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Vrijwilligster van het eerste uur Ank 
Rippen in de winkel in de hal van de 
Poiesz.

Wereldwinkel Buitenpost bestaat 1 april 15 jaar!
Dat willen de medewerkers samen met u als klant vieren met een aantal leuke akties. 

In de week van 1 tot en met 5 april zullen de kinderen kunnen grabbelen voor 20 eurocent per keer, de opbrengst gaat naar een goed doel. 
Verder is er in deze week een traktatie voor elke klant en mag deze zijn/haar kassabon, voorzien van naam en telefoonnummer, in een doos deponeren. 

Op zaterdag 5 april om 15.30 uur komt burgemeester Tj. van der Zwan drie winnende kassabonnen trekken uit de doos. Deze winnaars krijgen een mooie prijs!
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Na een voorbereiding van drie maanden ging 1 april 
1993 in ons dorp de Wereldwinkel van start. De fees-
telijke opening werd voorafgegaan door fietsend met 
een palmtak door het dorp de opening aan te kondigen. 
Toenmalig burgemeester B. Schmidt plaatste de Werel-
winkelvlag in de houder en opende al dansend op de 
muziek van de Pan Afrikaanse Culturele Groep, samen-
gesteld uit bewoners van het AZC, officieel de Wereld-
winkel van ons dorp.

Initiatiefnemer Meine Hamstra vormde samen met zes ande-
ren, Ank Rippen, Marian Folmer, Klarie Veenstra, Sjoerdtsje 
de Vries, Nynke Harms en Janny Bijlsma het stichtingsbe-
stuur. Er moest heel wat geregeld worden, de statuten moes-
ten opgesteld worden en er moest beginkapitaal, een kraam, 
een telmachine en natuurlijk een winkelassortiment komen. 
Dat kostte vele avonden vergaderen en voorbereiden op. 
Er werden bezoeken afgelegd aan bijvoorbeeld Grou en 

Dokkum, waar de Wereldwinkel al een poos bestond. Er 
werd een vernuftig plan bedacht om waardecertificaten te 
verkopen aan publiek en bedrijfsleven om aan beginkapitaal 
te komen voor de aanschaf van het assortiment.

Beginjaren
Bij de start was er nog niet echt sprake van een winkel. De 
Poi-Mar stelde een gedeelte van de hal beschikbaar waar 
de vrijwilligers elke donderdagmiddag vanuit een kraam de 
spullen konden verkopen. Deze kraam (beschikbaar gesteld 
door timmerbedrijf Tamminga) moest elke donderdagmorgen 
opgebouwd en ingericht en elke donderdagavond weer afge-
broken en ingepakt worden. Dit was een hele klus en daar 
waren vrijwilligers voor nodig. Gelukkig waren er bij aanvang 
al een dertiental vrijwilligers, een groep die zich al snel uit-
breidde naar een vijfentwintigtal.
De verkoop beperkte zich niet alleen tot de hal van de Poi-
Mar, ook werden markten, braderieën en bibliotheken be-
zocht. Dit leverde een goede omzet op, in de eerste maand 
van het bestaan ƒ4000,-! Het eerste jaar konden de boe-
ken worden gesloten met een omzet van ƒ28.895,-. Leuke 
bijkomstigheid was ook nog dat de meeste houders van de 
waardecertifikaten deze niet weer verzilverden maar omzet-
ten in een schenking. De goede verkoopcijfers leidden er op 
een gegeven moment toe dat de verkoopuren werden uitge-
breid, de kraam ging ook op vrijdag open.
Natuurlijk moest er ook reclame gemaakt worden. Dat ge-
beurde middels de landelijke folder van Fair Trade. Deze 
moest dan eerst wel gestempeld worden en vervolgens ver-
spreid, tot zelfs in Burum toe. Allemaal werk dat door de vrij-
willigers werd gedaan.

Kerstpakketten
De Wereldwinkel verzorgt ook kerstpakketten. Zo hebben in 
het verleden het Lauwerscollege en het AZC hun pakketten 
bij de Wereldwinkel betrokken. Daarmee geven deze instel-
lingen ook een belangrijk teken van ondersteuning af. In deze 
tijd van duurzaam en verantwoord ondernemen blijft dat ze-
ker een overweging. Natuurlijk kan de Wereldwinkel ook op 
dit vlak nog steeds wel uitbreiding van klandizie gebruiken.
U kunt hierover informatie inwinnen bij Wijke Douma, tel. 
542613.

Een eigen winkel
Na de verbouwing van de Poiezs ging op 10 oktober 2002 de 
huidige winkel open en werd het echt een winkel, een ruimte 
die de Poiesz kosteloos beschikbaar stelt. Wel de kleinste 
Wereldwinkel van heel Nederland, maar toch, een stuk mak-
kelijker, geen in- en uitgepak meer. Dus vanaf dat moment 
kon er elke middag verkocht worden. Dat resulteerde er in 
2003 in dat de Wereldwinkel Buitenpost in de landelijke top 
drie stond van meeste verkopen per m², een geweldige pres-
tatie, waaraan onze dorpsgenoten een grote bijdrage heb-
ben geleverd. Bent u nog geen klant? De vrijwilligers heten u 
van harte welkom in de Wereldwinkel.

Artikel uit het Nieuwsblad van Noord Oost Friesland van 2 april 1993.

Sjoerdtsje de Vries en Nynke Harms in de kraam in de hal van de Poi-Mar. 
(eigen foto)

Publiek kijkt  toe tijdens de opening op 1 april 1993. (eigen foto)

De kleinste Wereldwinkel van Nederland...



Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

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

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk 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 21 april 2008. 
De volgende editie verschijnt 

in week 18 van 2008.
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 Al Gelezen

● Hondenbezitters die in het publieke 
domein van de gemeente Achtkarspe-
len verzuimen de uitwerpselen van hun 
viervoeter op te ruimen, kunnen op de 
bon worden geslingerd door dorpswach-
ten. De surveillanten hebben sinds kort 
de bevoegdheid om een bekeuring uit te 
schrijven voor de zogeheten kleine erger-
nissen. Daartoe wordt ook hondenpoep 
gerekend.
● Miljoenen euro’s in de keukenla. Volgens 
peilingen blijkt dat in de keukenla van 
Nederlanders bijna 8 miljoen cadeaubon-
nen liggen, die samen 200 miljoen waard 
zijn. De oudste en meest bekende is de 
boekenbon. Een bureau onderzoekt of de 
vergeten bonnen ook voor goede doelen 
kunnen worden ingezameld. Beter dan de 
bonnen te laten verstoffen in de keukenla.
● Volgens wethouder Willem van der 
Wal komen op diverse plekken in onze 
gemeente parkeerplaatsen voor campers. 
Gedacht wordt aan ruimte bij winkel-cen-
tra, zodat vakantiegangers daar ook hun 
boodschappen kunnen doen. Zo mogelijk 
ook bij toeristische attracties, zoals de 
botanische tuin De Kruidhof.
● Jelle Wagenaar, tevens penningmeester 
van de Vogelwacht Buitenpost heeft op 
12 maart. om een minuut voor half vier 
nabij Buitenpost het eerste kievitsei van 
de Gemeente Achtkarspelen gevonden. 
Het ei is aangeboden aan burgemeester 
Tjeerd van der Zwan.
● Een lang gekoerste wens is op zaterdag 
15 maart jl. in vervulling gegaan. Op fees-
telijke wijze is het restaurant, genaamd 
‘De Ferdivedaasje’ van Haersmahiem 
geopend. Er kan worden gegeten in een 
sfeervolle omgeving en de bezoekers wor-
den ontvangen door gastvrouwen. Ook de 
recreatiezaal, waar het restaurant deel van 
uitmaakt, onderging een metamorfose.

Van de bestuurstafel

Bewegen is gezond, dat is iets waar ook Gemeente 
Achtkarspelen zich sterk voor maakt. Vooral voor ouderen is het erg 
belangrijk dat zij voldoende lichaamsbeweging krijgen. Ik reken mij 
beslist nog niet tot de oudere generatie, maar men kan niet vroeg 
genoeg beginnen met sporten. Tennis is mijn favoriete sport en als het 
even kan doe ik graag mee aan een toernooi. Mijn laatste toernooi is 
helaas niet zo goed afgelopen, ik heb mijn kuitbeen namelijk gebro-
ken. Van het ene op het andere moment ben je dan opeens gekluis-
terd aan een rolstoel en/of krukken. Je kunt alles dan eens vanuit een 
ander perspectief bekijken en je komt er al gauw achter dat rolstoelers 
het allesbehalve gemakkelijk hebben! Ondanks de inspanningen om 
het comfortabel te maken voor deze (grote) groep, zijn de voorzienin-
gen nog niet optimaal in ons dorp. Misschien ligt hier ook nog wel een 
taak voor Plaatselijk Belang. Helaas is er nog een bestuurslid (Auke 
Attema) geveld door een volleybalblessure. Hij heeft de achillespees 
gescheurd. Laten we hopen dat het hierbij blijft. 
Ondertussen proberen wij ons (vrijwilligers)werk gewoon door te laten 
gaan. Wij hebben tijdens de bestuursvergadering van 5 maart jl. onder 
andere gediscussieerd over de vraag of we als gemeente zouden moeten 
fuseren met naburige gemeenten, of is samenwerking voldoende voor 
Achtkarspelen? We hebben de vraag gesteld: moeten wij als Plaatselijk 
Belang ook een standpunt innemen? U begrijpt natuurlijk dat dit niet in 
één avond besproken kan worden. Maar het is goed om ons daar in te 
gaan verdiepen. Voordat wij hierover een besluit gaan nemen, lijkt het 
ons zinvol om eerst de onderzoeksrapporten af te wachten.
Inmiddels is men begonnen met de werkzaamheden in de Kerkstraat. 
Als bestuur hebben we besloten om een kunstwerk te schenken. We 
hebben al een kunstenaar aan het werk gezet en die zal binnenkort 
met een voorstel komen. Wij zijn zeer benieuwd! Wij hebben de situa-
tie van Buitenpost-brims uitgelegd zodat hij dat er in kan verwerken. 
Onze ledenwerfactie is weer hervat. Het viel ons tegen om als bestuur 
alle Buitenposter gezinnen, die nog niet lid zijn, te benaderen over 
een lidmaatschap. Gelukkig hebben we Bea Zwiep bereid gevonden 
om ons dit werk uit handen te nemen. Het heeft al 160 nieuwe leden 
opgeleverd! Geweldig. Als zij nog niet bij u aan de deur is geweest 
kunt u haar binnenkort verwachten. Met zoveel nieuwe leden hoop ik 
dat wij genoeg stoelen hebben tijdens onze jaarlijkse ledenvergade-
ring in april. Dit jaar hebben wij als locatie de kantine van Stichting 
Woningbouw Achtkarspelen gekozen. Dhr. Heida zal na de pauze iets 
vertellen over woningbouw/verhuur, etc. Vorig jaar zijn we begonnen 
met het uitreiken van de brims. Wij willen elk jaar een Buitenposter, 
die veel voor ons dorp heeft betekend, met deze brims onderscheiden. 
Dit is zoiets als: geridderd worden in de orde van Oranje Nassau en 
dan op zijn Buitenposters. Het belooft een boeiende avond te worden. 
Ik hoop dat ik u allen op 17 april welkom mag heten tijdens onze 
ledenvergadering (zie ook de uitnodiging elders in deze krant).

Namens PBB, Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter
tel. 542932, e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl 

Museumweekend
Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april wordt het Museumweekend 
in De Kruidhof gehouden. De kunst van de waarheid: ontdek wat waar is 
en wat niet in de verhalen die over planten de ronde doen. Kijk door de 
microscoop, blader en lees in de boeken en zoek op het internet naar uw 
favoriete legendeplant en vertel het verder. Bij voldoende belangstelling 
op zaterdag en zondag om 15.00 uur rondleiding met gids. Gereduceerde 
toegangsprijs: € 2,00. 
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 10-17 uur, zondag van 12-17 uur. 
Informatie: www.dekruidhof.nl of tel. 541253.

55e Concours Hippique op 
Mejontsmaterrein
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Het belooft een dag te 
worden vol topsport en amusement voor het hele gezin! Dus noteert u 
alvast op uw kalender, in uw agenda, telefoon of PDA: ‘Woensdag 6 
augustus in Buitenpost het 55e concours hippique’. We zullen u maande-
lijks via de Binnenste Buitenpost en onze website op de hoogte houden 
van de laatste ontwikkelingen. De Stichting Paardensport Commissie 
Buitenpost bestaat op dit moment uit de volgende personen: Altinus 
Idema, Wiep Speulman, Oene Koop Teitsma, Tiemen Dolfijn, Sieneke 
Mekkes, Auke van der Horn, Pieter Jan Schouwstra en Nelleke de Graaf. 
Volgende maand hopen we u veel nieuws te kunnen brengen!

Stichting Paardensport Commissie Buitenpost

Voorjaarsconcert Vocaal 
Ensemble op zondag 13 april
Wat is er nu mooier dan het voorjaar in te luiden met een Voorjaarsconcert 
en dan ook nog op zo´n schitterende locatie als de Kruidhof! Wij zijn dan 
ook erg blij dat het ons dit jaar weer mogelijk wordt gemaakt te midden van 
de ontluikende natuur te zingen over dit meest bezongen jaargetijde.
Natuurlijk komen er behalve voorjaarsliederen (van Thomas Morley) 
ook andere genres voorbij, zoals een koorgedeelte uit de Elias van Felix 
Mendelssohn Bartholdy, False Love van Edward Elgar,  Slowaakse volks-
liedjes van Béla Bartók, Sighing softly to the river van Gibert & Sullivan 
en vele andere. Ons koor wordt gedirigeerd door niemand minder dan 
Marleen Miedema. Pianist Martijn Jager zal sommige stukken begeleiden 
en natuurlijk ook solistisch ons allen verrassen. Verschillende koorleden 
zullen ook weer solo gaan zingen. Kortom, het belooft een fantastisch 
programma te worden.
Aanvang: ´s middags drie uur. Plaats: Kruidhof. Entree: € 2,00
Na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.
We verheugen ons erop U deze zondag toe te zingen!

Twee evenementen op 
één dag!
Op zaterdag 12 april presenteert het Behouden Huis twee evenementen. 
’s Middags om 3 uur opent burgemeester Tj. van der Zwan een 
beeldententoonstelling in de Kruidhof. Het gaat hier om beelden van Dries 
Reeder die hij uit verschillende materialen, waaronder ijzer en stenen 
gemaakt heeft. Zie in deze Bibu naar het interview dat Jannie Jensma 
met Dries Reeder maakte. ’s Avonds om 8 uur in de Hervormde Kerk een 
orgelconcert door Harm Hoeve (geen entree, wel een collecte). Harm Hoeve 
(1964) speelt werken uit de orgelliteratuur en ook enkele improvisaties. 
Hoeve is een leerling van Piet Kee en Guy Bovet. Op 24-jarige leeftijd ontving 
hij reeds de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzer Festival. Hij 
geeft concerten in Canada, Amerika, Rusland, Duitsland, Schotland en 
Frankrijk. Om twee redenen is dit een unieke kans om deze organist te 
horen spelen: Harm Hoeve staat bekend om zijn bekwame registratie en 
het Dam-orgel van Buitenpost is bekend om zijn kleurrijke registers.

