
   Deze maand in ‘Buitenposters’: Sletering’s oorlogsverleden Pag. 5

(foto: Warner Kranenborg)

Fonteinkerk feestelijk heropend
Lees de begeleidende tekst rechts hieronder.
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Koninginnedag

  Klim in de pen:
Berendina van
Solkema
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Zaterdag 12 april is de Fonteinkerk aan de Achtkant op feestelijke 
wijze heropend. Er waren veel mensen aanwezig en het was boven-
dien prachtig weer. Hierdoor werd alles extra feestelijk. 

Het programma begon 10.00 uur met een lied gezongen door de kinderen 
van de kerk. Daarna werd het gebouw offi cieel geopend door middel van 
het doorknippen van een lint door 5 gemeenteleden in de leeftijd van 4 tot 
85 jaar. Aansluitend mochten de kinderen hun ballonnen oplaten. Dit ging 
niet bij alle ballonnen even goed, enkele kwamen in de bomen of in een 
tuin terecht, maar uiteindelijk gingen ze toch bijna allemaal de lucht in. Nu 
maar afwachten welke ballon het verste is gekomen.

Geslaagde open dag
Toen de aanwezigen eenmaal binnen waren was er in de kerkzaal een 
kort fi lmpje te zien over de eerste bouw van de kerk in 1977 en de ver-
bouwingen die nadien nog hebben plaats gevonden. Daarnaast werd de 
website van de gemeente offi cieel gelanceerd: www.gkvbuitenpost.nl. 
Een website die er niet alleen voor de gemeenteleden zelf is maar ook 
voor een ieder die benieuwd is naar wat de vrijgemaakte kerk is. Na dit 
alles was er koffi e en gebak en kon iedereen de kerk bekijken en elkaar 
ontmoeten in de nieuwe ontmoetingsruimte. ’s Middags was de kerk 
opengesteld voor het grote publiek. Deze middag werd druk bezocht door 
mensen uit Buitenpost als ook uit de omliggende dorpen. Vanaf 16.30 
uur was er een buffet geregeld. Hierbij waren veel mensen aanwezig die 
allemaal gebruik konden maken van de nieuwe ruimte die de kerk geeft. 
’s Avonds gaf brassband Concordia uit Buitenpost een prachtig concert, 
waaraan ook The North Frisian Groove Squad zijn medewerking heeft 
verleend. 

Zelfwerkzaamheid
Er is bijna een jaar is gewerkt aan de verbouw van de kerk. Een groot 
deel van de werkzaamheden is door vrijwilligers van de kerk verricht. Zij 
namen onder andere de sloopwerkzaamheden, het elektra, de verwar-
ming en het sanitair voor hun rekening. Aannemersbedrijf Molenhuis uit 
Doezum verrichtte de daadwerkelijke verbouw, naar een ontwerp van 
architectenbureau Klamer uit Leeuwarden. Door de verbouw is er in de 
kerkzaal ruimte gekomen om extra stoelen te kunnen plaatsen. Daar-
naast zijn er 3 nieuwe vergaderzalen gebouwd, die ook bij elkaar kunnen 
worden gevoegd tot 1 grote zaal. 

Veel uitbreiding
Totaal beschikt de kerk nu over 6 vergaderzalen, wat voor het actieve 
verenigingsleven een uitkomst is. Er is een grote ontmoetingsruimte ge-
bouwd en de stoelen en de keuken zijn vernieuwd. Daarnaast heeft het 
hele gebouw een nieuwe vloer gekregen. De Gereformeerd vrijgemaakte 
gemeente kan met trots zeggen dat zij weer jaren met hun kerk vooruit 
kunnen.

Afgelopen donderdag 17 april hield PBB 
(Plaatselijk Belang Buitenpost) haar jaar-
lijkse ledenvergadering. Ditmaal was geko-
zen voor de kantine van de SWA (Stichting 
Woningbouw Achtkarspelen).

Ondanks dat de opkomst van slechts 17 leden 
niet hoog genoemd kon worden, spraken de 
bestuursleden van een goede avond. De voorzit-
ter Maaike Dotinga-van der Veen handelde in een 
rap tempo voor de pauze het reguliere programma 
af. Natuurlijk kon ze het niet laten de speerpun-
ten te noemen die het afgelopen jaar bereikt zijn 
mede door de inzet van de bestuursleden. Eén 
van de pijlers is toch de Federatie van Plaatselijke 
Belangen geworden. In dit verband kan men goed 
overleg voeren en boven-dorpse gebeurtenis-
sen beter coördineren en eventueel gezamenlijk 
actie voeren. Het belangrijkste actiepunt van 
dit jaar wordt waarschijnlijk het behoud van het 
Mejontsmaveld. PBB wil zich samen met buurtbe-
woners in gaan zetten voor het behoud van deze 
‘groene long’ van ons dorp, waar ook al jaren het 
Concours Hippique wordt gehouden en de scouting 
hun (pas vernieuwde) verblijf hebben. Afgelopen 
jaar werd er ook veel energie gestoken in overleg 
met de gemeente. Hierbij kan duidelijk gesteld 
worden dat veel aandacht is geschonken aan de 
renovatie van de Kerkstraat. Als alles meezit, ligt 
de Kerkstraat er voor de feestweek weer prima 
voor.

Bijzonder moment
Op de agenda stond bij punt 8, bijzonder moment. 
Vorig jaar is PBB begonnen met het uitreiken van 
de zilveren Brims, een onderscheiding voor Bui-
tenposters die zich meer dan verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het dorp of het verenigingsleven. 
Vorig jaar waren dit Jan Kloosterman en Lidy Plan-
tenga. Dit jaar werd Bote Wiersma welgemeend 
in het zonnetje gezet. Wiersma heeft een grote 
lijst met verdiensten achter zijn naam staan, 
bestuurslid BUVO, actief in Buitenpost Promotion 
en Stichting Evenement Buitenpost. Genoemd 
werden ook nog die van mede-initiatiefnemer van 

de  Lauwersbeurs, diverse kerstmarkten en het 
onlangs gerealiseerde IJstijdenmuseum.

