Helaas was de publieke opinie ten 
faveure van de illegale vreemdelingen op een 
groteske wijze arm te noemen. “Nee”, zegt 
men, “laten we het vooral over belangrijkere 
zaken hebben”. De koffi e, het brood en de 
melk worden duurder. De grondstoffen zijn 
ten gevolge van mislukte oogsten minder voor 
handen. De oogsten zijn vergaan tengevolge 
van heftige regenval en overstromingen op 
de ene plaats en ongekende droogte in een 
ander deel van de wereld. Nog maar wat meer 
spaarlampen kopen en wat sneller die illegalen 
uitzetten; het is straks weer tijd voor de cho-
coladeletter en de sinterklazen in zilverpapier 
en dat moet wel betaalbaar blijven. En het is 
al moeilijk genoeg geworden, zeker wanneer 
je hebt belegd en last hebt van de wereldwijde 
beurscrises. Hoe moet het straks met ons huis 
en met de derde vakantie. Wie weet wordt 
Vlaanderen onafhankelijk en wil ook nog eens 
bij Nederland gaan horen. Dan zijn er ineens 
een hoop illegalen. In België kan zelfs de ko-
ning ogenschijnlijk niets meer uitrichten. En ze 
hebben niet eens een goed ‘spaarlampenplan’. 
“Hoe moet dat straks”.
Het is maar een kleine terugblik op de zomer 
van 2007, beste lezer. Afgezien van wat drij-
vend gereedschap in de straten, heeft de regen 
niet al te grote brokken veroorzaakt. Een natte 
vakantie misschien. 
Wanneer we naar de ‘herfst van de wereld’ 
kijken en even stilstaan bij de gebeurtenissen 
om ons heen, laat ons dan verstandig kiezen 
en ons minder bezighouden met de bijzaken 
van het leven. De hoofdzaak ligt in ’s mensens 
hart, dat ons gegeven is om de Schepping te 
beheren. Niet om deze te beheersen.
Tot de volgende keer.
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Een voorloper van de Kollumer Courant 
schreef in 1880 (het jaar waarin die krant 
van start ging) o.a. het volgende:

Van alles wat
· Te Twijzel heeft een vijfjarig knaapje 
zijn tweejarig zusje, door een houw met de bijl, twee vingertjes van ’t 
handje afgeslagen. 
· Zondagmorgen, omstreeks zes uur is in ’t naburige Mur-
merwoude tegen J.v.d.L. die bezig was een korf-vol gras te maaien 
voor zijn vee, door de Bruin, politie-agent te Driesum, procesverbaal 
opgemaakt. ’t Zal wel overbodig zijn te wijzen op ’s mans ijver en 
nauwgezette plichtsbetrachting. Dit feit spreekt genoeg. Gelukkig 
had de Bruin, met een rustig en ten goeder naam bekend staand 
burger te doen, anders! …Nu zoo’n daad getuigt van meer dan gewo-
nen moed.
- Voor de liefhebbers van aardig heden kunnen wij melden, dat de 
veldwachter de Vries, te Veenwouden, van ééne grauwe erwt (die 
zichzelf gezaaid had) eene wel overvloedige vrucht verkreeg. Om den 
overvloed te kunnen weten heeft hij uit 205 peulen, die hij van de 
eene erwt plukte, 803 erwten gedopt.

Een rare boel
In 1903 kwam een schrijver in genoemde krant tot de volgende ver-
zuchtingen:
“Geen lamp geeft thans meer licht genoeg, geen brandkast is meer dicht genoeg.

Geen woning is meer mooi genoeg, geen kellner krijgt meer fooi genoeg.
Geen spoortrein gaat meer gauw genoeg, geen taille is meer nauw genoeg.
Geen geldbeurs is meer vol genoeg, geen uitgaansdag is meer vol genoeg.

Geen mode is meer dwaas genoeg, geen knecht is thans meer baas genoeg.
Geen kind is meer brutaal genoeg, geen werkman krijgt meer loon genoeg.
Geen reclame maakt vertoon genoeg, geen bruid heeft meer fortuin genoeg.

Geen kluchtspel is meer schuin genoeg, geen dienstmaagd is meer chic genoeg.
Geen clown is meer komiek genoeg, geen winkel is meer fraai genoeg.
Geen orgel maakt lawaai genoeg, geen sportman is meer wild genoeg.

Geen aalmoes is meer mild genoeg, geen meisje is thans geleerd genoeg.
Geen vrouw geëmancipeerd genoeg, geen dagblad geeft meer stof genoeg.

Geen straattaal is meer grof genoeg.
Het is het onvolmaakte op deez ‘aard, dat zooveel stof tot mopp’ren baart”.

Advertenties in 1903
Te koop: bij de Wed. J. Dijkstra, Oudwoude: 1000 beste elzen tak-
kebossen, 50 korf Pootaardappelen, Hallumers en circa 120 korf gele 
Jammen eetaardappelen, eerste soort.
Te koop: Een nog sterke kar met deksel op veeren, geschikt voor een 
venter en een kar voor 8 á 10 melkbussen; tevens twee tafels, een 
vierkante en een ronde, beide nieuw, bij J. Kingma, Kruisweg bij 
Kollum.
Te koop: Een Bes Cornet à Piston, te bezien en te bevragen bij 
J.Schregardus, boekhandel, Dokkum.