Onger Oens in Geref. kerk
Aanstaande zaterdag 19 april om 19.30 uur zingt mannenkoor Onger Oens 
voor Roemenië In de Gereformeerde kerk.De toegang is vrij, wel is er een 
collecte voor ons project in Roemenië. Ook is er in de hal een tafel met 
veel mooie cadeautjes (hebbedingetjes). De opbrengst hiervan is ook voor 
Roemenië. Wij hopen op een volle kerk en dat u ons project wilt steunen.

Stichting Tabor, tel. 543241

Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Buitenpost
Op donderdag 17 april om 20.00 uur wordt in de kantine van Stichting 
Woningbouw Achtkarspelen aan de Zwanebloem 5 De jaarlijkse leden-
vergadering van plaatselijk Belang Buitenpost gehouden. U wordt van 
harte uitgenodigd voor deze vergadering.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter Maaike Dotinga-van der Veen
2. Jaarverslag 2007
3. Verslag ledenvergadering 11 april 2007
4. Financieel overzicht 2007
 Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 10 april af te halen bij de pen- 
 ningmeester, Jelly Nijboer, Molenstraat 42, of per email te verkrijgen 
 bij: nijboer42@gmail.com o.v.v.: verslagen PBB.
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuursverkiezing
 Aftredend als penningmeester: Jelly Nijboer
 Zij blijft nog wel actief als gezantbestuurslid.
 Voorstel benoeming: Herman Bergervoet, Molenstraat 27
 Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de aan- 
 vang van deze vergadering bij het bestuur melden.
8. Bijzonder moment
9. Rondvraag
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze.
Presentatie van de heer R.T. Heida, directeur van SWA.

Het bestuur,
voorzitter: Maaike Dotinga-van der Veen
2e voorzitter: Johan Kootstra
secretaris: Leonie Kramer-Boer
2e secretaris: Auke  Attema
penningmeester: Jelly Nijboer-Lindeboom
2e penningmeester: Rients Leijendekker
algemeen bestuurslid: Jan Klaas Gatsonides

Hallo,

ik wil even vragen of er nog vroegere klasgenoten van mijn vader in de 
buurt zijn. Mijn vader was Hein Fokkinga geboren op 13-11-1921 en 
overleden op 14 december 2006, maar in 1946 naar Limburg verhuisd, 
denk ik. Hij is later teruggekomen om te trouwen in Buitenpost op 8 au-
gustus 1946 met Velta Strupe, een Letlands meisje. Ik zou het fijn vinden 
als iemand mij nog iets over hem kan vertellen uit zijn jeugdjaren. Zijn 
ouderlijk huis staat bij het spoor, Jeltingalaan 2, de boerderij waar ik als 
meisje iedere zomer naar toe mocht, bij oom Douwe en tante Fetje. Ik 
heb hele mooie herinneringen aan Buitenpost.

U kunt uw reacties sturen naar e-mail: bibupost@gmail.com ter attentie 
van  Laila Fokkinga. 

Oproep



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.

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
Ons bekende familiepakket 

de ‘Oriënt’

*4 personen friet         Nu
*2 kroketten
*2 frikandellen
*extra bakje mayonaise

6,00€

Attentie...Let op...Weet u dat??? ‘de Oriënt’
nu zaterdags geopend is van: 11.30 tot 19.00 uur

U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven vanaf 11.00 uur.

Weet u ook dat wij uw:
*verjaardagspartijtjes

*vergaderingen
*klaverjassen

*bingo (met leuke prijsjes) 1x in de 14 
dagen

kunnen verzorgen?
Vroegtijdig opgeven(540679)!!!

Info bij ons in de zaak.
Bij ons kunt u pinnen en chippen!!!

Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag: 08.00 - 18.00 uur
 donderdag - vrijdag: 08.00 - 19.00 uur,
 zaterdags: 11.30 - 19.00 uur

Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost



Gre Elsinga werd als Grietje 
Reitsma in 1941 geboren in 
Eestrum. Ze groeide op op een 
boerderij. Het gezin telde vier kin-
deren, waarvan er een al vroeg 
overleed. Toen Grietje een half jaar 
was, overleed haar moeder. “Dat 
speelt mijn hele leven mee”, zegt 
Gre. “Mijn vader trouwde weer en 
we vochten om liefde te krijgen. 
We misten moederliefde. Mijn oud-
ste broer en ik hebben daar erg 
last van gehad. We konden alle-
maal thuis goed leren, maar omdat 
ik een meisje was, moest ik maar 
naar de huishoudschool. Dan kon 
ik later op de boerderij komen wer-
ken. Een lerares vond dat ik alsnog 
naar een andere school moest, 
maar dat hoefde van mijn ouders 
niet. Dat heeft me later veel ver-
driet gedaan.”

Vechtlust
Met inmiddels acht kinderen was 
er genoeg te doen voor Griet op de 
boerderij. Toen ze negentien was, 
zag ze in het Friesch Dagblad een 
advertentie waarin gezinsverzorg-
sters gevraagd werden. Op een 
avond fietste ze naar Leeuwarden. 
“Als jij eerst een poosje stage bij 
ons loopt, kun je een opleiding vol-
gen, werd me gezegd. Thuis ver-
telde ik dat ik werk in Leeuwarden 
had. Maar dat gebeurde zomaar 
niet! Tot mijn pake en beppe tegen 
mijn vader zeiden: ‘Do mast dat 
famke mar gean litte’. Dus ik de 
wijde wereld in.”

Haar moeilijke jeugd maakt van 
Griet een strijdlustige vrouw. “Ik 
ging op kamers in Leeuwarden 
en ben daar vier jaar gezinsver-
zorgster geweest”, vertelt ze. Na 
een mislukte verkering kreeg ze 
toch weer heimwee naar huis. 
“Toen werd ik gezinsverzorgster 
in Tietjersksteradeel. Inmiddels 
had ik mijn man leren kennen. 
Hij had een kruidenierswinkel in  
Munnekezijl en daar ben ik toen 
naartoe gegaan.” Griet werd Gre, 
want in Munnekezijl zeggen de 
Groningers dat je ‘een grietje ach-
terna loopt’.

Na vier jaar sloeg het noodlot toe. 
“Mijn man werd niet goed en het 
leek op overspannenheid. Nadat 
hij in elkaar gezakt was en opgeno-
men in het ziekenhuis, bleek dat hij 
een maagbloeding had. Toen men 
zijn milt verwijderde, werd ontdekt 
dat hij de ziekte van Hodgkin had. 
Het was 1973 en hij was een van 
de eersten die chemokuren kreeg. 
Maar hij was een vechter, net 
als ik. We hadden twee jongens 
gekregen en we wilden er wat van 
maken. We kochten een caravan 
in Borger. Vanaf 1980 runden we 
’s zomers naast onze supermarkt 
de kampwinkel op Lauwersoog en 
stonden we daar op de camping. 
De jongens vonden het prachtig.” 
Haar man won uiteindelijk de strijd 
tegen de kanker niet: hij stierf in 
1987 op 48-jarige leeftijd.

In dezelfde tijd ging het ook slechter 
met de kruidenierswinkel. In Kollum 
werd een Van der Werff geopend 
en de Aldi kwam. “De mensen kre-
gen in die tijd allemaal een auto en 
wij verloren steeds meer klanten”, 
weet Gre nog. “Toen er diepriool in 
het dorp werd aangelegd, konden 
de mensen drie maand haast niet 
bij de winkel komen. Ze trokken 
naar Buitenpost en Kollum.” Na het 
overlijden van haar man, was Gre 
van de kaart. Als eerste stootte ze 
de winkel op Lauwersoog af. Haar 
zoons hadden andere ambities 
dan het winkelbedrijf. Ze besloot 
ook de winkel in Munnekezijl te 
verkopen.
Waar zal ik heengaan, dacht Gre. 
“Ik wilde eerst naar Grijpskerk, maar 
het werd Buitenpost. Ik wilde graag 
bij het spoor wonen, dan konden 
de jongens nog eens thuis komen. 
De makelaar raadde mij aan een 
huis te laten bouwen.” Gre woont 
in oktober al weer achttien jaar aan 
de Bernardlaan. In Buitenpost zocht 
Gre weer naar werk. Een baantje 
bij de Trendhopper ging niet door, 
maar bij de pakken neerzitten deed 
ze niet. “In de krant zag ik dat ze 
in de gemeente Kollumerland tij-
delijk gezinshulpen vroegen. Daar 
heb ik op geschreven en ik kon 

direct wel beginnen. Op een gege-
ven moment kwam ik er in vaste 
dienst. Dat was mijn lust en mijn 
leven: overal heen vliegen. Via een 
cursus werd ik later gezinsverzorg-
ster bij de Thuiszorg totdat ik met 
de VUT ging.”

Liefdewerk
Gre ging haar leven op een andere 
manier invullen. Ze had niet alleen 
aandacht voor haar kinderen en 
kleinkinderen. “Er komt dan wel 
iets anders op je pad. Ik kon meer 
aandacht geven aan mijn werk 
voor het CDA. Verder was ik buddy 
voor een gehandicapt meisje in 
Tjaskerhiem. Er werd mij gevraagd 
of ik ouderling wilde worden, met 
name voor het Tjaskerhiem.” Met 
Tjitske uit Tjaskerhiem was het 
altijd gezellig. Nadat het meisje 
ernstig ziek werd, kwam ze in het 
Zonnehuis in Zuidhorn terecht. 
“Elke vrijdagmiddag bezoek ik haar 
daar. Daar kijkt ze ook naar uit.” Als 
ouderling heeft Gre zeventig gezin-
nen onder haar hoede. Het zou tij-
delijk zijn, maar het is inmiddels al 
drie jaar geworden. “Er is niemand 
die zich daartoe geroepen voelt”, 
zegt ze enigszins opgewonden. 
“Mensen willen wel sporten, maar 
er is geen liefde meer voor zulke 
dingen. Ze hebben wel tijd om 
leuke dingen met elkaar te doen. 
Ouders besteden veel meer tijd 

aan de kinderen ’s avonds. Kleine 
kinderen gaan daardoor ook later 
naar bed. Ja, dan kun je ook niet 
om half acht ’s avonds op een ver-
gadering wezen.”

Op de vraag wat haar motivatie 
is om aan naastenliefde te doen, 
antwoordt Gre: “Ik vind dat je niet 
alleen in het leven kunt staan. 
Ik heb een ander ook nodig. En 
ik vind het ook leuk om voor een 
ander klaar te staan. Alleen: ik kan 
zo moeilijk ‘nee’ zeggen. Daar heb 
ik wel eens wat last van. Eigenlijk 
is dat onvolwassen gedrag, maar 
dat zit een beetje in me.” 
Gre vertelt dat ze ook nog vrijwil-
ligster bij Haersmahiem is. “Een 
keer in de veertien dagen help ik 
bij het handwerken. Er zijn wel 
zeventig vrijwilligers daar. Dat is 
toch geweldig. Het is wel een gave 
dat je belangstelling hebt voor een 
ander. Dat heeft iedereen lang niet. 
Het is een talent dat je meegekre-
gen hebt in je leven.”
Ze vindt dat je nooit te oud bent om 
te leren en past dit gezegde ook 
op zichzelf toe. Op haar vijftigste 
leerde ze nog skiën, en ze zit op 
de bridgeclub. Ze is zelfs bezig met 
een cursus om arbiter te worden. 
Dat houdt in dat ze straks onaan-
gename dingen tijdens het spel 
moet voorkomen. “Toen ik 64 werd, 
ben ik bij de ouderenbond PCOB 

gegaan”, gaat ze verder. “Ik dacht: 
zo’n vereniging heeft ook jongere 
leden nodig. Daar kan ik misschien 
nog wat voor betekenen. Al zou-
den het maar hand- en spandien-
sten zijn. Want die club vergrijst 
ook steeds meer.” 

Naast de aandacht die Gre aan 
anderen geeft, is er nog tijd over 
voor haarzelf. “De wereld geeft 
ook nog zoveel mooie dingen. Ik 
ben bijvoorbeeld op vakantie in 
Canada en Israël geweest. Als je 
daarvan genieten kunt, is dat fijn.”
Gre denkt ook alvast over de toe-
komst na. “Ik denk dat ik hier nog 
wel vijf jaar kan wonen. Maar dan 
zal ik wel weg moeten. Zo’n groot 
huis en die tuin. Als ik wat ga man-
keren, kan ik beter maar van tevo-
ren vertrekken. Ik voel ook wel aan 
dat ik dan liever in een gemeen-
schap kan gaan wonen. Daar heb 
ik behoefte aan.” Tegen die tijd zal 
het haar vast wel lukken om een 
plekje te vinden in een senioren-
flat, waar ze gewoon verder kan 
gaan met wat ze het liefst doet: 
helpen.
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door:
Nelleke Kemps-Stam

“Je kunt niet alleen in het leven staan”
Gre Elsinga staat klaar voor anderen

 Hans Timmer lekker op vakantie thuis (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Gre op bezoek bij Tjitske in het Tjaskerhiem. (eigen foto)

(advertentie)

(advertentie)

‘Als er geen naastenliefde in je hart is, dan heb je de ergste hartkwaal 
die er is.’ Deze uitspraak van de acteur Bob Hope zet aan het den-
ken. We leven in een tijd waarin een verharding van de maatschap-
pij op te merken valt. Mensen hebben geen tijd meer voor elkaar. 
De maatschappij eist van vrouwen dat ze een betaalde baan nemen. 
Kinderen verdwijnen in crèches of dagverblijven. Oma’s passen op 
kleinkinderen, zodat de ouders kunnen werken om de hypotheek af 
te betalen. Zijn er nog mensen die zich voor een ander inzetten? 
Jawel hoor: Gre Elsinga bijvoorbeeld.

Sprekwurd fan de moanne

Maart
maitiidsmoanne

(voorjaarsmaand)

Maartegers komt net yn ’e skuorre.
Van het vroegste gras komt niets terecht.

Maitiidsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei,
se droegje gau wer op.

Voorjaarsbuien en vrouwentranen zijn van dezelfde makelij,
ze drogen snel op.

De maitiid giet him oer de lea.
Hij is verliefd.
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Renoveren of  verbouwen?

Einsteinstraat 4, 9285 WP  Buitenpost   Tel. (0511) 54 19 19  E-mail info@vtb-buitenpost.nl
K i j k  o p  w w w . v t b - b u i t e n p o s t . n l

Renoveren of  verbouwen?

Heeft u plannen om binnenkort uw woning of

bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? 

Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vak-

bekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel

bouwen als in de toepassing van moderne materialen,

zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? 

Bel dan (0511) 54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

Nu er volop in de Kerkstraat de 
herinrichtingsplannen worden uitgevoerd,
denken wij alvast vooruit.
Er moet natuurlijk op geproost worden als het er 
straks weer allemaal piekfijn bijligt. Daarom 
heeft Nijenstein de komende tijd een aanbieding 
van:

Prosecco di Valdobbiadene € 9,50 per fles 
Nu € 8,50 per fles 

En € 7,50 per fles als u een doos van 
6 flessen koopt. 