SWA
Na de sluiting van het huishoudelijke gedeelte 
en de pauze hield de heer Heida, directeur van 
woningbouwstichting SWA een boeiend verhaal 
over het ontstaan en het reilen en zeilen van de 
organisatie. De laatste tijd worden er weer huur-
woningen bijgebouwd, zoals onlangs aan de Seize 
in ons dorp. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt, 
volgens Heida, wel uit het feit dat het aantal inge-
schreven woningzoekenden de laatste tijd sterk 
is toegenomen. Op 1 januari 2007 waren er 908 
woningzoekenden. Op 1 januari van dit jaar waren 
dit al 992 personen en in de laatste vier maanden 
zijn er maar liefst 98 personen bij gekomen. Het 
bestand waar deze personen in staan is zeker geen 
slapend bestand dat alleen maar groeit vertelt 
Heida. De ingeschreven personen krijgen elk half 
jaar een brief, met de vraag of men ingeschreven 
wil blijven staan. Wanneer men niet op de brief 
reageert wordt men direct uitgeschreven. “Op deze 
manier houden we de lijst schoon”, verklaarde de 
directeur. Foto’s van de ledenvergadering staan op 
pagina 11 van dit blad.
(foto: redactie)

De jaarlijkse ledenvergadering van PBB



de plaats voor 
fl exibele kinderopvang

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

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

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

Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

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

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties

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

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

������������ �����������

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

������������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

Sponsors Koninginnedag van harte bedankt!
Koninginnedag kost geld. En omdat ons standpunt was; alles moet gratis 

zijn, moeten we dus andere wegen bewandelen om deze dag te fi nancieren. 
Daarom willen we de sponsoren van deze dag heel erg hartelijk bedanken. 

Koop daarom bij onze sponsoren! 

Onze hoofdsponsor: Makelaardij Jacqueline Nome van de Voorstraat.
Subsponsors: Creative Work; De Haan Westerhoff; Tankstation Wiebren Veenstra; 

Bestratingsbedrijf Buitenpost; Carin’s Haarmode; De Bernebrêge; K.J. de Vries 
Bouwbedrijf; Café ‘t Twaspan; Deelsponsor: Tuinservice Th. van der Meer; Timmer en 

Rietdekkersbedrijf Menno Graansma; Enitor BV; Arrix Automatisering; ATB Switte; Werktijd 
Bv; Allert Pol Fysiotherapie; Hiemstra Houtbouw Grijpskerk; Beterband; Timmerbedrijf 

Oldenburger; Fit 4 you; Bouwbedrijf R. Tamminga; Sponsors: Kootstra Advies; 
Kloosterman Hoveniers; Wiersma & Lammerts Interieur; Tillwood BV; Financiële Diensten 

Noord; Juwelier Frans Kok; Grillroom de Pyramide; Fietsplus Buitenpost; Autobedrijf 
Buitenpost; Siton Suzenaar; De Haas Houtbouw; Keurslager van der Bijl; Bakkerij Gouma; 

Vijfschaft Catering Tynaarlo; Syb’s Entertainment. Verder willen we speciaal bedanken; 
De Binnenste Buitenpost; Plaatselijk Belang Buitenpost; de crew van Krav Maga en alle 

andere mensen die op enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze dag!
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 Al Gelezen

 De kans is groot dat het gemeentehuis 
in ons dorp opnieuw verbouwd gaat wor-
den. De gemeenteraad ging begin april ak-
koord met uitwerken van een plan waarin 
een deel van het groen aan de voorkant 
van het gebouw opgeofferd wordt voor een 
vernieuwde multifunctionele raadszaal, 
een nieuwe entree en een publieksbalie. 
Eind dit jaar wordt een defi nitief besluit 
over de verbouwing genomen. De totale 
kosten worden op dit moment geschat op 
2,7 miljoen euro.
 VMBO-scholieren van het AOC, die 
maandagmorgen 7 april jl. voor hun groen-
opleiding bezig waren met het nemen  van 
grondmonsters hebben per ongeluk een 
gasleiding lek geprikt. Leiding en leerlin-
gen hadden geen weet van de gasleiding. 
Eneco slaagde erin het gat snel te dichten. 
Het voorval haalde uitvoerig de media.
 Onder het motto ‘Woongemak en leef-
plezier’ organiseerde pluZ en de Stichting 
Woningbouw Achtkarspelen op zaterdag 
19 april jl. een markt in het pand van SWA. 
Er werden uiteenlopende demonstraties en 
workshops gegeven die het leven makkelij-
ker en aangenamer kunnen maken. 
 Op vrijdag 18 april is de ruilverkaveling 
Buitenpost-Twijzel offi cieel afgesloten. Zo 
is er ruim 200 hectare nieuwe natuur en 
behoud en herstel van het coulissenland-
schap van onze omgeving gerealiseerd. 
In 1994 werd met de uitvoering van de 
werkzaamheden begonnen en heeft totaal 
8,5 miljoen euro gekost.
 Begin mei gaat De Wâldsang als 
Nederlands kampioen defi nitief naar het 
EK Brassband in  het Noorse Stavanger. 
Omdat de band eerst de fi nanciën niet 
rond kon krijgen bleef deelname lang 
onzeker. Na diverse toezeggingen o.a. van 
de gemeente Achtkarspelen, de provincie 
en het ministerie van cultuur kan afgereisd 
worden naar Stavanger.

COLOFON

De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoorde-
lijk voor de inhoud van deze krant en 
is dienaangaande aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:  2600 exemplaren
 verschijnt 11x per jaar
Kopij:  Postbus 30, 
 9285 ZV Buitenpost
     of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Meer informatie is ook te vinden op: 

www.binnenbuitenpost.nl

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

Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta, tel. 0511-541699
C. Pot tel. 0511-544988
C. Visser, tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 19 mei 2008. 

De volgende editie verschijnt 
in week 22.

Van de bestuurstafel

Men is druk bezig met de werkzaamheden in de Kerk-
straat en het ligt allemaal mooi op schema. Het is nu 
nog niet gezellig winkelen maar als het straks allemaal 
klaar is en het mooi weer is, zal het goed vertoeven zijn in Buitenpost! 
Ondertussen heeft Lidl zijn deuren geopend en we hopen dat dit bij-
draagt aan de aantrekkingskracht van het centrum.
De ledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden bij de Stichting 
Woningbouwvereniging Achtkarspelen. Wij zijn daar erg gastvrij ont-
vangen en hebben een interessant betoog gehoord van Roel Heida, 
directeur van deze vereniging. Een verslag kunt u verderop in deze 
krant lezen. Het is wel erg jammer dat er niet meer belangstelling is 
voor deze jaarlijkse ledenvergaderingen. Volgend jaar zullen wij alle 
leden een uitnodiging sturen, misschien dat er dan meer mensen zul-
len komen. Diverse zaken hebben onze aandacht zo ook het Mejonts-
materrein. Op de ledenvergadering was er spontaan een meneer die 
zich aanbood om zitting te nemen in een actiegroep om te strijden 
voor deze groene long in ons dorp. De volgende dag kreeg ik ook nog 
telefoon van een mevrouw die dit ook deed. 
Op 13 mei zal burgemeester van der Zwan ons bezoeken en kun-
nen we face tot face praten over Buitenposter zaken maar ook over 
bijvoorbeeld oudejaarsnachten. U heeft vast gelezen of gehoord dat 
onze burgemeester Plaatselijk Belang wil gaan inschakelen en even-
tueel een bedrag van het leefbaarheidsfonds wil intrekken. Ik denk 
dat we tijd te kort zullen komen maar het is goed om regelmatig te 
laten horen waar wij mee bezig zijn. Ook is het voor ons belangrijk 
om te horen of de gemeente zich ook aan de evt. gemaakte afspraken 
houdt. In de volgende BB hoop ik u meer te kunnen vertellen over dit 
bezoek en besluiten die zijn genomen. 
De ledenwerving verloopt prima! Er zijn inmiddels al 200 nieuwe leden 
genoteerd! Bea Zwiep verwacht nog ongeveer 4 weken nodig te heb-
ben om het af te ronden. Het is handiger voor de penningmeester om 
de contributie in één keer te incasseren. Daarom vragen we onze le-
den er rekening mee te houden dat de automatische incasso eind mei 
zal plaats vinden. De leden die geen banknummer hebben vermeld 
krijgen in de maand mei een nota in de brievenbus. 