Reitoer in 1907
Verleden Woensdag mocht de meisjesvereniging “Bid en Werk”, ge-
vestigd te Twijzel, het voorrecht genieten na een bestaan van pas 
zeven maanden, een rijtoer te maken. De tocht ging naar de Leek. 
Daar werd ’t schoone buiten van Jhr. Van Panhuis bezien. Als nu 
werd de rit voortgezet tot Midwolda. Hier werd de bekende graftombe 
in de Hervormde kerk niet vergeten. Laat in den avond keerde men 
weder huiswaarts. Het heerlijke weder en de aangename stemming 
droeg het zijne er toe bij om de tocht welgeslaagd te doen zijn. Allen 
keerden dan ook zeer voldaan huiswaarts. Het is te wenschen dat het 
de jeugdige vereniging, met haar vlugge en accurate presidente, Mej. 
Langhout, wel moge gaan.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1941, die woonden in Buitenpost.
25 februari: Hazenberg, Aafke, 62 jaar, e.v.: van der Meer, Wijberen 
(Lutjepost)
6 april: Kingma, Minne, 80 jaar, wedn. van: Braaksma, Janke
9 mei: de Poel, Heilina, 56 jaar, ongehuwd
9 mei: Bakker, Menze, 68 jaar, wedn. van: Havinga, Annette Hugina, 
eerder van Santema, Sijtske
14mei: Tuinstra, Jitske, 77 jaar, e.v. Ploeg, Hielke
24 mei: Zwart, Ebele, 1 maand, z.v. Zwart, Dirk, koopman en Talstra, 
Pietje
10 juni: Reitsma, Janke, 62 jaar, e.v. Top, Siebe
18 juni: van der Mei, Foekje, 20 dagen, d.v. van der Meer, Jan en van: 
Praamstra, Rigtje
12 juli: Fennema, Douwe, 74 jaar, schilder, e.v. Tuinstra, Atje
1 september: Zwaagstra, Willemke, 72 jaar, e.v. Visser, Gerrit

Een voorloper van de Kollumer Courant 

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 37 -

De Schoolstraat in 1950. Het gebouw was toen nog de Openbare Lagere School.
(foto: uit het archief van D. Wildeboer)

groot energiebedrijf. Zij dreigden de nutsvoor-

door Hans Hamers

Bij dit stukje ziet u geplaatst een ansichtkaart van 
de Stationsstraat te Buitenpost, die ruim een eeuw 
geleden werd verzonden naar een jonge man met 
de naam van Teun. Deze jongeling kreeg “een dikke 
kus en vele groeten !!!!”van twee verschillende jonge 
dames, een zekere Jo en ene Tittie. De laatste naam 
is niet helemaal duidelijk. Nieuwsgierigheid is nu 
eenmaal een normale menselijke eigenschap en 
bij mij kwam de vraag op hoe die situatie in elkaar 
stak. Het is wel duidelijk dat twee meisjes (mis-
schien nichtjes) ergens in Buitenpost logeerden. Dit 
was in de zomervacantie, want “onze fraaie kermis 
is weer voorbij en we vermaken ons daarom thuis”. 
De Buitenposterkermis en -jaarmarkt werd en ook 
nu nog gehouden, op de eerste woensdag in de 
maand augustus. Verder blijkt dat de bewuste Teun 
zijn vacantie in Valkenburg ging doorbrengen. Voor 
die tijd was dat iets bijzonder en niet weggelegd voor 
iedereen vanwege de kosten en gebrek aan vacan-
tiedagen. Wat staat er op de foto ? Direct links: het 
voormalige doktershuis, in 1868 gebouwd voor één 
van de eerste huisdokters van Buitenpost, de heer 

Sytze Greidanus, die in 1877 vertrok naar Baarn 
om daar huisarts te worden. Midden op de weg zijn 
vijf personen te onderscheiden, o.a. drie volwassen 
mannen met een hondenkar en twee jongens met 
een fi ets. Daar achter staat een kleinere jongen en 
is er iets in de buurt dat wel op een kruiwagen lijkt. 
Dan nog wat over de ouderdom van de ansichtkaart. 
In ieder geval is deze vóór het jaar 1906 verzonden 
en wel in verband met het volgende. Tot dit jaar was 
het alleen toegestaan om, behalve het adres en de 
afzender, op de achterkant een tekst te schrijven, 
wanneer er een duurdere postzegel werd geplakt. In 
de regel werd dit niet gedaan en schreef men zijn of 
haar verhaaltje op de voorkant van de kaart, zoals 
de beide dames deden. Te zien is, dat door de druk-
ker van de ansichtkaart hiervoor aan de rechterzijde 
speciaal ruimte werd gelaten. Al met al geeft ons de 
afbeelding een indruk van het straatbeeld van om-
streeks het jaar 1900. Wat was het toen nog heerlijk 
rustig op straat en niemand had last van het langs 
razend verkeer en de geparkeerde auto’s.
(tekst en afbeelding: D.R. Wildeboer)

Lieve Teun en een dikke kus... 