(een heerlijke mousserende witte wijn uit Italië,
gemaakt op de manier van champagne)

La Baume € 6,50 
� Sauvignon Blanc (wit) 
� Chardonnay (wit) 
� Syrah rosé 
� Merlot (rood)
� Syrah (rood) 

Nu 6 flessen halen 5 betalen.

Nijenstein
Voorstraat 30-32 

9285 NS Buitenpost 
Tel. 0511-540947 
www.nijenstein.nl

Nijenstein AT HOME
“Terra Vitis”

Côtes du Rhône € 7,50 nu 6 flessen halen 5 betalen.
(mooie natuurlijke ongefilterde rode wijn van grenach 
en Syrah druiven.) 

Domaine Guinand chardonnay € 7,50 
(volle chardonnay, vet en geweldig te combineren met

 visgerechten) 

Let op:
Maandag 7 april vanaf 19.00 uur is er in
Nijenstein weer een wijnproeverij.
Het is voor iedereen vrij toegankelijk. 
We laten gericht proeven welke wijnen er bij ons
te krijgen zijn. 

Tot ziens in: Nijenstein AT HOME 



Help!
We zijn op zoek naar ons gezicht!
In een vorige editie van ons dorpsblad hebben wij al een oproep gedaan 
aan alle dames tussen de 16 en 60 jaar om hun op te geven voor de ver-
kiezing Bûtenposter keninginne. Helaas zijn er bij ons nog geen aanmel-
dingen binnen gekomen. Het lijkt ons geweldig om net als de 3 afgelopen 
jaren een gezicht, een keninginne te kunnen koppellen aan de feestweek. 
Het is niet de bedoeling om een verkiezingsavond te organiseren, maar 
om dit via onze site en de binnenste Buitenpost te laten verlopen d.m.v. 
foto’s en een persoonsomschrijving. We hadden verwacht dat hierdoor de 
drempel wat lager zou komen te liggen. Naast de eer en de VIP behande-
ling tijdens de feestweek zal er ook een prachtig prijzenpakket uitgereikt 
worden. Mooie, spontane, lieve, gezellige dames van Buitenpost, trek de 
stoute schoenen aan en geef je op bij Suzanne Ploegsma: s.ploegsma@
feestweekbuitenpost.nl of 06-30296204. We wachten op jou!!!

“Zes jaren geleden werd Boelensstate dus ge-
bouwd; een paar jaren later werd door de bewo-
ners besloten om een bewonersvereniging op te 
richten”, vertelt Frans Van Lune,.“Er werd een be-
stuur gekozen bestaande uit vijf personen en men 
benoemde mij tot voorzitter”. Op dit moment is er 
een vacature; men is echter naarstig op zoek om 
deze weer op te vullen. Boelensstate is onderver-
deeld in 24 eenheden met momenteel 31 bewo-
ners. Alle bewoners zijn lid van de vereniging.

Zo plezierig mogelijk wonen
Het doel van de bewonersvereniging is een zo 
goed mogelijke samenwerking te onderhouden 
met de verhuurder van het pand SWA. “De mees-
te bewoners zijn niet meer zo jong en ze willen 
graag zo plezierig mogelijk wonen. Zijn er indivi-
duele klachten in de woning zelf, dan dienen de 
bewoners zelf contact op te nemen met de SWA. 
Wanneer er klachten in bredere zin zijn, bijvoor-
beeld aan het gebouw, zowel binnen als buiten, 
dan vraagt men het bestuur  van de bewoners-
vereniging om contact op te nemen met de ver-
huurder. Deze manier van handelen wordt door de 
SWA  erg op prijs gesteld”, aldus Van Lune.

Gemeenschapsruimte
Een plezierig onderdeel, vallend onder de para-
plu van de bewonersvereniging is het beheren van 
een gemeenschapsruimte op de begane grond. 
Dit is een mooie, ruime zaal, voorzien van een 
koelkast en een aanrecht. “Wanneer de bewoners 
een feest willen vieren of een receptie houden, 
kunnen zij deze bewonersruimte gebruiken. “Dat 
is erg handig, vooral wanneer er veel mensen 
worden verwacht. Men hoeft niet van alles mee 
te sjouwen”, vertelt Frans van Lune. Daarnaast 
zijn er twee Buitenposter verenigingen, de dam-
club op maandagavond en een groep bridgers op 
woensdagmiddag die deze ruimte huren voor hun 
activiteiten.

Activiteiten
De bewonersvereniging organiseert één maal in 
de veertien dagen een spelletjesmiddag. Dan kan 
men sjoelen, dammen,  rummikubben en kaar-
ten. Ook wordt er twee maal per jaar een bingo 
georganiseerd. Twee jaren geleden organiseerde 
de vereniging zelfs een bootreis op de Wielen. 
“Dat was een groot succes”, aldus Frans van Lune, 
“aan boord was het erg gezellig. De koffie en thee 
stond klaar en iedereen genoot van dit plezier-
reisje”. Verder is er ieder jaar een gezamenlijke 
kerstmaaltijd; het afgelopen jaar zelfs met een 
zanggroep. 

Overnachtingsmogelijkheden
Op de eerste verdieping is een logeerkamer, voor-
zien van een douche, een toilet en twee bedden. 
Nu mogen gasten, die bij een bewoner of bewo-
ners op bezoek zijn deze kamer gebruiken om te 
logeren. Dit zijn meestal kinderen die in het bui-
tenland of ver weg wonen en dan bij hun ouders 
op bezoek komen. Ook komt het wel eens  voor, 
dat iemand niet naar huis terugrijdt in verband 
met dichte mist of zware storm. “Het is niet zo dat 
wij de horeca concurrentie aandoen. Het is geen 
‘bed en brochje’ ”, aldus Frans van Lune, “alleen 
mensen die een relatie hebben tot één van de 
bewoners mogen er gebruik van maken. Niet jan 
en alleman”. Dat het hier geen ‘bed en brochje’ is 
blijkt ook uit het feit alles, dus ook het linnengoed,  
schoon moet worden achtergelaten. Het beheren 
hiervan loopt ook via het bestuur van de bewo-
nersvereniging.

“De bewonersvereniging en het bestuur functione-
ren prima”, vertelt Van Lune. “Mensen doen graag 
iets voor ons, als ze ’t kunnen. Is er bijvoorbeeld 
een tl-buis kapot, dan wordt deze door de bewo-
ners zelf vervangen. De SWA werkt hieraan volop 
mee; om niet voor elk wissewasje naar de Boe-
lensstate af te reizen liggen er bijvoorbeeld altijd 
een paar reserve tl-buizen klaar. Als extra worden 
door de vereniging twee dames ingehuurd, voor 
het schoonhouden van de gemeenschapsruimte 
en het toilet in de hal”. 

Wachtlijst
De Van Lune’s wonen op de bovenste verdieping 
en hebben een prachtig uitzicht over het park 
constateert ook uw Binnenste Buitenpost corres-
pondent. “Wij wonen hier met veel plezier”, aldus 
Frans. Zijn vrouw Sjoukje is het volmondig met 
hem eens. “Ik heb van horen zeggen dat er zelfs 
een wachtlijst is van mensen, die hier ook graag 
willen wonen. Het gebouw is erg geriefelijk en van 
veel gemakken voorzien. Iedereen die hier woont 
is dan ook erg tevreden”.

Het voorzitterschap is Frans van Lune op het lijf 
geschreven. “Mijn belangrijkste drijfveer is om 
iets te organiseren en daarvan later de resultaten 
te zien”, zegt hij. “Ik ben me er wel van bewust 
dat dit helaas niet altijd mogelijk is, mede gezien 
de gemiddelde leeftijd van de bewoners van Boe-
lensstate.” Frans van Lune wijst er aan het eind 
van het gesprek nog op dat er jaarlijks een le-
denvergadering wordt gehouden, waarbij ieder-
een zijn of haar zegje kan doen en de financiën 
worden gecontroleerd.

Modeshow in gezellige sfeer

Op donderdag 13 maart werd er in de winkel van Buitengewoon Buitenpost 
een modeshow gehouden in een gezellige sfeer. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee met een chocolaatje, konden de aanwezige dames, en 
twee heren, relaxed de nieuwe kleding bewonderen. De kleding van onder 
meer het merk Sust, werd met veel flair geshowd door een vijftal vrijwillig-
sters, waaronder mevrouw van Helden (zie foto). Aan het eind van de show 
was er gelegenheid tot passen en aankoop van de kleding. Al met al was 
het een geslaagde avond.
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door: Bote de Haan

Bewonersvereniging 
Boelensstate

De laatste twintig jaar zijn in Buitenpost een viertal wooneenheden gebouwd, namelijk de 
Bouhof, Herbranda State, de Molenhof en Boelensstate. Laatstgenoemde werd zes jaren ge-
leden opgeleverd en is daarmee  voorlopig de laatste. Voor zover bekend heeft van dit viertal 
alleen de Boelensstate een officiële bewonersvereniging, die bekend is bij de verhuurder 
SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen). Het leek daarom de redactie van de Binnenste 
Buitenpost interessant om hierover meer te weten te komen.

De bewoners van Boelensstate discussiëren over wat nu de voorkant van het gebouw is; de westkant van het gebouw, 
gelegen aan de Parklaan of de oostkant, gelegen aan de Irenestraat. Dit is het enige ‘twistpunt’ tussen de bewoners. 
Voor het overige is iedereen tevreden.

Jaarlijkse collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft van 20 t/m 26 april 2008 haar jaar-
lijkse collecte week. De landelijke collecte Kinderhulp blijft hard nodig! Het 
aantal aanvragen voor financiële ondersteuning bij het Nationaal Fonds 
Kinderhulp voor kinderen met minder kansen blijft nog steeds stijgen. 
In deze week gaan 25.000 vrijwilligers op pad met de collectebus van 
Kinderhulp. Het streven is de collecteopbrengst dit jaar met 5% te verho-
gen en ruim 1,3 miljoen euro op te halen.

De stijging van het aantal aanvragen is een direct gevolg van een groter 
beroep van gezinnen op jeugdzorg en de toegenomen uithuisplaatsin-
gen. Meer kinderen in de jeugdzorg betekent minder geld voor extra din-
gen voor de betrokken jongeren. De noodzaak om een beroep te doen 
op fondsen, zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp neemt daartoe sterk 
toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld voor een weekje kamperen in de 
zomer, een fiets, een lidmaatschap van een sportclub, een presentje met 
sinterklaas of een speeltoestel bij een tehuis.

Wat doet kinderhulp.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al bijna 50 jaar in voor al die 
met jeugdzorg te maken krijgen. Door de inkomsten uit ondermeer de 
landelijke collecte, kan Kinderhulp zoveel mogelijk aanvragen toekennen. 
Onlangs ontvingen bijvoorbeeld Tjallinga Hiem in Leeuwarden diverse 
bijdragen voor een fiets, een computer, kampeerinrichting en een vakan-
tiekamp. Tevens ontving Mooi Gaasterland in Rijs een vakantiebijdrage 
voor diverse pupillen. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 250.000 
kinderen (1 op de 20) te maken met jeugdzorg, meestal als gevolg van 
problemen in de thuissituatie. Soms is de hulpvraag vrijwillig, soms heeft 
de kinderrechter ingegrepen en wordt een kind onder toezicht geplaatst. 
De jeugdzorg helpt kind en gezin met intensieve thuisbegeleiding en dag-
hulp. Daarnaast kan een deel van de kinderen niet thuis blijven wonen en 
wordt in een leefgroep of pleeggezin geplaatst.

Nationaal Fonds Kinderhulp heeft het keurmerk voor goede doelen, het 
CBF keurmerk. Internet: www.kinderhulp.nl , email: info@kinderhulp.nl , 
telf: 0570-611 899

Veenstra Reizen bestaat 80 jaar
In april van dit jaar bestaat Veenstra Reizen 80 jaar. Het bedrijf besteedt 
aandacht aan deze mijlpaal met een actie waarbij iedere 80-ste boeker in 
de maand april een reischeque van 80 euro ontvangt. Deze reischeque 
kan bij een volgende boeking bij Veenstra Reizen worden besteed.



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Doelgroepen
Ricardo: “De opleiding is best 
uniek en er zijn daarom leer-
lingen uit heel Nederland. De 
letters SCW betekenen Sociaal 
Cultureel Werk. Deze opleiding 
combineert theater met het 
werken met doelgroepen. Die 
doelgroepen zijn bijvoorbeeld 
ouderen, of juist kleuters. Elke 
doelgroep moet je anders bena-
deren. Je moet bij het voorbe-
reiden van je voorstelling weten 
wat hen prikkelt, wat hen bezig-
houdt. En je moet de voorstelling 
op hun beleving afstemmen: bij 
kleuters is het bijvoorbeeld be-
langrijk om veel te herhalen. De 
voorstellingen zijn dus allemaal 
heel verschillend, maar ik speel 
bij alle doelgroepen met even-
veel plezier.

Brede opleiding
De opleiding is heel gevarieerd 
en vrij breed. Per week volgen 
we in dit eerste jaar vijf uur 
SCW-theorie. Daarin krijgen we 
leerstof over de verschillende 
doelgroepen. Soms houden we 
ook interviews met mensen uit 
een bepaalde doelgroep, voor 
een beter beeld. Verder een uur 
Engels en een uur Nederlands. 
Praktischer zijn de lessen vorm-
geving, waarin we leren kos-
tuums en decors te maken. We 
doen voor onze eigen voorstellin-
gen namelijk alles zelf. We heb-
ben ook een keer een fotoshoot 
gedaan. Ook zijn er workshops, 
waarin je leert hoe je eigenlijk 
een voorstelling moet maken 

en spellessen, waarin verschil-
lende aspecten van de techniek 
van het spelen aan de orde ko-
men. Dan moet je denken aan 
lichaamsbeheersing, beweging, 
stemgebruik, ademhaling, etc. 
In de ‘vrije’ uren werken we aan 
voorstellingsprojecten. Die ko-
men eigenlijk altijd voort uit ver-
zoeken van buiten: er wordt aan 
ons gevraagd om ergens een 
voorstelling te komen geven. 