Namens PBB, Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter, 
e-mail: piterdotinga@wanadoo.nl  - telefoon: 0511-542932

26 mei start Avondvierdaagse
Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een avondvier-
daagse georganiseerd in Buitenpost. In de week van 26 tot en met 30 mei 
kunnen de wandelliefhebbers vier avonden lang aan hun trekken komen 
met een aantal mooie routes in de directe omgeving van Buitenpost. 
Startplaats is elke avond de korfballocatie aan de Swadde, waar vanaf 6 
uur ‘s avonds begonnen kan worden met de route die elke avond weer an-
ders is. Het inschrijfgeld bedraagt voor individuele wandelaars  3,00 en 
voor groepen van minimaal 10 personen  2,50. De wandelaars moeten 
in deze week dus 4 avonden lopen. Normaal gesproken zal er gewandeld 
worden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht 1 van deze 
avonden niet uitkomen dan kan de woensdag als een inhaalavond wor-
den gebruikt (route van maandag wordt in omgekeerde richting gelopen). 
Het is ook mogelijk 1 avond te wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt dan 
 2,50 voor individuele wandelaars en  2,00 voor groepen van minimaal 
10 personen. Voor de wandelaars die 4 avonden de wandeling volbrengen 
ligt er op vrijdagavond (of donderdagavond) een medaille klaar. Door de 
1-daagse wandelaar kan direct na de wandeling de medaille in ontvangst 
worden genomen. Opgeven kan elke avond bij het startpunt. Vrijdagavond 
zullen de wandelaars onder begeleiding van een tamboerkorps worden 
binnengehaald. Zo kunnen ook andere dorpsgenoten meegenieten van 
dit feestelijk gebeuren. 

De avondvierdaagse wordt al vele jaren met veel enthousiasme door een 
groepje vrijwilligers georganiseerd. Zoals bij vele organisaties is ook hier 
behoefte aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u leuk om ook eens 
te helpen bij bijvoorbeeld de stempelposten die elke avond op verschil-
lende plekken bezet moeten worden, meld u dan aan bij: Cisca de Boer 
telefoon 0511-541169. Hier kunt u ook terecht met andere vragen over 
de avondvierdaagse. De avondvierdaagsecommissie Buitenpost wenst 
iedere wandelaar(ster) plezierige wandeluren toe.

Ferkiezing: doarpsdichter 
Achtkarspelen
Om it kulturele en literêre libben yn ús gemeente te stimulearjen, wolle 
wy de kommende twa jier in doarpsdichter beneame. In dichter dy’t yn 
opdracht fan de gemeente, mar ek op eigen inisjatyf, gedichten skriuwt 
oer aktuele saken yn Achtkarspelen. De doarpsdichter wennet fansels ek 
yn de gemeente Achtkarspelen.

Wat freegje wy? - De doarpsdichter skriuwt fi if gedichten it jier, wêrfan mi-
nimaal trije gedichten yn it Frysk. - De doarpsdichter draacht de gedichten 
foar by spesjale gelegenheden. 
Wat biede wy? - De titel ‘Doarpsdichter Achtkarspelen’ foar in perioade 
fan twa jier. - In fergoeding fan € 125,00 it gedicht (mei in maksimum 
fan € 625,00 it jier). - It pleatsen fan de gedichten op de webside fan de 
gemeente en op de ynfopagina yn De Feanster. - Utjefte fan in eigen ge-
dichtebondel nei ôfrin fan jo perioade as doarpsdichter. 
Hoe giet de ferkiezing yn syn wurk? - In sjuery fan trije persoanen sil de 
gedichten beoardiele. Ut de ynsendings kiest de sjuery in oantal kandida-
ten dy’t yn in iepenbiere ferkiezing eigen gedichten foardrage sil. 
Hoe dogge jo mei? Skriuw twa gedichten, wêrfan:  - ien yn it Frysk en ien 
yn it Nederlânsk; - ien oer it tema ‘doarp’ en in frij gedicht. 

Stjoer jo gedichten foar 6 maaie 2008 nei Durkje Verbeek, ôfdieling Sa-
menleving, fi a e-mail: d.verbeek@achtkarspelen.nl. Graach mei oanjaan 
fan jo namme, adres, wenplak en tillefoannûmer. 

Makelaardij Jacqueline Nome 
Koninginnedag 2008 

Het programma:
9.00 Start vrijmarkt voor jong en oud
9.15 Start de Bernebrêge versierde fi etsen optocht.
10.00 Opening, met medewerking van Concordia en 
wethouder Pieter van der Veen
10.15 Prijsuitreiking versierde fi etsen door de Bernebrêge
10.30 Ballonnenwedstrijd 
10.30 Start Kinderprogramma 
10.30 Start De Haan Westerhoff Voetbaltoernooi / Flamingo’s korfbaltoer-
nooi
10.40 Start demonstraties van Switte, Fit 4 You en Krav Maga
11.45 Verzamelen zeskamp voor 8 tot en met 14 jarigen
12.00 Start Carin’s Haarmode Jeugdzeskamp 8 tot en met 14 jaar
12.45 Verzamelen Zeskamp voor 15 jaar en ouder
13.00 Start Aannemings en Bestratingbedrijf Buitenpost Zeskamp 15+
13.30 Prijsuitreiking Voetbal / Korfbal
13.45 Kinderdisco in de tent
15.30 Prijsuitreiking Zeskamp 8 tot en met 14 en 15+
15.30 Muziek in de tent
20.00 Einde festiviteiten (geschatte tijd)

-    verrassend nieuw -
Het Koninginnedag 2008 Flamingo’s 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 in bij eetcafé ‘t Twaspan. De 
teams zullen aan de hand van opgave worden samen gesteld. 

De Haan Westerhoff voetbaltoernooi
Evenals vorig jaar is het voetbaltoernooi weer georganiseerd. Wil je mee-
doen? Geef je dan op doormiddel van het opgavenstrookje! Inleveren bij 
eetcafé ’t Twaspan.