Voorstellingen
Deze maand hebben we twee 
voorstellingen gegeven met 
een kerkkoor. Dat gaf een pas-
sieconcert en wij visualiseerden 
de muziek, beeldden die op een 
abstracte manier uit. Het is een 
beetje moeilijk uit te leggen hoe 
dat gaat, eigenlijk moet je het 
zien. Het is een soort kruising 
tussen dans en theater. Het viel 
niet mee, want we moesten heel 
lang stil zijn. Probeer maar eens 
om een uur lang niks te zeg-
gen en ook niet aan je neus of 
je haar te zitten. Dat vraagt een 
heleboel concentratie. De voor-
stelling was gelukkig een suc-
ces. Het sloeg enorm aan en er 
kwamen na afloop veel enthou-
siaste reacties van het publiek. 
Dat maakt het heel erg leuk.
Andere voorstellingen die we 

hebben gedaan waren een kerst-
verhaal en een sprookje voor 
kleuters, waarin ik de hoofdrol 
had. Daar mocht ik gelukkig wel 
in praten: dat past beter bij me.
Eigenlijk vind ik abstract en ko-
medisch theater het leukst. Het 
maakt me niet zoveel uit wat 
voor rol ik moet spelen. Nu ligt 
een lichte rol me het best (zo-
als die in het kleutersprookje), 
maar op de opleiding leren we 
juist om veelzijdiger te worden. 
Ik vind het niet moeilijk om 
‘grappig’ te zijn en dus was een 
leerdoel voor mij dit jaar: seri-
eus zijn. Dat heb ik laten zien in 
een ernstige monoloog, voor het 
eerst alleen met mezelf, zonder 
van alles eromheen. Ik vond 
het nog leuk ook. Die leerdoe-
len krijgt elke leerling, maar ze 
zijn voor iedereen anders. Bij-
voorbeeld bij improviseren: ik 
vind dat niet moeilijk. Je moet 
gewoon impulsief zijn en niet te 
veel nadenken. Maar sommigen 
doen dat juist wel. Hun leerdoel 
is dus: niet te veel denken. Ie-
mand anders kreeg een leerdoel 
wat ik heel grappig vond: durf 
lelijk te zijn. Zo moet je steeds 
dingen aanleren en afleren.

Zelfontwikkeling
Dat vind ik nou juist zo leuk aan 
deze opleiding: de enorme zelf-
ontwikkeling die je doormaakt. 
In dit driekwart jaar ben ik al 
best veranderd. Ik ben minder 
chaotisch geworden, meer ge-
disciplineerd en geconcentreerd. 
Dat moet ook wel, want ze zijn 

op school best streng. Maar 
het komt ook doordat je zoveel 
verschillende dingen doet: je 
speelt veel rollen, je komt met 
veel verschillende mensen in de 
doelgroepen in aanraking en je 
moet voortdurend nadenken 
over jezelf. Bij elk project hoort 
een schriftelijke rapportage: 
hoe ging de samenwerking, hoe 
functioneerde ik in dit project, 
wat vond ik vervelend of leuk. 
Daardoor krijg je veel zelfken-
nis. Je leert je ook in te leven in 
een ander. We hebben eens een 
rollenspel gedaan in een bejaar-
dentehuis. Er waren bejaarden 
met klachten over het gebrek 
aan tijd en aandacht van het 
personeel. Als je de rol speelt 
van zo’n oudere, merk je dat 
het echt niet leuk is om in zo’n 
afhankelijke positie te verkeren. 
Je gaat als het ware net zo den-
ken als die persoon.

Afwisseling
Ik ben iemand die behoefte 
heeft aan afwisseling en ik heb 
mijn weken dan ook behoorlijk 
volgepland. Deze opleiding biedt 
me gelukkig veel diversiteit. We 
moeten per jaar minstens tien 
verschillende voorstellingen be-
zoeken van toneelgezelschap-
pen, verder zien we ook nog 

voorstellingen van andere klas-
sen. Ik volg lessen drama aan 
mijn oude school, het Lauwers 
College en ik zit al twee jaar 
in het jongerenwerk van het 
Koartling, waar ik als kind to-
neellessen volgde. Daar ga ik nu 
ook starten met een toneelcur-
sus, maar dan, samen met Ilse 
Veenstra, als leider. Dat kun je 
zien als een soort stage. In het 
tweede jaar is er ook een stage, 
maar in het vierde jaar komt de 
echte klapper: dan gaan we op 
stage naar Namibië. In Gobabis, 
de Namibische zusterstad van 
Drachten, is dan het Festival of 
Drama and Arts, waaraan we 
meedoen. Het gaat om een pro-
ject met straatkinderen uit een 
sloppenwijk. Met hen ga je voor-
stellingen maken, die ze later op 
hun eigen theaterfestival aan de 
bevolking van de sloppenwijk 
laten zien. Die kinderen hebben 
verder niks, dus ze beleven hier 
heel veel plezier aan. Voor ons is 
het ook een hele belevenis, want 
behalve dat het erg leuk is om te 
doen, is het ook indringend: het 

contrast tussen onze rijkdom en 
hun armoede is heel groot. Ik 
kijk er wel naar uit, maar zie er 
om die reden ook tegenop. Je 
leert er wel veel van, maar het 
zal echt een cultuurschok zijn, 
want die mensen hebben niks.
De stage wordt door verschillen-
de instanties gesponsord, maar 
we gaan zelf ook geld verdienen 
met onze voorstellingen. Daar 
wordt een deel van de rest van 
het vierde jaar aan besteed, om 
de reis terug te betalen. 

Toneelschool
Wat ik hierna ga doen, weet ik 
nog niet. Ik wil heel graag naar 
de toneelschool in Arnhem of 
Amsterdam. Ik zou het erg leuk 
vinden om acteur te worden, het 
liefst in schouwburgen en der-
gelijke. Maar anders zou ik ook 
graag in educatieve voorstellin-
gen spelen. Op scholen zijn im-
mers regelmatig projecten over 
bijvoorbeeld pesten of iets der-
gelijks, waar theatervoorstellin-
gen bij gebruikt worden. Daar 
leer je zelf ook veel van. Maar 
eerst deze opleiding maar eens 
afmaken. Het gaat gelukkig 
goed en onze klas is een hechte 
groep geworden. Je ziet ieder-
een groeien. Ik vind het nog leu-
ker dan ik had verwacht!”

Ricardo Brouwer: “Theater hoort bij mij”
door Ineke Mooijweer

Ricardo Brouwer is net middelbare scholier-af. De afgelopen 
zomer behaalde hij het VMBO-diploma en, zoals gebruike-
lijk, werd er toen van hem, amper 16 jaar oud, verwacht dat 
hij zijn toekomst uit ging stippelen. Toevallig was dat voor 
Ricardo helemaal geen probleem: hij was al jaren dol op the-
ater, volgde al vanaf zijn zevende jaar theaterlessen en wist 
gewoon: hier wil ik iets mee doen. Het werd een theaterop-
leiding aan de Friese Poort in Leeuwarden: SCW-theater.

foto: Harrie Slagter

“Ik ben minder chaotisch geworden,
meer gedisciplineerd en geconcentreerd...” 

Cursus Tuinmeditatie
Wordt uw leven bepaald door een overvolle agenda en loopt u van de 
ene verplichting naar de andere? Het is misschien niet eens zo druk met 
afspraken, maar uw hoofd loopt altijd over van gedachten en beelden. U 
piekert u suf zonder dat het ergens toe leidt. Of het lukt u maar niet om uw 
gedachten erbij te houden als u aan het werk bent, laat staan als u eens 
een boek wilt gaan lezen. Misschien kunt u er dan baat bij hebben om 
van mediteren een gewoonte te gaan maken. Door eenvoudige meditatie-
technieken aan te leren zou het u geleidelijk aan kunnen lukken om meer 
grip te krijgen op uw eigen leven, om u beter te kunnen concentreren bij 
wat u aan het doen bent. Door ademhalings- ontspannings- en concentra-
tieoefeningen kun je je van je zelf bewuster worden en vat krijgen op de 
beslissingen die je neemt in het leven. Door te mediteren, naar binnen te 
keren en het stil te laten worden leer je te luisteren naar wat je ten diepste 
beroert, maar kun je ook steeds meer vrede vinden in jezelf en werkelijk 
tot rust komen. Meditatie is niet iets waarvoor je éénmaal per week een 
poosje kunt gaan zitten. Alleen wanneer je regelmatig de tijd neemt om 
te mediteren, wordt  meditatie na verloop van tijd een levenshouding. Dat 
houdt in, dat je je dagelijkse leven steeds meer met aandacht gaat leven 
en dat je vanuit je eigen innerlijke rust steeds meer in liefde kunt gaan 
leven met je omgeving. Concentratie, oefening en regelmaat zijn daarom 
belangrijke aspecten van meditatie. De Kruidhof biedt op een vaste avond 
de gelegenheid om onder begeleiding te mediteren. In alle rust, vanuit 
een persoonlijke betrokkenheid leer je jezelf, elkaar, de natuur, de aarde, 
en de krachten van de natuur anders kennen. De tuinen van De Kruidhof 
bieden een unieke locatie om stilte en rust te beleven, vooral in de avond-
uren, wanneer de drukte van de dag is stilgevallen en de maan en de 
eerste sterren zichtbaar worden aan het firmament. Wellicht ontwaar je 
iets van de eenheid van de kosmos, waar je zelf deel aan hebt. Vanuit de 
persoonlijke groei die je zo doormaakt, kun je jouw eigen bijdrage leveren 
aan een gezonde en geheelde samenleving.
In het voorjaar van 2008 zullen er twee groepen, afwisselend, zeven 
avonden bij elkaar komen, steeds op de woensdagavond, van 19.30 tot 
21.30 uur. Om de andere week hebt u dus een bijeenkomst. De bege-
leiding is in handen van Harry van der Velde. De kosten voor de zeven 
avonden bedragen € 45,00. Groep 1 start op 9 april, groep 2 op 16 april. 
Per groep kunnen maximaal twaalf personen meedoen. Meldt u dus snel 
aan, want vol is vol!
Op woensdag 2 april is er in De Kruidhof, Schoolstraat 29b, een introduc-
tieavond. Aanvang 19.30 uur. Entree € 5,00. Na deze introductieavond 
kunt u beslissen of u verder mee wilt gaan doen. Voor informatie en aan-
melding kunt u bellen naar De Kruidhof, 541253, tijdens kantooruren.

Zaterdag 12 april de Woonexpo 
Kapenga ronde van Buitenpost 
Evenals vorig jaar zal er weer een jeugdwielerronde in Buitenpost plaats-
vinden. Er zullen 7 jeugdcategorieën (8 t/m 14 jarigen) starten op het 
parcours, met start en finish aan de Zegge. De jongste deelnemers zullen 
om 10 uur van start gaan en de wielerdag zal dit jaar afgesloten worden 
met een gecombineerde wedstrijd voor nieuweling meisjes, junior-dames 
en dames B. Zij zullen omstreeks 16.00 uur hun wedstrijd rijden. Nieuw 
is dit jaar de Dikke Bandenrace, waarbij de kinderen uit Buitenpost e.o. 
kunnen meedoen. Basisschoolleerlingen van 7 t/m 12 jaar mogen op 
hun eigen fiets laten zien hoe snel zij kunnen fietsen. Deze Rabo Dikke 
Banden Race zal in drie leeftijdscategorieën worden gereden, waarbij het 
geboortejaar bepalend is. Categorie 1: meisjes en jongens geboren in 
2000 en 2001  start 12.00 uur over 3 ronden; Categorie 2: meisjes en jon-
gens geboren in 1998 en 1999  start 12.15 uur over 4 ronden; Categorie 
3: meisjes en jongens geboren in 1996 en 1997  start 12.35 uur over 5 
ronden. Kinderen die het leuk lijkt om mee te doen kunnen zich via e-mail:
j.enf.devries@planet.nl opgeven tot 10 april, maar ook op de wedstrijddag 
zelf kan, nabij de jurybus, nog ingeschreven worden. We hopen op weer 
een mooie wielerdag in ons dorp.



Oplossing prijspuzzel februari
De puzzel in het februari-nummer heeft 28 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde 3871. 
De winnaar is P. Verdonk, Herbrandastraat 37.

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. Oplossingen – bij 
voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) 
voor vrijdag 18 april 2008.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?
Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer voorkomen 
in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes. De cijfers in de 
grijze genummerde vakjes is de oplossing.
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De eerste-keer-ervaring is vaak een bij-
zondere ervaring, zo’n eerste-keer-erva-
ring blijft ook vaak in je geheugen gegrift 
staan. Het mooiste zou dus zijn dat alle 
eerste-keer-ervaringen dus leuke erva-
ringen zijn, zodoende heb je allemaal 
leuke herinneringen. Vaak zijn ze dat wel 
ook maar niet altijd. Zo weet ik nog mijn 
eerste-keer-ervaring bij de kapper, ik zat 
in zo’n hoog stoeltje onder de kroonluch-
ter aan de Voorstraat te gillen. Krijsend 
werd ik onder handen genomen, het leek 
mij zeer pijnlijk om met een schaar vele 
lichaamsdelen van mijn hoofd te ver-
wijderen. “Het doet geen pijn”, werd er 
gezegd, maar leg dat maar eens uit als er 
iemand met een schaar op je af komt! Het 
viel inderdaad erg mee, maar ik ben het 
nooit vergeten.
Zo weet ik ook nog wel één en ander van 
mijn eerste-keer-ervaring van sporten. 
Zelfs op jonge leeftijd was ik al onrus-
tig en wilde allerlei verschillende dingen, 
dat is nooit veranderd, alhoewel je wel 
iets stabieler wordt naarmate de leef-
tijd toeneemt. Mijn eerste sportherinne-
ring betreft judo. Daar zat ik dan in een 
soort van pyjamapak op een grote mat 
met stoer kijkende grote kinderen om me 
heen. De heer Riesebos was een grote 
sterke indrukwekkende man, mijn eigen 
Anton Geesink. Hoe lang ik het heb vol-
gehouden weet ik niet maar toen mijn 
tegenstanders mij op allerlei plaatsen 
vastgrepen, waar ik niet van gediend was, 
hield ik het voor gezien. 
Zo weet ik ook nog mijn eerste-keer-
ervaring met betrekking tot voetbal, 
voor velen verrassend, maar echt… ik 
heb gevoetbald, misschien 6 minuten 
maar toch. Niet bij onze Blauwkes, maar 
op school. Hoe het zover is gekomen is 
mij een waar raadsel, maar ik ben in het 
schoolteam beland. Waarschijnlijk was er 
een griepepidemie, want om mijn voet-
baltalent zal het niet geweest zijn. We 
speelden in onze witte O.L.S.-shirts op 
het veld aan de Parklaan. Zoals gezegd 
zijn eerste-keer-ervaringen vaak positief 
maar niet deze, ook niet erg negatief, 
maar de ervaring heeft mij niet gemoti-
veerd om naar het voetbalveld te blijven 
gaan. Ik werd tijdens de wedstrijd tot 
mijn stomme verbazing ook nog ingewis-
seld en besloot toen maar om te proberen 
er iets van te maken. Ik belande ergens 
linksachter in de opstelling, opdracht was 
duidelijk, er mocht niemand langs. Toen 
mijn directe tegenstander, tot mijn grote 
ergernis een getalenteerd voetballertje, 
mij drie keer te kijk had gezet, was de 
maat voor mij vol. Drie keer vernederend 
voorbij gespeeld was genoeg voor mij. De 
vierde keer kwam hij er niet langs, de bal 
wel... maar hij niet. Toen ik een aantal 
flinke schoppen van zijn schoolmaatjes 
had gekregen omdat het getalenteerde 
voetballertje kermend in het gras lag, is 
mijn voetbalcarrière vroegtijdig beëin-
digd. Voor iedereen beter, het was dui-
delijk, ik moest geen sport gaan beoefe-
nen waarbij ik mijn tegenstander binnen 
handbereik heb want dat komt niet goed.
Ook heb ik nog een invalbeurt bij het 
schoolteam van korfbal gedaan, daar 
speelden jongens en meisjes ook nog 
door elkaar. Zonder details vrij te geven 
kan ik melden dat ook die carrière spoedig 
beëindigd is. Dus vandaar volleybal, daar 
zit een net tussen en dat is voor iedereen 
een stuk veiliger, er vallen nog wel rake 
woorden maar geen klappen meer. 
Als kind maak je vele eerste-keer-ervarin-
gen mee en later stopt dat voor een groot 
deel. Als je vervolgens zelf kinderen krijgt 
begint het weer, die eerste-keer-ervarin-
gen. Zaterdag 15 maart was er weer een 
eerste-keer-ervaring voor mij en ook die 
had met voetbal te maken. Mijn oudste 
zoon ging zijn eigen eerste-keer-ervaring 
beleven op het voetbalveld, maar zijn 
broers en wij als ouders natuurlijk ook. 
Ik weet niet of je wel eens zo’n wedstrijd 
hebt gezien, zo niet dan kan ik het zeker 
aanbevelen. Het is werkelijk een heel bij-
zondere ervaring om zo’n kleine 20 jonge-
tjes en meisjes om zo’n bal heen te zien 

hobbelen. Het voortraject was zelfs al bij-
zonder. Twee week geleden lagen we aan 
het zwembad in Gran Canaria, maar onze 
bijna-voetballer was blij toen we richting 
vliegveld reden voor de terugreis. “No 
mat ik hast fuotbalje heitie!” Geweldig, 
hij zat er helemaal vol van. Ook kregen 
we door dat scheenbeschermers verplicht 
waren en ik dacht nog “wat een onzin, 
zulke kleine kereltjes en dan scheenbe-
schermers”. 
Toen ik echter afgelopen zaterdag langs 
de lijn stond was mij snel duidelijk dat 
het geen overbodige luxe was. Je moet 
je voorstellen dat er zo’n 16 mannetjes 
en een paar vrouwtjes rond te bal staan, 
allemaal beginnen ze te trappen richting 
de bal, ze raken hierbij van alles en vooral 
elkaar. De bal blijft in die zwerm kinde-
ren want ze staan zo dicht bij elkaar dat 
er voor de bal geen uitweg is. Zo trap-
pen ze elkaar heen en weer tot er iemand 
de bal goed raakt en uit de zwerm wordt 
geschopt. Vervolgens rennen ze allemaal 
richting de bal, stort de hele zwerm zich 
weer op de bal en herhaalt het proces 
zich. Werkelijk geweldig als je dat eens 
ziet, ik stel voor dat iedereen een keer 
komt kijken op een zaterdagmorgen, het 
is een stuk leuker dan vele hogere teams. 
De zwerm kinderen hobbelt van de ene 
goal naar de andere en ze hebben het 
erg druk. Niet gehinderd door enige tech-
nische kennis trappen ze zo 20 minuten 
door. 
Er lopen ook drie à vier verschillende coa-
ches gewoon in het veld. Eerst lijkt dit 
wat raar, maar ook dat blijkt zeer nood-
zakelijk, want er gebeuren rare dingen. 
Plotseling zie je de bal uit de zwerm ver-
schijnen en iemand rent er achteraan, al 
trappend richting goal. Even denk je “gaat 
dat goed?” en al snel hoor je iemand 
schreeuwen: “De oare kant út!... Héé… 
de oare kant út!!!”. Er is maar één ding 
belangrijk en dat is tegen de bal trappen, 
welke kant op is bijzaak. Door de luid-
ruchtige aanwijzingen van ouders langs 
de kant gaat de bal uiteindelijk toch rich-
ting een doel en vallen er ook nog goals. 
Er wordt gespeeld op een half veld, maar 
het veld had nog minstens de helft klei-
ner kunnen zijn, beide teams verzamelen 
zich toch rond te bal en veel meer ruimte 
dan 6 bij 6 meter wordt er niet in beslag 
genomen. Na de wedstrijd mag iedereen 
nog een panel nemen en ook dat is erg 
bijzonder. De uitslag blijkt niet belangrijk 
en de panels tellen dan ook niet mee, het 
nemen ervan is genoeg. Sommige ouders 
balen ervan dat hun kind niet ‘breed gaat’ 
of ‘terugzakt’, dit wordt wel geroepen, 
maar waarschijnlijk hebben de spelertjes 
niet eens in de gaten waar de schreeu-
wende vader het over heeft. Een bijzon-
dere dag vol eerste-keer-ervaringen, 
de eerste wedstrijd, de eerste panel, de 
eerste overtreding, de eerste keer dou-
chen in de box en voor mij... de eerste 
keer dat ik geen bier maar koffie heb 
gedronken in de kantine!

Reinold Paauw

De eerste keer…

Jeugdvogelwacht start activiteiten
Het is maart; de natuur ontwaakt, de planten en bomen botten uit en we zien de vogeltjes weer 
vliegen in het veld. Ook de hoogste tijd voor de jeugdvogelwacht om te starten met een nieuw 
seizoen. Inmiddels heeft  ieder jeugdlid een nestkastje gekregen, zodat de vogeltjes in de eigen 
tuin bestudeerd kunnen worden. Voor het komende jaar staan er verder  weer spannende, leer-
zame en vooral leuke activiteiten op het programma. In mei gaan we naar Âldtsjerk om deel te 
nemen aan de jeugdvogelwachtdei. Dit is altijd een verrassende dag. Verder  staat ook  dit jaar 
het roofvogelringen weer op het programma, welke vogels geringd worden is nog niet bekend, 
maar het is altijd een leuke activiteit. We sluiten het seizoen af met een bezoekje aan het Insec-
tenmuseum in Leens. Ben jij tussen de 7 en 12 jaar, geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit 
en wil je graag met anderen de natuur in, dan kun je je aanmelden voor de Jeugdvogelwacht 
Buitenpost. Om de kosten hoef je het niet te laten, de contributie bedraagt nl. €1,50 per sei-
zoen. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, dan kun je contact opnemen met :
Dicky Walinga, tel. 541739, e-mail: dwalinga@chello.nl
Jellie Reitsma, tel. 543721, e-mail: jelliereitsma@hotmail.com
Ytze de Boer, tel. 543983, e-mail: ytzedeboer@kpnplanet.nl

Aan onze dorpsgenoten nog de vraag om de gegevens van hun nestkast door te geven. 
Inventariseer de gegevens van de nestkast die misschien bij u in de tuin hangt of voorhuis 
soort vogeltje en het aantal eieren en uitgevlogen jongen Deze gegevens worden toege-
voegd aan de provinciale gegevens Alvast bedankt voor uw medewerking.
Reacties naar Dicky Walinga, e-mail: dwalinga@chello.nl 



Het busje dat wij vanuit 
Nederland hadden geregeld 
brengt ons naar ons verblijf in 
Paramaribo. Gezien de drukte 
zijn wij er pas om ongeveer 
20.00 uur en de avond is dan 
al ingevallen. Het is voor ons en 
voor mijn zuster eigenlijk een 
thuiskomen. Dit geldt niet voor 
Johan die hier voor het eerst is. 
De bedoeling is dat hij wat van 
Suriname zal zien, maar veel 
hangt van het weer af. Aan het 
heerlijke klimaat zal het zeker 
niet liggen. De eerste verrassing 
diende zich al aan. De avond 
van onze aankomst worden wij 
al vereerd met een bezoek van 
de kleinzoon met vrouw en kin-
deren van onze oude Javaanse 
kinderoppas, die nog steeds in 
leven is. Met zijn allen hebben 
wij genoten van een over heer-
lijke maaltijd, meegebracht door 
de gasten. Een typisch kenmerk 
van de gastvrijheid en hartelijk-
heid van de bewoners het prach-
tige land Suriname.

De dagen daarop is het uiter-
aard eerst het bezoeken van 
onze oude bekenden waar Johan 
ook kennis mee maakt. Op een 
van die droge dagen gaan wij 
naar Nieuw Amsterdam aan de 

monding van de Marowijne en 
Suriname rivier, die wij per kor-
jaal oversteken. Dit is een oud 
fort uit de VOC-tijd die door de 
Nederlanders is opgericht. Het 
wordt goed onderhouden en 
eigenlijk is het een groot open-
lucht museum.

In de tweede week hebben wij 
besloten om een korjaaltocht 
naar de Jodensavanne te maken. 
Op de terugweg willen wij het 
strandje genaamd Riverbridge 
bezoeken. Het valt tegen want 
de tocht die maar hooguit 3 tot 
3,5 uur mag duren, loopt uit op 
een boottocht van maar liefst 5 
uren. Dit tot grote ergernis van 
Johan, want hij is tenslotte rug-
patiënt en zo lang in de boot 
zitten is voor hem niet bevorder-
lijk. Ook voor ons valt het tegen, 

maar ach..., wij kennen tenslotte 
Suriname. Om 14.00 uur komen 
wij aan op Jodensavanne. Dit 
is een gemeenschap geweest 
uit de vroegere tijd, aangelegd 
door de joodse bewoners aan de 
Suriname rivier en ligt voorbij 
Paranam.
De ruïnes van de synagoge liggen 
er nog. Hier doet de gids dan ook 
zijn verhaaltje. Verder brengen 
wij een bezoekje aan de oude 
begraafplaatsen van de joodse- 
en overige geloofsgemeen-
schappen. Deze zijn nog redelijk 
in tact. Ook aan het bronnetje, 
welke zoals men zegt genees-
krachtig water voortbrengt, 
brengen wij een bezoek. Gezien 
de tijd moeten wij dan weer op 
weg naar huis. Bij Riverbridge 
leggen wij nog even aan om te 
eten. Omdat het al vroegtijdig 
donker wordt nemen het besluit 
om met een gecharterd busje 
huiswaarts te gaan. De boots-
man gaat alleen met zijn korjaal 
terug naar Paramaribo. 

Gezien de ervaring in deze reis 
besluiten wij om verdere uitstap-
jes met een busje te maken. Een 
goede bekende is onze chauffeur. 
Zo bezoeken wij nog de oude 
plantage Magaretha en hier ont-

moeten wij ook nog de jongere 
broer van onze kinderoppas. 
Ook bezoeken wij Frederiksdorp, 
dat iets verder is gelegen. Dit is 
ook een oude plantage die door 
een Nederlander is opgekocht en 
helemaal is gerestaureerd. Het 
ziet er prachtig uit. In de middag, 
na het eten natuurlijk, steken 
wij weer de Marowijnerivier over 
voor onze terugweg naar huis. 

Overigens moet ik nog even 
vermelden dat het apparte-
ment waar wij zitten een dikke 
10 verdient. Het wordt beheerd 
door Rudie en Cillia Kersenhout. 
Zij is de dochter van een oude 
oom van mijn zuster en mij. Hier 
kwamen wij pas later achter (let 
wel mensen: vrienden van pa en 
ma zijn altijd oom en tante voor 
de kinderen). De wereld is dan 

erg klein. Voor vakantiegangers 
die van plan zijn om ook eens 
een trip naar Suriname te maken 
raad ik dit appartementencom-
plex van harte aan. Zie www.
atrachel.com of e-mailadres 
rachelsapp@hotmail.com

Suriname is een prachtig warm 
land met heel veel mogelijkhe-
den. Je kunt er een eendaagse 
tocht tot meerdaagse tochten 
maken, tot zelfs diep in het bin-
nenland. Ook diep in het binnen-
land spreekt men Nederlands. 
De mensen zijn er erg aardig 
en vriendelijk en zeer gastvrij. 
Voor zover ik kan nagaan het 
enige land die met zoveel ver-
schillende culturen zeer tolerant 
tegenover elkaar en met elkaar 
samen leeft.

Vanwege de middagregen is het 
erg vervelend om tochtjes met 
het busje te maken. Het zijn in 
dit geval tropische buien. Deze 
regenbuien vallen echt niet in 
Nederland. Er is echter een 
verschil hierin. De tempera-
tuur daalt niet tijdens de buien 
en het blijft ongeveer 25 tot 30 
graden. Wat een zaligheid. De 
dames geven de voorkeur aan 
winkelen en Johan en ik gaan 

een bezoek brengen aan fort 
Zeelandia. Tijdens het regiem 
van Desi Bouterse hebben hier 
de decembermoorden plaatsge-
vonden. Het fort stamt nog uit 
de koloniale tijd. Een paar dagen 
later gaan wij met zijn allen naar 
Colakreek. Dit is een kreek die 
door de grondstructuur er inder-
daad als cola uitziet. Het is ook 
een beetje nostalgie, want als 
kind ben ik hier vaak geweest. 
Het ligt ter hoogte van het vlieg-
veld. Gezellig samenzijn, pick-
nicken en zwemmen, zo gaat dat 
op Colakreek.

In de derde week bezoeken wij 
ook weer oude bekenden van 
ons. Het is de familie Gummels. 
Boeren die er al vanaf 1800 zijn 
en die mij al kennen van toen ik 
nog een peuter was. Ik kwam 

hier zeker een keer per week met 
mijn moeder. Deze familie heeft 
er maar liefst 400 hectare grond 
in eigendom en heeft een eigen 
vliegbedrijf(je). Men zegt dat het 
de rijkste mensen van Suriname 
zijn. Hier krijgen wij een safari 
over het land aangeboden en 
bezoeken wij de monding van 
de Surinamerivier die aan de zee 
grenst. Tevens bezoeken wij het 
stuk land waar mijn vader met 
(verzets)vrienden in de jaren 
46 tot 49 heeft gepionierd. Je 
zit daar dan toch met andere 
gevoelens dan de anderen. 

Het is 29 november en wij 
moeten al om 02.00 uur opstaan, 
want het vliegtuig naar Curaçao 
vertrekt om 06.00 uur. Hier ver-
toeven wij een weekje op het 
Flamingopark. Hoewel het hier 
erg mooi is, hadden wij ons ver-
blijf hier iets anders voorgesteld, 
maar wij proberen er toch wat 
van te maken. Het ligt ver buiten 
de bewoonde wereld en wij huren 
voor onze mobiliteit dan ook al 
snel een auto. Meerdere bezoe-
ken aan Willemstad volgen. 
Natuurlijk heeft Gladys ook hier 
bekenden zitten en zo maakt zij 
met Johan met een van die ken-
nissen een mooie autotocht over 
het hele eiland. Die dag hebben 
wij ook een fantastische autorit 
over het eiland gemaakt, want je 
moet tenslotte wat van het eiland 
zien. Ook wij bezoeken hier oude 
bekenden en zo komen wij de 
week door. Vooral het vertoeven 

op de strandjes van de unieke 
baaien en het snorkelen levert 
veel zwem- en vakantieplezier 
op. Het eiland is mooi, maar in 
alle eerlijkheid, ik ga liever naar 
Bonaire. 

Zo nadert onze vakantie zijn 
einde. Op 7 december vertrekt 
ons vliegtuig om 18.00 uur 
vanuit Willemstad. Met een bijna 
lege DC10 vliegen wij terug naar 
Nederland. Na de start mogen 
wij zelf onze zitplaatsen uit-
zoeken. Nog nagenietend van 
een drankje en de catering aan 
boord van het vliegtuig, gaan 
de meeste van ons dan ook al 
snel uitgebreid op - over 3 stoe-
len liggen, zodat je als je kunt 
slapen toch een goede nachtrust 
krijgt. Het vliegtuig doet er een 
uur korter over. Na een 
vliegreis van 8 uren landen wij 
voldaan op Schiphol. De regen-
achtige en waterkoude tijd weer 
tegemoet.
 