De Bestratingbedrijf ‘Buitenpost’ Zeskamp
Heb je een sportieve groep vrienden? Een leuke buurtvereniging? Wil je 
wel eens iets meer doen met je sportvereniging? Dan is dit de kans om 
op een leuke manier mee te doen aan deze koninginnedag. Doe meer 
de Zeskamp voor iedereen die ouder is dan 14 jaar. Het Bestratingbedrijf 
‘Buitenpost’ Zeskamp voor 15+. Geef je op doormiddel van het opgave-
strookje. Zorg voor een groep van 6 personen. Inleveren bij eetcafé ’t 
Twaspan.

Carin’s Haarmode Zeskamp voor 8 - 14 jarigen
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 opga-
venstrookje in bij eetcafé ‘t 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 uur)

Opgavestrookje
Je naam:
……………………………………..............
Je leeftijd:
…………………………………..................

Activiteit:
□ Voetbal
□ Korfbal
□ Zeskamp 8 tot en met 14 
□ Zeskamp 15+
(Aankruisen wat van toepassing is)
Let op: Voetbal en korfbal verloopt op het zelfde tijdstip, 
deelnemen aan beide is niet mogelijk

Een Plaatselijk Belang, verzorgd 
door een Buitenposter. Omdat 
zijn oudere moeder bij de be-
ruchte ribbel voor Nijenstein lelijk 
ten val kwam met haar fi ets, heeft 
hij de verfkwast gepakt en is met-
een kordaat opgetreden. Zoals u 
kunt zien op de foto is de grijze 
ribbel nu zwart/wit geverfd. Het 
is vakkundig gebeurd zodat het 
niet eens zal opvallen. Wij hopen 
dat nu, na dit gedreven optreden, 
hier een einde is gekomen aan 
de valpartijen die ons bekend 
zijn. Nog bedankt H.T.

Een bestuurslid van Plaatselijk Belang.

Burgerlijk ongehoorzaam of
sterk gemeenschapsgevoel?
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Enitor is pionier op het gebied van specialistische 
kunststof profielen. Meer dan 65 jaar ervaring en 
know-how, inventiviteit en praktisch toegepast 
marktpartnership staan garant voor een reputa-
tie in binnen- en buitenland. Enitor ontwikkelt en 
produceert kunststof (half)fabrikaten voor vele 
takken van industrie, volgens de meest complexe 
specificaties en met de kleinste toleranties door 
middel van extrusie, co-extrusie en tri-extrusie.
Enitor is onderdeel van de Engelse multinational 
Filtrona PLC en is een groeiend bedrijf met op dit 
moment ca. 210 medewerkers.
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Op 4 mei vindt jaarlijks de 
nationale dodenherdenking 
plaats. Tot 1961 werden al-
leen de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog her-
dacht, maar sindsdien wordt 
ook stilgestaan bij alle bur-
gers en militairen die omge-
komen zijn tijdens politionele 
acties en vredesoperaties.
De bekendste herdenkings-
plekken zijn het Nationaal 
Monument op de Dam in 
Amsterdam, de Waalsdor-
pervlakte bij Scheveningen 
en het ereveld Grebbeberg 
in Rhenen. Ook Buitenpost 
kent een oorlogsmonument. 
Van de mensen die daar op 4 
mei twee minuten stilstaan, 
hebben maar weinigen een 
persoonlijk verlies geleden. 
Dick Sletering is daar een 
uitzondering op. Zijn oom 
Gerard werd op 8 mei 1945 
op de Waalsdorpervlakte ge-
fusilleerd. 

In de nacht van 6 op 7 maart 

1945 liggen als Duitse soldaten 
verkleedde verzetsmensen in de 

berm bij het gehucht Woeste Hoe-
ve. Ze wachten tot er een Duitse 
vrachtwagen voorbij komt die ze 
in beslag kunnen nemen. Ze heb-
ben vervoer nodig voor een grote 
partij vlees die ze van plan zijn 
te stelen. Wanneer er met zwaar 
geronk een auto aan komt rijden, 
springen ze de weg op. Helaas 
houden ze geen vrachtwagen 
aan, maar een personenauto vol 
Duitse militairen. Er ontstaat een 
vuurgevecht en ze laten iedereen 
voor dood achter. Een van de 
inzittenden leeft echter nog. Het 
is SS generaal Hans Albin Rauter. 
De onbedoelde mislukte aanslag 
op zijn leven leidt tot de grootste 
massa-executie die er tijdens de 
oorlog in Nederland plaatsvindt. 
Als vergelding worden bijna 300 

mensen gefusilleerd, waarvan 
38 op de Waalsdorpervlakte. 
Gerardus Johannes Franciscus 
Sletering is een van hen. 

Javaanse jongens
Gerard Sletering en zijn oudere 
broer Joop – de vader van Dick 
- werden in Tjimahi op Java 
geboren. “Mijn overgrootvader 
is indertijd geëmigreerd naar 
Java waar hij trouwde met mijn 
overgrootmoeder, een Portu-
gese vrouw. Mijn opa was een 
KNIL-militair. Zijn zoons Joop 
en Gerard hadden een Javaanse 
moeder”, vertelt Dick. “KNIL-mi-
litairen mochten in die tijd niet 
met inlandse vrouwen trouwen. 
Toen de moeder van de jongens 
overleed, bracht hun vader hen 
tijdens zijn verlof in 1926 naar 
Nederland. Daar werden ze in 
Den Haag ondergebracht bij hun 
stiefmoeder Theresia Hakkert, 
een vrouw die ‘met de hand-
schoen’ met hun vader getrouwd 
was. Vanaf die tijd zijn de jongens 
daar opgegroeid. De wens van 

opa om zijn vrouw en zoons naar 
Java te laten komen, werd door 
Theresia niet gehonoreerd. Hij 
nam daarom weer een Javaanse 
vrouw bij wie hij ook kinderen 
kreeg. In 1942 overleed hij, vlak 
voordat de Jappen voet op Indië 
zetten.” Joop en Gerard zagen 
hun vader nooit weer terug. 

“De jongens maakten de han-
delsdagschool af in Den Haag 
en toen brak de oorlog uit”, 
vertelt Dick verder. “Mijn vader 
was toen 25 jaar en mijn oom 
24. Zoals veel Indische jongens 
kenden ze een sterk plichtsbesef 
en ze kwamen in een knokploeg 
tegen de Duitsers terecht. Knok-
ploegen kregen op een gegeven 
moment een slechte naam. Want 
ze deden alles op eigen houtje 
en beroofden winkels. In 1944 
riep prins Bernhard op structuur 
aan te brengen in het verzet en 
toen werden de Binnenlandse 
Strijdkrachten opgericht. Joop en 
Gerard gaven daar gehoor aan 
en sloten zich aan. Om toch aan 
voedsel en voedselbonnen te ko-
men is in 1944 de Speciale Briga-
de ontstaan. Mijn vader werd als 
offi cier toegevoegd aan de staf 
van het strijdend gedeelte. Ge-
rard zat in de uitvoerende tak.” 