Het weerzien met Suriname en 
Curaçao hebben wij met zijn 
allen als een onvergetelijk iets 
ervaren. Maar als het aan mij 
ligt zal ik het zeer aangenaam 
vinden om de rest van mijn leven 
zo een aantal maanden per jaar 
in Suriname door te brengen, 
maar dan wel tijdens de winter-
maanden, want dat is hier toch 
niet meer van toepassing.

Jacqui en Dick Sletering
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Reade roazen door Janne Oosterwoud

Myn kapper is een keunstner. Hy 
makket altyd wer wàt fan myn nearzige 
prúkje hier. ‘Hoefolle hienen jo der 
ôf ha wollen?’ freget er. ‘Leaver neat’, 
fersuchtsje ik, ‘sa’n luzich boskje. Kinst 
der net wat oan plakke?’ Sa’t jo wolle’ 
seit er mei in ûndogenske laits yn ’e 
spegel. Hy docht in greep en frisselet 
my in moaie rôzereade lok tusken it 
griis. ‘Dat past moai by Falentynsdei 
hjoed’, glimket er. ’Och dêr ha’k net 
om tocht’, sis ik spontaan, ‘dan hie’k 
in reade roas foar dy meinimme 
moatten’. Ik krij der in kleur fan.

As ik knipt en wol ôfrekkenje, krij ik 
fan him in reade hertfoarmige ballon 
mei út ’e etalaazje. ’Foar thús, dy mei 
ik hjoed weijaan’, seit er gutich. I love 
you, stiet der op. En sa fyts ik hielendal 
waarm fan binnen mei de wibelige 
ballon op in stokje troch it doarp. Yn 
’e dolle rûs keapje ik in bosk reade 
roazen foar myn man (en foar mysels). 
Ien roas lûk ik der út en leverje him 
ôf by de kapsalon mei in kaartsje: ‘In 
goede kapper is goud wurdich.’

!

Jeugdherinneringen...
en het weerzien met Suriname en Curaçao

Na maanden van voorbereiding begeven wij ons op 9 november 2007 met de trein van 14.15 
uur naar Groningen. Hier staan Gladys en Johan ons op te wachten om vervolgens geza-
menlijk met de trein naar Schiphol te gaan. Hier aangekomen nemen wij een pendelbus die 
ons naar het hotel op de luchthaven brengt. Omdat wij ons de volgende ochtend al om 9.00 
uur moesten melden, hadden wij het besluit genomen om op Schiphol te overnachten. In de 
vertrekhal stonden de overige reisgenoten ons al op te wachten. De vrouw en jongere broer 
van onze kinderoppas uit onze jeugd en mijn zuster Marja. Na het inchecken vertrekken wij 
om 12.15 uur. De vliegreis naar Paramaribo bedraagt negen uren en wij landen om ongeveer 
17.30 uur op het vliegveld Zanderij. Het tijdverschil met Nederland bedraagt vier uren.

Dick en Jacqui op de oude marinetrap aan de Suriname rivier. (eigen foto)

Dick en Jacqui op Curaçao. (eigen foto)



Thomas en Geeske Pool

Geeskes Vishandel
 
Al geruime tijd kunt 
u op de vrijdag-
middag terecht bij 
de viskraam van 
de familie Pool 
uit Augustinusga. 
Zij hebben hun 
viskraam uitge-
stald nabij de Her-
vormde Kerk aan 
de Oude Haven-
straat.

aan ervaring geen gebrek
Thomas en Geeske hebben ruime ervaring in de horeca. Ze heb-
ben meer dan 35 jaar, zeven dagen in de week in de horeca ge-
werkt. Pool heeft onder andere de Pyramide nabij Surhuisterveen 
laten bouwen en jaren zijn zij daar de uitbater geweest. Hierna is 
de familie enkele jaren naar Duitsland vertrokken om daar in de 
horeca werkzaam te zijn. Daarnaast waren Geeske en Thomas 
jaren het vertrouwde gezicht in café Hoek van Holland in Tolbert, 
waar zij schnitzels verkochten als deurmatten. 

de vis wordt duur betaald
Thomas en Geeske vertellen:” We zijn de vishandel eigenlijk be-
gonnen uit frustratie toen we zelf eens vis gingen kopen. Toen 
we afrekenden moesten we 4 euro betalen voor een visje. Dat 
vonden we veel te duur. Vandaar dat we in deze viskar hebben 
geïnvesteerd. Doordat de viskraam voor ons niet de hoofdbron 
van inkomsten is staan we maar op drie dagen van de week op 
diverse plekken in de gemeente. Donderdags kunt u ons vinden 
in Kootstertille, zaterdags in Surhuisterveen en op vrijdag mogen 
we hier in Buitenpost staan. Wij zijn blij dat de mensen hier in Bui-
tenpost zo enthousiast zijn en mogen al een ruime klantenkring 
voorzien van lekkere en goedkope vis. Ons motto is: “Wij verko-
pen de lekkerste en beste vis die er is, wie het beter kan moet het 
maar laten zien”.

Ruimte voor
bankieren

Friesland Bank  |  Kuipersweg 32  |  9285 ST  Buitenpost 
telefoon (058) 299 55 99  |  www.frieslandbank.nl

ADV RUIMTE VB 127x43 MM ZW.indd   1 15-02-2006   11:47:55

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

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

West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

ZONNEBANK
Nu 12 keer voor de prijs van 10 keer

STAAT UW ADVERTENTIE HIER NOG NIET BIJ?
HET KAN IN UW BELANG ZIJN, MAAR OOK

EEN PLAATSELIJK BELANG.

Neem vrijblijvend voor inlichtingen contact op met:
Jelly Nijboer, tel. 542528 of nijboer42@gmail.com

Weekaanbieding
Verstelbare skeelers 32-35 35-38 38-41

van €59,95/€49,95...   Nu €39,95

Veiligheidshelm Nu €10,00

Openingstijden
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Held op sokken
In het stukje “Burenhulp” beschreef ik hoe goed de onderlinge verstand-
houding is met de buurt waar de Kongolese familie woont. Wanneer je er 
komt, is het een in- en uitlopen van buurkinderen en schoolvriendjes. Het 
is een lust om te zien! De familie woont hier nog maar twee maanden en 
integreert snel. De jongens zitten op voetbal, het oudste meisje speelt 
volleybal. Sport is een hele goede manier om mensen te ontmoeten en 
vrienden te maken. Maar de hele familie gaat ook elke zondag naar de 
kerk waar zij  mensen ontmoeten en contacten leggen. De kinderen zitten 
op basisschool ‘De Lichtbron’. Ik dacht wel eens: “Doekle Terpstra zou dit 
eens moeten zien als voorbeeld van hoe het wel goed gaat.”
Tot vorige week... toen ik op het punt stond weg te gaan, vertelde men 
mij dat er toch een probleem was. De vader wilde mij er niet mee lastig 
vallen, maar na enig aandringen kwam het hoge woord eruit. Tijdens de 
voorjaarsvakantie stond er een grotere jongen voor hun huis, die het no-
dig vond de ruiten met stenen te bekogelen. Een malloot, die vindt dat hij 
het recht heeft om andere mensen te bedreigen omdat zij zwart zijn. Dit 
bedoelde Doekle met ‘verwildering’: het aanzetten tot haat tegen buiten-
landers. Dus toch ook in Buitenpost. Jammer!
Maar erg heldhaftig was ‘Dappere Dodo’ niet... want toen de vader naar 
buiten kwam om hem op zijn gedrag aan te spreken, rende hij weg. In-
tussen was hij ook zo ‘flink’ geweest om de auto van de buurvrouw aan 
beide kanten te bekrassen. Het kromme en domme van verwildering is: 
Wie valt in de categorie buitenlanders? Ondergetekende heeft namelijk 
Schots bloed (mijn moeder was Schots), ik ben in Indonesië geboren en 
ik heb twee paspoorten (een Nederlandse en een Amerikaanse). Foute 
boel dus! Maar... ik ben blank.

Mary van Asperen-Atkins.

Start educatieve projecten

In Botanisch Museum De Kruidhof zal vanaf het komende 
seizoen meer aandacht zijn voor leerzame onderwerpen. 
Op verschillende plaatsen in de tuinen staan insectenho-
tels, waar het leven van bijen en andere nijvere beestjes 
van dichtbij bekeken kan worden. De oude Avonturentuin 
wordt omgetoverd tot een Prehistorische Hof. Tenslotte zal er  
-later in het seizoen- een educatieve speeltuin worden ingericht. 
Voor dat laatste project moeten nog middelen bijeengebracht en 
een locatie gevonden worden.

Insectenhotels
Een insectenhotel is een bouwwerk van natuurlijke materialen 
waarin allerlei soorten insecten nestgelegenheid vinden. Vooral 
solitair levende bijen maken graag gebruik van dit soort nest-
plaatsen: in uitgeboorde stenen en stukken boomstam of in 
bamboe- of rietstengels leggen zij hun eitjes en verzorgen zij 
hun kroost. Behalve bijen kunnen ook wespensoorten en som-
mige hommels te vinden zijn bij een insectenhotel. Honingbijen 
zullen de bezoekers van De Kruidhof er niet aantreffen. Deze 
leven in volken of staten bijeen en maken liever gebruik van de 
bijenkasten in de bijenstal achterin de Vlindertuin. Soms zwer-
men ze uit en vormen een kluit in een van de bomen van De 
Kruidhof. De imker moet er aan te pas komen om de zwerm 
te vangen en deze onder te brengen in een lege bijenkast of 
bijenkorf.

Prehistorische Hof
De nieuwe Prehistorische Hof wordt gemaakt in samenwerking 
met het IJstijdenmuseum. Met grote en kleine zwerfkeien en 
ander materiaal uit de natuur, zoals wilgentenen, worden een 
hunebed, een woonhut en een vuurplaats gemaakt. Hier kun-
nen verhalen verteld worden uit ver vervlogen tijden, over de 
jacht en de holenbeer. Hoe is het om vuur te maken met een 
vuursteen en met een vuistbijl een stuk hout te kloven? Een 
plaats om een klein beetje te ervaren hoe onze verre voorou-
ders leefden.

Educatieve speeltuin
De plannen voor een educatieve speeltuin zijn nog in ontwikke-
ling. De bedoeling is om meer gezinnen met kinderen naar De 
Kruidhof toe te krijgen en vergrijzing van het bezoekersaanbod 
te voorkomen. Al spelende steken kinderen een heleboel op 
over de natuur en alles wat leeft onder de zon. De educatieve 
speeltuin moet een veilige, leuke èn leerzame tuin worden.
Voor de jongere kinderen is de bestaande kabouterroute door 
de tuinen helemaal vernieuwd. Aan de hand van de kabouters 
Krûd en Elske beleven de kleine tuinbezoekertjes De Kruidhof 
op hun eigen manier, met verhalen uit de kabouterwereld.

Voor meer informatie: Botanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b, 9285 NE  Buitenpost, telefoon tijdens kantooruren 
van dinsdag tot en met vrijdag: 541253; website: www.dekruid-
hof.nl; e-mail: info@dekruidhof.nl

Win een reis naar Texas
Wilt u het Nationaal MS Fonds op een sportieve manier steunen? Fiets 
dan mee met de MS 150 in Friesland! Haal het meeste geld binnen, en win 
een reis naar de MS150 in Texas. Kom in beweging om mensen die aan 
multiple sclerose lijden in beweging te houden. Op 17 mei 2008 zal voor de 
derde keer de MS150 verreden worden! Deze sponsor fietstocht bestaat uit 
twee afstanden, één van 120 km en één van 30 km (samen 150 km). Er is 
bewust gekozen voor twee afstanden zodat ook minder geoefende fietsers 
kunnen meedoen. De start is in Sibrandabuorren en gaat door verschil-
lende prachtige plaatsen in zuidwest-Friesland. Op zeven plaatsen staan 

Misdadiger?

“Wat me nu toch is overkomen Binne!”
“Ik zou het niet weten Boaite, maar 
vertel…”
“Ik was zaterdag in de Bouwmarkt om 
zand te kopen.”
“Nou Boaite, dat is toch niet zo vreemd?”
“Nee Binne, maar laat me mijn verhaal 
nou effe afmaken!”
“Okay Boaite, ga je gang.”
“Enfin, ik loop naar buiten en… PIEP-
PIEP-PIEP!”
“Oei Boaite, vergeten te betalen?”
“Nee Binne dat niet, want ik had keurig 
betaald.”
“De caissière wilde natuurlijk wel 
afrekenen Boaite!”
“Jazeker Binne, maar ik had niets af te 
rekenen en ik moest weer door de poort 
lopen en PIEP-PIEP-PIEP het bleef maar 
doorgaan! Ik schaamde me rot!”
“Kan ik mij voorstellen Boaite, en hoe 
ging het verder?”
“Toen kwam de grote Bouwmarkt - baas 
in aktie Binne!”
“En die nam je mee naar zijn kantoor 
Boaite?”
“Inderdaad, ‘hij hield mij staande’ Binne! 
Hij gebruikte daarbij een heel mooie 
lange volzin. Ik kon het niet laten om te 
zeggen: Pas op cursus geweest zeker?”
“Zo zo Boaite, dat vond hij vast niet leuk. “
“Nee Binne, hij gedroeg zich autoritair, 
inderdaad geleerd op de cursus!
Ik moest een lange trap op en die meneer 
bleef erg onheus tegen mij Binne!” 
“Okay Boaite, maar die PIEP-PIEP-PIEP 
gaat niet zo maar af!”
“Hij vroeg mij of ik meerdere keren iets in 
mijn zak had gestoken Binne.”
“En was dat zo Boaite?” 
“Natuurlijk niet Binne!”
“Er was gelukkig een snuggere verkoper 
Binne en die vroeg of ik misschien 
sokken bij de HEMA had gekocht. Toen 
herinnerde ik het me plotseling. Vorige 
week kocht ik onderbroeken bij de 
HEMA, Binne.”
“En zo’n nieuwe onderbroek had je zeker 
aan Boaite? “
“En de PIEP-PIEP-PIEP-ers waren bij de 
HEMA gedeactiveerd Binne!”
“En toch gaat de PIEP dan bij de 
bouwmarkt af Boaite.”
“Door het dragen kan het weer 
geactiveerd worden Binne.”
“Ik wist niet dat zoiets kan Boaite!” 
“Ik ook niet Binne, maar mijn onderbroek 
werd onderzocht en het label werd eruit 
geknipt,waarna ik weer door de poort 
moest lopen Binne.”
“En toen Boaite, weer alarm?”
“Nee Binne, dit keer geen PIEP–PIEP-PIEP 
meer!”
“Gelukkig maar Boaite dat alles goed 
afliep hè?”
“Nou dat viel wat tegen Binne, geen 
enkel excuus kreeg ik!”
“Schandalig Boaite, dat zou ik niet 
pikken!”
“Doe ik ook niet Binne, ik ga nooit meer 
naar die Bouwmarkt.”
“Helemaal mee eens Boaite, en… als je 
dan toch gaat…?”
“Gewoon zonder onderbroek naar de 
Bouwmarkt Binne!!!”

Binne Lutje en Boaite PostKleintje feestweek zeker voor 
herhaling vatbaar!
Wij als feestweekcommissie kunnen tevreden terug kijken op 
een geslaagde 1e editie van Kleintje Feestweek. Het was enorm 
gezellig in de tent op 14 en 15 maart. Op vrijdag was er de 
Hollandse avond. Ondanks de ietwat tegenvallende opkomst 
zat de sfeer er wel goed in en er werd uit volle borst meege-
zongen met die heerlijke Hollandse hits van Burdy, Lytse Hille 
en de Radio NL toer. Op zaterdag gingen de voetjes van de 
vloer op de heerlijke muziek van BammBamm, hun uitgebreide 
repertoire en een fantastische performance zorgde ervoor dat 
alle aanwezigen zich goed vermaakten. Deze avond waren er 
veel meer mensen naar de tent gekomen wat de feestvreugde 
zeker ten goede kwam. Ook voor de kermis was het een bij-
zonder goede ervaring, doordat er meer mensen waren, zagen 
zij hun bezoekersaantal ook stijgen, wat hen ervan overtuigd 
dat Buitenpost een gezellig dorp is, waar ze best terug willen 
komen. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw ervaring en 
daarom kunt u altijd terecht op www.feestweekbuitenpost.nl of 
op de Hyves van de feestweek Buitenpost. De feestweekcom-
missie bedankt u voor uw gezelligheid!Een dagje in de studio van Endemol

Een paar weken terug zat ik samen met mijn ouders naar de Achmea ken-
nisquiz te kijken. Aan het einde kondigde de presentatrice aan dat je je kon 
opgeven voor het volgende seizoen. Ik ben naar de site gegaan en ik heb 
de test gemaakt. Toen ik de test gemaakt had moest ik mijn persoonlijke 
gegevens invullen. Eigenlijk deed ik het gewoon voor de grap. Ongeveer 
drie weken later werden we gebeld en toen vertelde een mevrouw dat ik bij 
de beste honderd havo/vwo brugklassers zat en over drie weken een brief 
opgestuurd werd. En ja hoor, na drie weken lag er een brief van Endemol 
in de brievenbus. In die brief stond dat ik 3 maart in Aalsmeer (bij Endemol) 
moest komen en daar samen met de andere negenennegentig brugklas-
sers een test moest maken. Op school moest ik brieven laten tekenen door 
mijn mentor en de conrector. Op 3 maart ging ik samen met mijn moeder 
naar Aalsmeer, alle kinderen werden meegenomen naar een soort heel 
groot klaslokaal en de ouders bleven wachten. Alle brugklassers kregen 
twee mapjes met vragen. In het eerste mapje stonden allemaal vragen 
over verschillende vakken, de twaalf brugklassers die de toets het beste 
hadden gemaakt mochten door naar de televisie ronde. In het andere map-
je moest je allemaal vragen invullen die over jezelf gingen. Nog een keer je 
persoonlijke gegevens en je hobby’s en andere interesses. Toen iedereen 
klaar was mochten we terug naar onze ouders. We moesten even wachten 
totdat alle toetsen nagekeken waren. Iedereen was best wel zenuwachtig. 
Na een uur in spanning zitten wachten, werden we meegenomen naar de 
televisiestudio, waar het programma wordt opgenomen. In die studio wer-
den ook de twaalf beste brugklassers opgenoemd. Ik zal er helaas niet bij. 
Die brugklassers werden even meegenomen, ze werden een beetje in de 
make-up gezet en kregen hun microfoontjes op. De andere brugklassers 
en ouders waren het publiek en er werd uitgelegd wanneer je moest klap-
pen en hoe het zat met de ‘commercial break’. Ik vond het een leuke dag en 
ik ben blij dat ik het mee mocht maken.

Ankje Westra

Ankje Westra tussen de medebrugklassers. (eigen foto)

stempelposten, bemand door vrijwilligers van het Nationaal MS 
Fonds. Op één van de posten wordt een lunch aangeboden.De 
opbrengst is bestemd voor het Nationaal MS Fonds. Zij helpen 
mensen die MS hebben met coaching, voorlichting en finan-
ciering van wetenschappelijk onderzoek. De fietsers zoeken 
zelf zoveel mogelijk sponsors. De grootste fundraiser ontvangt 
een geheel verzorgde reis voor twee personen naar de Ameri-
kaanse MS 150 in Texas. Kunt of wilt u niet meefietsen maar 
bent u bereid om voor zoveel mogelijk fietsers te zorgen, dan 
maakt u ook kans op deze reis. Voor opgave zie: www.ms150.nl 
 
        Pamela Zaat, Landelijk coördinatrice Nationaal MS Fonds



Tuinbeleven
Maart 2008

De keuze was voor mij 25 jaar geleden eenvoudig. Ik ging ver-
der in ‘het groen’ en koos voor de middelbare tuinbouwschool te 
Frederiksoord (Dr). ‘Frederiksoord’ had een goede naam en met 
name de schooltuinen hadden faam in binnen- en buitenland. 
Onlangs heb ik de tuin opnieuw bezocht. Bij de eerste aanblik zag ik 
al dat de school leegstond en de tuin er niet meer zo representatief 
uitzag als weleer. Door de tuin lopend viel ik van de ene teleurstelling 
in de andere. De tuin is zwaar verwaarloosd en het doel studenten 
in de gelegenheid te stellen planten te leren kennen is er helemaal 
vanaf. Het raakte me, temeer omdat ik ooit een van die studenten 
was die met veel plezier plantjes stond te leren in de schooltuin van 
de Gerard Adriaan van Swieten Middelbare Tuinbouwschool.
Goed onderhoud is essentieel voor een representatieve tuin. Het is 
erg belangrijk om juist in het vroege voorjaar te werken aan de basis 
voor de rest van het tuinseizoen. Op het terrein van De Kruidhof is 
daaraan de afgelopen periode heel hard gewerkt. En dat doen we 
niet alleen met eigen personeel en vrijwilligers. De Kruidhof heeft 
als belangrijke doelstelling het aanbieden van arbeidsreïntegratie-
plaatsen. Mensen die een traject volgen vanuit de gemeente doen 
bij De Kruidhof werkervaring op in het groen. Als dit doel bereikt is 
gaan ze verder de arbeidsmarkt op. Dit betekent voor De Kruidhof 
veelal dat wij weer afscheid moeten nemen van een door onszelf 
opgeleide medewerker. Meer dan een heel seizoen meewerken en 
-leren zit er meestal niet in. 
2008: ‘De Kruidhof gaat over rozen’. Naar aanleiding van de ope-
ning van het nieuwe Rosarium, staan het komende seizoen rozen 
centraal in de programmering. Naast dit jaarthema hebben we nog 
meer spannende ideeën en projecten, zoals een maïslabyrint, een 
boerenbloementuin, de opening van de prehistorische hof en de 
ontwerpfase van een educatieve kinderspeeltuin. De basis voor ons 
seizoen of, in hovenierstermen, ‘het groene geraamte’ is goed. We 
gaan over rozen!
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Jeugdwerk
Dance... Kika

Op vrijdag 11 april wordt er een Dance feest gehouden 
in It Koartling. Deze avond gaat de gehele opbrengst 
naar het Kika fonds. Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 
welkom van 17.00-18.00 uur,  kinderen van groep 5 

t/m 8 zijn welkom van 19.00-20.30 uur. 
Deze avond zijn er 2 DJ’s aanwezig:

DJ Ricardo en als gast DJ Nick.
De entree bedraagt deze avond € 2,- omdat er voor 

het goede doel wordt gedanst.
Verder kan je deze avond natuurlijk ook leuke prijsjes 

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

Vrijdag 4 april: Cabaret
Vrijdag 11 april: Proud to be Fout

Vrijdag 18 april: Soos
Leeftijd: 11 t/m 18 jaar

Openingstijden:
Do: 19.30-21.30 uur, Vr: 19.30-22.00 uur

Entree: gratis tenzij anders vermeld

uit het plakboek
Volksdansgroep van gymnastiekvereniging MAAS onder leiding van Tineke Douma uit Kollum 
begin vijftiger jaren.
Van links naar rechts achteraan: J. Bergmans, S. van Helden, G. De Vries, mevr. Geerstma, M. Dijkstra, S. Zwart, 
Z. Haytink, mevr. van der Goot, A. Van der Witte en mevr. Wijma; vooraan: B. Kamstra, zuster Wiersma, C. 
Oosterhof, mevr. Roorda, G. Van der Ploeg en J. Haytink

Van 11 maart tot en met 2 mei 2008 is in de hal van 
het gemeentehuis in Buitenpost werk te bezichtigen 
van Noël Hariri. De expositie bestaat uit acrylverfschil-
derijen, pentekeningen en collages. Speels, fantasierijk 
en origineel. Zo omschrijft Noël Hariri, opgegroeid in 
Surhuisterveen en nu woonachtig in Groningen, haar 
eigen werk. Noël Hariri (25 jaar) heeft van jongs af aan 
al oog voor kleine details, tekent, schildert, verzamelt 
en bewaart van alles, omdat dat ‘misschien nog wel 
eens in een illustratie of kunstwerk van pas kan komen’. 
De keus om na de middelbare school in de kunst verder 
te gaan, was voor haar snel gemaakt. In 2000 begon 
Noël aan de Kunstacademie Minerva in Groningen om 
daar in 2004 als illustrator af te studeren. Als afstudeer-
project heeft zij samen met 28 Nederlandse en Belgi-
sche kinderboekenschrijvers een verhalen- en gedich-
tenbundel ontwikkeld en geïllustreerd. Een aantal van 
deze illustraties is te bezichtigen in het gemeentehuis. 
Naast illustraties voor boeken, trouwkaarten, visitekaar-
ten, logo’s, advertenties en websites maakt Noël ook 
autonome kunst. De expositie, ook verrassend en grap-
pig voor kinderen, is te bezichtigen in de hal van het 
gemeentehuis in Buitenpost (Stationsstraat 18). Ope-
ningstijden: maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, 
op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en op 
donderdag van 9.00 tot 20.00 uur. 

Expositie Noël Hariri in 
gemeentehuis

Programma Jacqueline 
Nome Koninginnedag 
 9.00 Start vrijmarkt voor jong en oud
 9.15 Start Optocht versierde fietsen
10.00 Opening 
10.15 Prijsuitreiking versierde fietsen
10.30 Ballonnenwedstrijd 
10.30 Start Kinderprogramma (rodeorijden, spijkerbroek hangen, 
suikerspin, etc)
10.30 Start Voetbal-/Korfbaltoernooi
10.40 Start demonstraties met medewerking van Switte en Fit for you
11.45 Verzamelen Zeskamp voor 8 t/m14 jarigen
12.00 Start Zeskamp 8 t/m 14 jarigen
12.45 Verzamelen Zeskamp voor 15 jaar en ouder
13.00 Start Zeskamp 15+ jaar
13.30 Prijsuitreiking Voetbal-/Korfbaltoernooi
13.45 Kinderdisco in de tent
15.30 Prijsuitreiking Zeskamp 8 t/m14 jarigen en 15+ jaar
15.30 Live muziek in de tent met medewerking van zanger Tjeerd

Het 2 tegen 2 de Haan Westerhoff voetbaltoernooi
Ook dit jaar zal er opnieuw gestreden worden om de felbegeerde 2 tegen 2 
voetbaltoernooi beker. Denk jij dat je samen met je vriendje of vriendinnetje 
het gouden duo vormt, lever dan het opgavenstrookje voor 27 april in bij 
eetcafé It Twaspan. Er zal gespeelt worden in de categorieën: 6 tot en 
met 9 jarigen en 10 tot en met 12 jarigen. Dit onderdeel wordt gedaan in 
samenwerking met v.v. Buitenpost.

Verrassend Nieuw: Het Koninginnedag 2008 Korfbaltoernooi
Dit jaar zal er voor het eerst tijdens Koninginnedag een korfbaltoernooi 
worden gehouden en ook hier kun jij je voor opgeven! Dus, ben je al een 
kei in korfbal of heeft het je altijd al eens cool geleken om mee te doen, 
geef je dan nu op! Lever het opgave strookje voor 27 april in bij eetcafé It 
Twaspan. De teams zullen aan de hand van opgave worden samen gesteld. 
Dit onderdeel wordt gedaan in samenwerking met k.v. Flamingo’s.

De Bestratingbedrijf Buitenpost Zeskamp voor Jong en Oud
Vanwege het grote succes vorig jaar wordt de zeskamp dit jaar uitgebreid 
met een zeskamp voor 8 tot en met 14 jarigen. Je kunt je individueel 
opgeven maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid om je als groep op 
te geven. Een groep moet uit minimaal 6 personen bestaan. Lever het 
opgavenstrookje voor 27 april in bij eetcafé It Twaspan. Opgave als groep 
kan middels het zelfde strookje. Noem dan de groepsnaam en het aantal 
personen. Voor vragen kun je contact opnemen met Henk Hiemstra, tel. 
06 13176532 (na 17.00)

Opgavestrookje

Je naam:
Je leeftijd:
*Activiteit:
❏ Voetbal
❏ Korfbal
❏ Zeskamp 8 t/m 14 jarigen
❏ Zeskamp 15+ jaar
(*Aankruisen wat van toepassing is.)

Let op: voetbal en korfbal verloopt op het zelfde tijdstip, deelnemen 
aan beide is niet mogelijk!

✁

Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons gemakkelijk!

Let op de kopij-inleverdatum:

maandag 21 apri l  2008
Het blad verschijnt in week 18 van 2008.

Houdt u daar rekening mee?

  Doodtij...?

Buitenposters willen veel
Hoongelach is vaak hun deel
Centrum functie dankzij een stadhuis
Het station en veel “kwartair”geruis

Nieuwbouw, schone industrie
Wensen voor een “aan”-trekkende economie
Buitenpost logistiek centraal
Kansen benutten een ander verhaal

Ijstijdenmuseum, kruidenhof
Ontworstelen zich aan het dorpse stof
Is er meer naast dezen en Enitor
Stelt Buitenpost zo weinig voor?

Initiatieven, bundeling van krachten
Dat is wat Buitenposters van elkaar verwachten
Nu eens niet aan anderen over laten
Afwachten , praten, vullen geen imago gaten.