Dick was er nooit eerder toe 
gekomen om eens te kijken wat 
voor leven zijn vader eigenlijk 
had geleid. Joop Sletering stierf 
al in 1960 en zijn vrouw sprak 
daar niet over met de kinderen. 
“Tot ik op een gegeven moment 

op Google Joop Sletering intikte 
en op een site van Ab Judell te-
rechtkwam. Dat was een oude 
verzetsvriend van mijn vader 
met wie hij samen na de oor-
log naar Suriname is gegaan. 
Mijn vader was zijn broertje 
kwijtgeraakt en had hier niks 
meer te zoeken. Mijn moeder 
en mijn oudste broer volgden 
een half jaar later. Ik werd in 
1950 geboren.” Joop stierf toen 
Dick nog maar negen jaar was. 
Veel herinneringen aan zijn 
vader heeft hij niet. “Ik was 
een moederskindje en eigenlijk 
heb ik mijn vader niet gekend. 
Ik kon hem geen vragen meer 
stellen en mijn moeder ver-

telde nooit wat. Na zijn overlijden 
keerde mijn moeder met vijf 
kinderen terug naar Nederland. 
Het bizarre was dat we precies 
in dezelfde buurt kwamen wonen 
waar alles zich heeft afgespeeld. 
En ik hoorde daar niets over van 
mijn moeder. Ik wist wel dat mijn 
oom gefusilleerd was en ik had 
als tienjarig jongetje ook wel bij 
zijn graf gestaan. Het enige wat 
ik wist was dat ze in het verzet 
hadden gezeten. De verloofde 
van Gerard was naar Engeland 
gevlucht en ze wilde het er niet 
over hebben. Einde verhaal. Zij 
was de enige die me nog iets kon 
vertellen.” Als ik Dick vraag of het 
ook een reden heeft waarom hij 
zelf zo laat begonnen is met zoe-
ken, weet hij niet een-twee-drie 
het antwoord. Een aanleiding 
was er niet totdat hij bijna een 
jaar geleden in contact kwam 
met de webmaster van de site 
van Ab Judell.  “Via de webmaster 
kwam ik in contact met mensen 
waarvan hun vader in de Speciale 
Brigade met mijn oom hadden 

samengewerkt. Dan gaat het bal-
letje rollen. En voor je het weet 
praat je met zussen, weduwes, 
zonen en dochters van verzets-
mensen. Van de groep zijn in de 
jaren ‘80 de laatsten overleden.” 

Zwartboek
Dick is niet de enige die onder-
zoek gedaan heeft naar Kwartier 
B/13A van de Speciale Brigade. 
In 2006 brengt Frits de Boer een 
boek uit met de titel Een na-oor-
logse moord in mei 1945. Hij be-
schrijft daarin het onderzoek dat 
hij heeft gedaan naar de moord 
in de Goudenregenstraat in Den 
Haag op zijn vader, advocaat H. 
de Boer. De verdenking valt al 
gauw op de verzetsgroep. “De 
groep bestond uit twaalf man, 
waarvan er op één dag vijf 
wegvielen na een arrestatie”, 
legt Dick uit. “Er moesten spul-
len uit een huis gehaald worden 
voordat de Duitsers ze vonden. 
De vijf mannen, waaronder Ge-
rard, hadden meegedaan aan 
een grote sigarettenroof. Het 
was de bedoeling om die te rui-
len tegen voedsel. Toen ze het 
huis weer uit kwamen, werden 
ze opgewacht en gearresteerd. 
De overgebleven jongens waren 
verschrikkelijk kwaad en ze zijn 
gaan debatteren en concluderen 
wat er gebeurd was. De ge-
volgtrekking daaruit was dat er 
vermoedelijk verraders waren. 
Degene die verdacht werd van 
het verraad, heeft ook toege-
geven dat hij voor de Duitsers 
heeft gewerkt. De conclusie van 
Frits de Boer is dat iemand van 
de Speciale Brigade zijn vader 
geliquideerd heeft omdat hij de 
verdachte bij het verzet had 
geïntroduceerd. Overigens is 
H. de Boer niet de enige die na 
de oorlog is geliquideerd om-
dat hij ‘fout’ geweest zou zijn.” 

Het verhaal van de moord op 
de advocaat was ook de aanlei-
ding voor de fi lm Zwartboek van 
Paul Verhoeven, die eveneens in 
2006 verscheen. Van de advo-
caat maakte hij een notaris en 
de moord laat hij gedurende in 
plaats van na de oorlog plaats-
vinden. Verhoeven maakt ook 
gebruik van een ander gegeven, 

namelijk van een zwart schrift 
met aantekeningen over ‘foute’ 
Nederlanders dat De Boer in zijn 
bezit zou hebben. Dit schrift is 
echter nooit gevonden. De ver-
zetsgroep komt ook in de fi lm 
voor. “Je ziet in het begin een 
transportwagen met drie jonge 
jongens die fruit vervoeren”, 
roept Dick in herinnering. ”Eén 
daarvan stelt mijn oom voor. De 
vrachtwagen moet uitwijken en 

kantelt. Het fruit valt eraf en er 
komen allemaal wapens tevoor-
schijn. In werkelijkheid vond er in 
de nacht van 21 op 22 februari de 
al eerder genoemde actie plaats, 
waarbij de vijf gearresteerd 
werden en gevangen gezet.” 

Herdenkingskruis
Het boek van Frits de Boer geeft 
antwoord op veel vragen die Dick 
had over de rol van zijn vader 
en oom in het verzet. Maar er 
stond hem nog een verrassing te 
wachten. “Als toenmalig militair 
had ik via defensie contact met 
de afdeling dossiers in Kerkrade. 
Daar mocht ik de dossiers inkij-

ken. Toen bleek dat niet alleen 
mijn vader en mijn oom in het 
verzet hebben gezeten, maar 
mijn moeder en oma ook. Ik was 
overrompeld, want mijn moeder 
sprak nooit over die tijd. Mijn 
moeder was verpleegster in het 
Zuidwal ziekenhuis. Daar was 
in eerste instantie de verrader 
heengebracht na een mislukte 
liquidatie. Van daaruit is hij ont-
voerd en alsnog geliquideerd. 
Had mijn moeder daar iets mee 
te maken? Ik kan het niet meer 
vragen. Ik denk ook niet dat ze 
antwoord had gegeven.”

“...het enige dat ik wist was dat ze in het verzet zaten..”