  PEVADKO

Collecte Feestweek
Net als voorgaande jaren, zullen wij ook dit jaar weer 
gaan collecteren voor de feestweek van Buitenpost. 
Met het geld dat wij met de collecte ophalen, kunnen 
wij u een gevarieerd en uitgebreid programma aanbie-
den gedurende de hele week. Naast de vele sponsors, 
bedrijven vanuit Buitenpost en omstreken, zijn wij ook 
afhankelijk van de gulle gaven van U de inwoners van 
Buitenpost. De feestweekcommissie probeert voor alle 
inwoners een leuke week te organiseren en u begrijpt 
dat hier de nodig financiële middelen voor beschikbaar 
moeten zijn. In de week van 5 t/m 10 mei komen onze 
collectanten bij u aan de deur, de bijdrage is geheel 
vrijwillig. Laat u onze collectanten niet in de kou staan 
en geef gul, zodat wij er weer een groot feest van 
kunnen maken van 31 juli t/m 6 augustus! Voor een 
impressie van ons programma verwijzen wij u graag 
naar onze site: www.feestweekbuitenpost.nl
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Rechtbank Leeuwarden, zitting 20 janu-
ari 1898. Bron: Leeuwarder Courant

Zoo koud...
Trijntje M., 35 jaren, publieke vrouw te 
Leeuwarden, thans in hechtenis, werd 
den 21 December l.l. door den surveilleerenden politie-agent M. 
Toonstra betrapt, terwijl zij bij de Noorderbrug aan zekeren de 
Groot vroeg: “heb je ook een cent voor mij ? ik ben zoo koud” en 
toen ze een weigerend antwoord kreeg, naar de Kamstrabuurt ging, 
waar zij tegen een schip schopte en toen de schipper te voor schijn 
kwam tegen dezen zei: “heb je ook een paar centen voor mij, ik ben 
zoo koud en wou wat vuur koopen. Doch ook hier kreeg ze een 
weigering, de schipper zei dat hij zelf arm was, en de politie-agent 
die haar gevolgd was nam haar nu mee naar het bureau. De sub-
situut-officier van justitie, mr. H.G. van Sonsbeeck, komt het voor, 
terwijl hij er op wijst hoe beklaagde aan den kost komt en vóór 14 
dagen nog terecht gestaan heeft voor diefstal van waschgoed, dat 
eene vrouw die van prostitutie en bedelarij leeft gevaarlijk voor de 
maatschappij is en zoolang mogelijk daaruit verwijderd moet wor-
den, waarom hij hare veroordeling vordert tot 3 dagen hechtenis en 
plaatsing in een Rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 jaren.

Diefstal van een kip
De arbeider W. Jongsma, onder Surhuizum, vermiste den 20 
November l.l., toen hij de kippen voerde, een piek en heeft die den 
volgenden dag weer gezien bij Zuidersma. Deze had haar voor 50 
cts weer gekocht van H. de Jong, die er 45 cts voor gegeven had 
aan R. de Wind, terwijl deze de piek voor 40 cts van Antje R. v.d. 
V. te Harkema-Opeinde gekocht had. Deze moest zich nu verant-
woorden en zei, dat haar vader 13 kippen heeft en zij er een heeft 
verkocht, omdat zij nooit centen van haar vader krijgt. Zij heeft de 
eerste de beste genomen zonder er verder naar te zien. De substi-
tuut-officier van justitie ziet er echter diefstal in en noemt meer 
staaltjes die op haar diefachtigheid wijzen. Hij vordert tegen haar 
14 dagen gevangenisstraf.

Met klomp...
S.P. v.d. W., 66 jaren, arbeider te Oude Leije, heeft terecht gestaan 
terzake hij den 1 December l.l. zijne vrouw met een klomp tegen het 
hoofd heeft geslagen. Hij bekende wel meer twist met zijne vrouw 
te hebben, zoo ook den 1 December. Hij liep de deur uit,  zij vloog 
hem na en sloeg met een klomp; daarop zei hij: “wat doest dou 
daar?” en heeft haar ook een slag met een klomp gegeven, maar dat 
is wat te erg aangekomen. Het O.M. vorderde tegen hem 14 dagen 
gevangenisstraf.

Gemeene vlasbaard...
D.K., 30 jaren, arbeider te Minnertsga, heeft in den nacht van 21 
op 22 November, den gemeente-veldwachter P. van Eisinga, toen 
hij dezen op den weg ontmoette, uitgescholden voor gemeene vlas-
baard. Het O.M. vordert hiervoor tegen hem 3 dagen gevangenis-
straf.

Hond meegenomen...
J.J.D., 35 jaren, kaaskoopman te Zwaagwesteinde, heeft terecht 
gestaan terzake dat hij in den loop van Juni te Ooster-Nijkerk een 
hond van H. Douwes weggenomen heeft. Hij beweerde dat die hond 
hem was nageloopen en hij dezen toen had verkocht om er van af 
te komen. De rechtbank heeft hem daarvoor 5 dagen gevangenis-
straf opgelegd.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1959 die woonden in Buitenpost
2 januari: Brouwer, Minke, 90 jaar, geh. geweest met van Nimwegen, 
Jan
9 januari: Siderius, Grietje, 80 jaar, e.v. Hoekstra, Gaele
12 januari: Nauta, Antje, 74 jaar, ongehuwd
13 januari: van der Ploeg, Oeds, 78 jaar, geh. geweest met van der 
Meulen, Feikje
1 februari: de Vries, Akke, 92 jaar, geh. geweest met Zwart, 
Meindert
9 februari: Metzlar, Janke, 64 jaar, e.v. van der Kooi, Ybele
25 februari: Veenstra, Wijbe, 80 jaar, geh. geweest met Wijnjeterp, 
Hendrik
21 maart: Poelstra, Froukje, 77 jaar, e.v. van der Meer, Leffert
21 maart: de Vries, Albert, 79 jaar, geh. geweest met: Lambarts, 
Siebrigje

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 44-

Op zaterdag 12 april om 15.00 uur zal burgemeester van 
der Zwan de beeldententoonstelling van Dries Reeder 
in de Kruidhof openen. Reeder (1943, Drachten) maakt 
beelden voornamelijk uit steen en metaal. Veel van zijn 
beelden zijn assemblages van ongelijksoortige mate-
rialen. Voor Dries Reeder is alles er al om ons heen 
– je hoeft het alleen maar op te zoeken en te zien. Zijn 
leven als kunstenaar is een zoektocht naar onderde-
len voor zijn assemblages, composities in combinaties 
van materialen. Hij is gefascineerd door roestig ijzer 
en keien. Reeder: “Beide zijn onweerstaanbaar sterk, 
gestold en gelouterd in de hitte van het vuur, verweerd 
door de natuur zelf. Aardse kleuren. Roest geeft zelfs 
af, je raakt er als het ware mee besmet. Ik kijk graag 
anders tegen de dingen aan. Bijvoorbeeld: hoe ziet het 
eruit als ik het omkeer en van een andere kant bekijk. 
Zo is het toch ook in het gewone leven: dingen verande-
ren als je ze vanuit een ander perspectief waarneemt. 
Je kunt zo vastgepind zijn aan je eigen gedachten en 
voorstellingen, vormen en beelden kunnen zo vaak 
herhaald zijn, dat ze ingeslepen raken en gewoon. Een 
voorwerp kan je verrassen als je het omdraait. Daar 
ben ik eindeloos mee bezig. Ik zoek, ik kijk, ik analy-
seer, ik gooi weg, vraag me af wat er mis mee is, tot ik 
opeens zie, waar ik al tijden naar gezocht heb. Wat ik 
zoek zit namelijk in mezelf. Ik zoek naar stukken mate-
riaal, die vorm kunnen geven aan een gedachte of een 
gevoel. Mijn gedachten gaan over gevoelens en mijn 
verbeelding doet het werk.Ik heb ontdekt, dat twee of 
drie verschillende dingen op de juiste wijze bij elkaar 
geplaatst, meer te vertellen hebben dan één ervan 

apart. Die onderdelen bij elkaar zijn meer dan de som 
der delen. Hier schuilt een intrigerend geheim. Als ik 
vormen bij elkaar zie, wordt het een vorm van samen-
leving, intimiteit, ze passen zich aan elkaar aan (syner-
gie). Dat heeft te maken met verbeelding en symboliek. 
Eén van mijn beelden (Family) is gemaakt van haken 
waarmee je de klep van een boerenkar vastpint. Deze 
grendels heb ik bewerkt, ik heb hun vorm gewijzigd en 
nu zijn het symbolen geworden - het groepje grendel-
haken zijn menselijke figuren geworden, die duidelijk 
zichtbaar bij elkaar horen. In hun geheel brengen ze 
een gevoel tot uitdrukking. In dit geval een gevoel van 
intimiteit, geborgenheid. Zo werk ik. Ik ben op zoek 
naar materiaal en wat ik vind, was er al in mijn binnen-
ste, als gevoel, als gedachte, als intuïtie. Dit zoeken en 
vinden is een eenzaam proces en tegelijk het mooiste 
wat er is. Als je creatief bezig bent, zie je hoe één en 
hetzelfde telkens anders is en nieuwe mogelijkheden 
in zich heeft. Die mogelijkheden schuilen in mijn bin-
nenste. Als het mij lukt de vorm te vinden die daar uit-
drukking aan geeft, voel ik me gelukkig, nieuw.” Dries 
Reeder (1943) had verschillende functies bij Philips in 
Utrecht, Groningen en Drachten, o.a. bij het ontwerpen 
van consumentenproducten en later de interne com-
municatie. Zijn leven lang voelde hij zich aangetrok-
ken door de beeldende kunst, waarin hij zich jarenlang 
bekwaamde o.l.v. de kunstenaars René van Bruggen, 
Peer Besselink en Lucas Klein (beeldhouwers)  en 
waaraan hij zich vanaf 2003 volledig wijdt, sinds vorig 
jaar is zijn atelier in het gebouw SluisdeKunst.com op 
het oude bedrijventerrein van Drachten.

Opening beeldententoonstelling 
Dries Reeder

Klim in de pen... Marja van der Plaat
Toen mij door Willem van der 
Wal werd gevraagd een stukje 
te schrijven over de kinderop-
vang in Buitenpost, was ik daar 
meteen voor te porren. Het is 
fijn om de kans te krijgen iets 
over ons werk en de organi-

satie Kinderopvang Achtkarspelen (SKA) te 
vertellen, vooral omdat het voor veel men-
sen nog onbekend terrein is. Wist u bij voor-
beeld, dat er al vanaf 1990 officiële kinderop-
vang via ons gastouderbureau in uw dorp is? 
En dat in 1994 het eerste kinderdagverblijf 
Bommelstein aan de Schoolstraat, naast peu-
terspeelzaal de Krobbekûle, werd geopend? 
En dat er inmiddels in de hele gemeente 
wel 600 kinderen door onze groepsleidsters 
en gastouders worden opgevangen? En er 
inmiddels 40 mensen bij de SKA werken 
samen met wel 130 actieve gastouders?

Zelf ben ik in 2001 bij de SKA komen werken. 
Sinds die tijd is er veel gebeurd. Zoals u misschien 
nog weet, werden in 2002 de beide kinderop-
vanginstellingen in Buitenpost opgeschrikt door de 
aangescherpte brandweereisen. We hebben toen 
groepen moeten verhuizen, panden verbouwen: 
een spannende tijd. Onze buitenschoolse opvang, 
in een woonhuis aan De Vang geregeld, moest er 
per direct uit. Als redder in nood heeft basisschool 
de Fontein ons toen een lokaal afgestaan, waar we 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt totdat we 
na een verbouwing weer in ons eigen kindercen-
trum terecht konden. Nu is dat gelukkig allemaal 
verleden tijd; alle panden voldoen aan alle moge-
lijke eisen en de kinderopvang groeit en bloeit. 
Steeds meer mensen weten de weg naar onze 
kindercentra te vinden. Het is leuk om te zien hoe 
kinderopvang langzaamaan wordt geaccepteerd. 
In het begin hoorde je nog wel eens iemand zeg-
gen: “Och wat zielig voor die kleintjes, dat ze 
al zo jong naar de crèche worden gebracht...”. 
Niet makkelijk voor ouders om zoiets te horen, 
vooral soms van hun eigen familie. We hebben 
op Bommelstein wel eens een opa- en omadag 
georganiseerd, juist om te laten zien hoe het nou 
echt op zo’n groep toe gaat. Na afloop kregen we 
enthousiaste reacties van de opa’s en oma’s, die 
het leuk vonden te zien met hoeveel zorg en aan-
dacht de kleintjes worden omringd. Ze hadden dan 
van tevoren een beeld gehad van een grote groep 
huilende kinderen, en wat bleek? Kleine groepen, 
aparte slaapkamertjes, eigen bedjes, en heerlijk 
spelende kinderen, die aan het eind van de dag 
soms maar moeilijk mee te krijgen zijn naar huis. 
Langzaam verandert ook hier het ‘zielige’ beeld in 
een positief beeld: kinderopvang, dat gun je ieder 
kind! Een juf van een van de scholen in Buitenpost 
zei laatst tegen me: “Je kunt het zien, als kinde-
ren bij jullie vandaan komen. Ze zijn veel socialer, 

kunnen beter delen, 
en zijn al gewend om 
bij voorbeeld in de 
kring hun verhaal te 
vertellen, maar ook op 
hun beurt te wachten”. 
Kinderen hebben dus 
gewoon een streepje 
voor, als ze op een 
kinderdagverblijf zijn 
geweest. En dat is niet 
zo gek, want groeps-
leidsters zijn de hele 
dag actief met ze 
bezig; voorlezen, samen liedjes zingen, knutse-
len, kliederen met verf of klei, maar ook lekker 
knuffelen en zorgen voor een sfeer van rust en 
vertrouwdheid.

Het laatste jaar staat bij kindercentrum 
Bommelstein vooral in het teken van samen-
werking met de peuterspeelzaal naast ons. De 
meesten van u hebben als peutertje wel op de 
Krobbekûle gezeten en kennen de peuterspeel-
zaal. Het bestuur van de Krobbekûle en ik zagen 
grote voordelen in het samen gebruiken van de 
buitenspeelplaats en de lokalen, dus hebben we 
gezocht naar een manier om dat te doen. Toen 
bleek dat de speelplaats van de peuters geheel 
werd afgekeurd (weer die nieuwe eisen!) heb-
ben we samen een nieuw tuinplan gemaakt en 
uitgevoerd. Het resultaat was een mooie groene 
speelplaats waar heerlijk gespeeld kan worden 
met zand en water, maar ook gefietst, gevoet-
bald en geschommeld. De peutertjes zijn er tij-
dens schooltijd, en na schooltijd komen de kinde-
ren van de buitenschoolse opvang (BSO) erin. Zo 
wordt de tuin de hele dag door gebruikt. Hetzelfde 
zijn we nu aan het doen met de loka-
len binnen. De verouderde inrichting, 
die ook niet meer voldoet aan de eisen 
van deze tijd, krijgt een echte face-
lift: nieuwe, warme kleuren, nieuwe 
speeltoestellen, een heus atelier met alle moge-
lijkheid om te kliederen en te knutselen, een 
podium voor optredens en verkleedpartijen, en 
natuurlijk nog steeds de vertrouwde hoeken en 
kringen voor het peuterwerk. We hopen u in mei 
of juni te kunnen begroeten bij de opening van 
de vernieuwde peuterspeelzaal annex BSO! 

Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit 
stukje? Komt u gerust eens kijken in ons kinder-
centrum Bommelstein, of bezoek onze website 
www.kinderopvangachtkarspelen.nl. U bent van 
harte  welkom!

Met vriendelijke groet,
Marja van der Plaat,

directeur Kinderopvang Achtkaspelen.

Zo zag de Kerkstraat er in 1902 uit, ruim een eeuw geleden.
Op de achtergrond is de dorpskerk vaag te zien.