Dick Sletering’s zoektocht naar zijn vader’s  verleden

De moord op advocaat De Boer 
krijgt nog wel een staartje. De 
zoektocht naar het moordwa-
pen leidt tot in Suriname. Joop 
Sletering had nog een pistool in 
zijn bezit, dat na onderzoek in 
Nederland niet het moordwapen 
bleek te zijn.” Dick heeft nog wel 
vraagtekens bij dat pistool. Werd 
het teruggestuurd naar Joop? 
“Ik wist dat er op de kast in zijn 
slaapkamer in bruin vettig papier 
een cilinderrevolver lag. Als jon-
getje speelde ik met dat pistool 
dat hij als aandenken aan zijn 
broer meenam. En dan hebben 
we het wel over de jaren ’57-’59. 
En er in 1948 een pistool ingele-
verd. De AIVD wil mij niet vertel-
len of dat pistool teruggegeven 
is aan mijn vader. Als dat niet 
zo is, dan vraag ik me af hoeveel 
pistolen mijn vader heeft meege-
nomen naar Suriname. Raadsels 
die niet op te lossen zijn.”

De doden kunnen geen antwoord 
meer geven op de overgebleven 
vragen. Gerard Sletering werd 
herbegraven op de erebegraaf-
plaats in Loenen. Joop’s graf is 
in Suriname. Het laatste wat 
Dick voor zijn vader en oom 
heeft gedaan, is vragen om 
een onderscheiding. “Toen ik in 
Kerkrade was, lag in het dossier 
van mijn oom een aanvraag voor 
het verzetsherdenkingskruis. 
Niemand van de familie had het 
afgemaakt. Ik heb het ministerie 
van defensie aangeschreven en 
een verzoek ingediend. En wat ik 
voor mijn oom aangevraagd heb, 
vroeg ik tegelijk voor mijn vader 
aan. Het verzetsherdenkings-
kruis bleek sinds eind jaren ’80 
niet meer te bestaan. Wel kwa-
men zij in aanmerking voor een 
militaire onderscheiding, name-
lijk het Mobilisatie Oorlogskruis. 
De minister heeft toegestemd 
en postuum de onderscheiding 
toegekend. Op het graf van mijn 
vader heb ik ook een plaquette 
geplaatst.” 

Daarmee is de zaak voor Dick 
afgesloten. Of het moet zijn dat 
Frits de Boer nog eens met hem 
over Kwartier B/13A wil praten. 
De oorlog is dan wel voorbij, 
maar zeker niet vergeten..

tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam

(advertenties)

3,6



“Poiesz wordt 85, ik wordt 80, prachtig”
 
Dit was één van de vele slogans, opgeplakt op het raam, om mee te dingen naar 
een waardecheque van 85 euro. De supermarktketen Poiesz bestond deze maand 
85 jaar. In de folder zat een poster gevouwen die men op een zo mooi mogelijke 
versierde manier voor het raam kon hangen. Een medewerker van Poiesz reed 
door de dorpen om de leukste eruit te zoeken en dat leverde 40 mensen een 
waardecheque van 85 
euro op. 

Deze werd op dinsdag-
avond 22 april aan de win-
naars uitgereikt. Echter 
werd er onder deze win-
naars nog een cheque 
verloot van 850 euro. 
Deze  werd gewonnen 
door de familie Hollema 
uit Kollumerzwaag.

Wethâlder Beerdastrjitte 2 - € 297.000 k.k. 
In Burgum, op prima woonstand en op 709 m² eigen grond gelegen, 
zeer nette functionele semi-bungalow met aangebouwde garage/ 
berging van 24 m². De woning is uitgebreid met een aangebouwde 
serre van 8 m² op het zuiden (uitgevoerd in kunststof). Indeling: hal, 
nieuw toilet, ruime L-vormige woonkamer van ca. 32 m² voorzien 
van openhaard en kunststof tuindeuren, woonkeuken van ca. 15 
m² voorzien van inbouwapparatuur en een bijkeuken. Verdieping: 3 
slaapkamers waarvan 1 extra grote voorzien van vaste kastenwand 
(allen bereikbaar via balkon en met kunststof kozijnen uitgevoerd). 
2e verdieping: ruime 
zolderberging. De woning 
is voorzien van cv middels 
HR- Combiketel (2003) en 
isolerende beglazing. 
Wijmenga Makelaars & 
Taxateurs
G W Navislaan 6 
9251 GG Burgum 
0511-461757/465022
info@wijmenga.nl 
www.wijmenga.nl 
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Hou je van zwemmen? Hou je van bal-/teamsport?
Wil je wat aan je conditie doen?

Al enige jaren wordt de Swaddekuier georganiseerd in Noord Oost 
Friesland. Dit jaar is er voor gekozen om er een tweedaags wandel-
festijn van te maken omdat dit meer recht doet aan het doel, wande-
lend genieten van het landschap in de Friese Wouden en het voert de 
wandelaar door het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden.

De organisatie heeft er voor gekozen om nadrukkelijk de waarden van dit 
landschap te etaleren aan de deelnemers - hoe de bewoners van dit ge-
bied hiermee om zijn gegaan en nog omgaan. Met het aanbieden van een 
aantal aantrekkelijke routes door dit gebied wordt commissie minimaal 
1000 deelnemers te trekken. Eén van de doelstellingen in de Noordelijke 
Friese Wouden is het landschap en de cultuur dichter bij de recreanten en 
toeristen brengen. Deze sluit perfect aan bij één van de doelstellingen van 
het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Daarin wil de Stichting IJstijdenmu-
seum natuur en cultuur dichter bij de bezoekers van dit gebied brengen. 
In die doelstelling wordt ook een extra accent gelegd op de elementen die 
vanuit de ijstijd in het landschap zijn achtergebleven zoals dekzandrug-
gen, rivierdelta’s en pingoruïnes - zichtbare overblijfselen uit de ijstijd.

Wandelen door de natuur met een cultureel accent
De wandelaars krijgen op vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus een geva-
rieerd beeld van De Noordelijke Friese Wouden voorgeschoteld. Het 
afwisselende landschap in het gebied staat daar garant voor. In het open 
gebied wordt het accent gelegd op de mieden of graslanden en in het 
meer begroeide gebied op de dijkwallen en elzensingels, die samen het 
prachtige coulissenlandschap van deze streek vormen. Dat dit landschap 
zijn oorspronkelijke staat heeft behouden is vooral te danken aan de vele 
boeren in de streek, verenigd in tal van culturele en natuurorganisaties, die 
zich inspannen om het landschap te beheren. Ook van de boerencultuur 
zullen de deelnemers aan dit wandelevenement volop kunnen genieten.

Samenwerking
De organisatie heeft voor dit tweedaagse wandelevenement samenwer-
king gezocht met de gemeente Achtkarspelen, Provincie Fryslân, Staats-
bosbeheer en de boeren natuurorganisatie Noardlike Fryske Wâlden. Doel 
van de samenwerking zal onder meer zijn dit wandelfestijn tot een jaarlijks 
terugkerend evenement te laten uitgroeien met een toenemend aantal 
deelnemers. Ook wil de organisatie door dit evenement meer bekendheid 
geven aan het gebied en de wandelaars laten zien dat er zeker mogelijk-
heden aanwezig zijn voor recreatie en toerisme.

2-daagse Swaddekuier
De organisatie zet zich in om op twee opeenvolgende dagen iedereen een 
tocht aan te bieden die bij hem/haar past. Zowel op vrijdag 1 augustus als 
op zaterdag 2 augustus kan gekozen worden uit meerdere afstanden. 40 
kilometer, 20 kilometer en een echte gezinsroute van 10 kilometer. De rou-
tes zijn beide dagen verschillend waardoor de wandelaar een grote vari-
atie van het gebied te zien krijgt. De inschrijving voor dit wandelevenement 
is bedoeld voor twee dagen, maar men kan ook voor een van deze dagen 
kiezen. Voor het tweedaagse evenement beschikt de organisatie over 
overnachtingsmogelijkheden (sporthal), dit is inclusief ontbijt, lunchpakket 
en een warme maaltijd à € 35,-. Verder zullen de campings/pensions en 
hotels in de naaste omgeving ook hun diensten aanbieden aan de deel-
nemers om daar te overnachten.

Wij zien u graag 1 en 2 augustus aan de start in Buitenpost.
www.ijstijdenmuseum.nl - secretariaat: Voorstraat 52, 9285 NT Buiten-
post, telefoon: 0511-542275; Maaike Veenstra, Nynke Kloosterman, Jan 
van der Bij, Willem Kroodsma en Jan Kloosterman

Ooit overwogen om lid te worden van een vereniging, 
die:
·Bestaat uit hardzwemmers en waterpoloërs? 
·Naast trainingen en wedstrijden ook veel gezelligheid 

biedt? 
·Behalve wedstrijdzwemmen ook recreatiezwemmen 

biedt? 
PWC nodigt je van harte uit! Wordt lid! Je kunt 4 x 
gratis meetrainen! Probeer maar gewoon, of kom es 
kijken (trainingen op maandagavond vanaf 20.00 uur, 
woensdagavond vanaf 19.00 uur en vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur)! PWC (Paradyske Wetterrotten Com-
binatie) is een zwem- en waterpolo-vereniging voor 
Buitenpost, Kollum en omstreken. Onze uitvalsbasis is 
zwembad de Kûpe aan de Kuipersweg, waar we trai-
nen. De wedstrijden vinden overal in de regio plaats. 

Voor wie?
Alle kinderen met minimaal diploma A zijn welkom. 
Vaak wordt gedacht, dat het Zwem ABC verplicht is: 
dat is dus niet waar! Wij schaven de techniek nog wel 
bij, als dat nodig is. In alle leeftijdsklassen en niveaus 
wordt gezwommen. Kinderen beginnen bij de instro-
mers: daar wordt geleerd hoe je je zwemtechniek 
kunt verbeteren en je leert nieuwe zwemslagen aan. 
Ook wordt er aan je conditie gewerkt, want hoe beter 
je conditie is, hoe sneller je tijden, natuurlijk! En wat 
een kick als je een p.r. haalt! Je zwemt dus niet alleen 
tegen andere kinderen, maar ook nog tegen je eigen 
tijd; dus zelfs als je verliest van andere kinderen, kun 
je toch nog een winnaar zijn!  Heb je geen zin in wed-
strijden? Geen punt: als je goed meedoet tijdens de 
trainingen ben je ook van harte welkom! En waarom 
zou je ook niet: het is een hartstikke gezellige club!
Mocht je echt fanatiek zijn en goed kunnen zwem-
men, dan kun je naar de selectie. Maar misschien 
ben je goed in het helpen van jongere kinderen: dan 
mag je meehelpen als assistent-trainer, begeleider bij 
wedstrijden of organiseer je activiteiten in de activitei-
tencommissie: wat je maar wilt! 

Onze (gediplomeerde) trainers zijn positief ingestelde 
mensen, die vooral letten op wat kinderen al kunnen. 
Hun vaardigheden worden gestimuleerd en aange-
moedigd, omdat kinderen daar zelfvertrouwen van 

krijgen en zich daardoor beter ontwikkelen. Straffen 
doen we niet, maar we letten wel op of de sfeer on-
derling goed blijft. Pesten wordt niet geaccepteerd, 
bijvoorbeeld. We willen kinderen veiligheid binnen de 
vereniging bieden. Volwassenen zijn ook meer dan 
welkom: op woensdagavond zit de groep eigenlijk vol, 
maar op vrijdagmorgen is nog veel plek: heb je net je 
kinderen naar school gebracht of wil je fi t op je werk 
komen? Als je om half 9 of 9 uur in de Kupe bent, kun 
je meezwemmen. Wat zal je werkgever blij met je zijn! 
Aan jou om te bepalen of je bij de gevorderde of de 
beginnende zwemmers thuishoort, het maakt ons niet 
uit! Na de trainingen kletsen we nog wat na, als we 
tijd hebben (de cappuccino van de Kûpe is heerlijk!). 
Soms organiseren we met een paar verenigingen uit 
de buurt een wedstrijd voor senioren: niet te missen! 
Op maandagavond en vrijdagavond wordt er getraind 
door de waterpoloërs. Er zijn 2 herenteams (die beiden 
in de competitie de sterren van de hemel spelen). We 
hebben ook een paar dames, die dolgraag weer in de 
competitie mee zouden willen spelen, maar daar heb-
ben we nog wel een paar fl itsende meiden voor nodig: 
dus dames: doe es gek, meld je aan! Op vrijdagavond 
wordt een groepje kinderen getraind; met nog een 
paar kinderen extra, kunnen we ons jeugdteam aan 
de waterpolocompetitie mee laten doen, dat zou leuk 
zijn! Dus: hou je van zwemmen en je hebt al jaren een 
andere sport gedaan, waar je inmiddels een beetje op 
uit bent gekeken, kom dan ‘s meetrainen! 

Bijzonder
Eenmaal in het jaar worden de clubkampioenschap-
pen gehouden: we doen dan wedstrijden met de 
leden onderling, alles door elkaar, groot, klein, poloër 
of wedstrijdzwemmer: het maakt niet uit! Dat dat een 
gezellige boel is, is wel duidelijk, hè? Buiten het bad 
om worden er door het jaar heen allerlei activiteiten 
georganiseerd: een zwemkamp, een barbecue, een 
vrijwilligersfeest, noem maar op! Vorig jaar bestond de 
club 40 jaar: een prachtige leeftijd, waar we uitgebreid 
bij stil hebben gestaan. Het feest was georganiseerd 
voor alle leden! Er werd onder andere een reünie 
gehouden. En voor de rest was het een fantastisch 
spelletjes-kampeer-barbecue-zwem- en dansfeest! 
Dit vond plaats in it Paradyske (waar we ooit zijn be-
gonnen) en duurde het hele (zonnige) weekend! Wat 
een feest met oude en nieuwe bekenden! 

KNZB on tour komt naar je toe!
En dat gebeurt nog voor de zomer (voordat de Olym-
pische Spelen beginnen!), in de Kupe! Hier ga je meer 
van horen de komende weken! Volg de berichtgeving 
in de Kollumer Courant, de Feanster en via je school! 
Spreekt je dit aan? Meld je dan aan!
Kijk voor meer info op onze website: www.pwc-
buitenpost.nl of bel voor informatie met Jolanda Lu-
dema (tel: 543813) voor de zwemtrainingen of Egbert 
van der Velde voor het waterpolo (tel: 0640997281).

Ontspannend wandelen door de Noordelijke Friese Wouden

Swaddekuier 2008 op vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus

Netwerken of 
‘net werke’?
Netwerken, ik had het er nooit 
zo op, met allerlei mannen en 
vrouwen bij elkaar, de één nog 
belangrijker dan de ander. Al-
lemaal stropdassen in een hok 
en maar beren over hun bereikte 
successen. Ik was er wars van. 
Dat ze er tijd voor hadden dat 
begreep ik niet, al wás het nut-
tig. Netwerken, in het Fries “net 
werke”, dat verklaart een hoop. 
Enige tijd geleden moest ik toch 
eens opdraven op een golfbaan, 
werkelijk dé sport voor een 
beetje zichzelf respecterende 
ondernemer werd mij verteld. 
In dit geval kon ik er echt niet 
onderuit en ik ging naar de 
golfbaan ergens in het midden 
van het land. De naam alleen al  
‘Het Rijck van huppeldepup’, de 
exacte naam ben ik kwijt. 

Nou is spellen van de Neder-
landse taal nooit mijn sterkste 
punt geweest maar dat je rijk 
niet met ck schreef wist ik ook 
nog wel. Dat bedoel ik dus, als 
je rijk al met ck gaat schrijven 
dan vind je het wel héél erg 
belangrijk toch? Dat soort dingen 
kan ik niet serieus nemen, doch 
mar gewoan net jong? Ontspan-
nen was het ook al niet. Iedereen 
loopt al keuvelend over euro’s 
naar een strak geschoren gras-
veld, vervolgens wordt de stenen 
kaatsbal op een T gezet en gaat 
het beginnen. Je rost zo hard 
je kunt tegen de bal, ik moet 
zeggen, op zich wel lekker. Het 
heeft echter een groot nadeel, 
na die ene harde klap ligt je bal 
een roteind verderop en moet je 
er achteraan wandelen, en als je 
pech hebt ligt ie in de bosjes.  
“Lekker ontspannen, hé”, hoor 
je dan, nou, ik wordt er alleen 
maar opgefokt van. Raak je de 
bal eindelijk, ben je lekker los, 
bruist de adrenaline door je lijf… 
moet je wandelen. 

Netwerken… wat een lol… als ik 
wil wandelen ga ik wel met de 
kinderen naar het Veenklooster-
bos om dennenappels te zoeken, 
leuker dan met een stel grote 
ballen op zoek naar die ene klei-
ne bal. Gaandeweg mijn carrière 
kwam ik het netwerken of ‘net 
werke’ echter steeds vaker tegen 
en op een bepaald moment ging 
ik toch stiekem geloven dat je 
er wel eens wat aan zou kunnen 
hebben. Zo zat ik afgelopen vrij-
dag op een schitterende Lemster 
Aak op het Heegermar. De stem-
ming was zeer gezellig en nie-
mand sprak over zijn successen. 
Onder het genot van Beerenburg 
en vis werd het steeds gezelli-
ger, de Beerenburg was ook wel 
nodig want 5 graden boven nul 
en windkracht 6, dan wil je wel 
hééél graag ‘net werke’. Dat er 
niet over zaken werd gesproken 
vond ik op zich wel gezellig maar 
op een bepaald moment kreeg ik 
toch het gevoel dat ik er wel wat 
aan moest hebben, anders had 
ik net zo goed wel écht aan het 
werk kunnen gaan. Uiteindelijk 
heb ik door dit boottochtje toch 
weer wat goede contacten op 
gedaan die mij direct werk heb-
ben opgeleverd en een paar die 
me waarschijnlijk in de toekomst 
werk gaan opleveren… het heeft 
dus wel zin.

‘Netwerken’ of ‘net werke’ het is 
beide net werken.

Reinold

Af en toe een bezoekje aan ie-
mand die ziek is zodat de verzor-
ger de zinnen even kan verzetten. 
Zo simpel, zo belangrijk voor 
de zieke en zijn/haar verzorger. 
Standby-Friesland is een vrijwil-
liger organisatie, welke zich op 
dit gebied inzet.

Enthousiaste vrijwilligers aan het 
woord:
- “Het doet me zo goed als ik zie 
hoe blij mensen er mee zijn”.
- “Als ik mee kan werken dat 
mijnheer/mevrouw zijn laatste le-
vensfase thuis kan blijven, weet ik 
weer waarvoor ik het doe”.
- “Ik kan het nu doen, als ik het zelf 
nodig heb zou ik ook blij zijn met 
deze hulp”.
- “Het verbreedt mijn levenser-
varing, ik kom bij mensen en in 
situaties die ik anders nooit zal 
meemaken”.
- “Ik vind het een uitdaging om 
iemand ( die bijvoorbeeld moeilijk 
communiceert) een leuke avond te 
bezorgen”.
- “Het verbreedt mijn sociale net-
werk”.
- “Alle reiskosten die ik maak krijg 
ik vergoed”.
- “Het geeft structuur aan mijn ei-
gen leven”.

Standby Achtkarspelen heeft 
dringend behoefte aan vrijwil-
ligers die af en toe of regelmatig 
de mantelzorger willen vervangen. 
Uit bovenstaande reacties blijkt 
hoeveel verschillende redenen 
iemand kan hebben om zich voor 
dit voldoening gevende werk in te 
zetten. Misschien voelt u zich aan-
gesproken en wij nodigen u dan 
van harte uit om op deze oproep 
te reageren.

Voor informatie:
Coördinator Standby Achtkarspe-
len: Dirk Teitsma Tel. 0511 542309 
Mail: d.teitsma1@kpnplanet.nl
Ouderen werker: Thea Landsaat 
tel. 0511 542849 Mail: welzijnoud
eren@zorgkwadrant.nl

Standby 
hulpverlening
Achtkarspelen
in ons dorp
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door Ineke Mooijweer

Het is al weer drie jaar geleden dat in 
Harkema het openluchtspel IJe Wijkstra 
werd opgevoerd. Een verhaal over een waar 
gebeurde geschiedenis uit deze streek, waar-
aan veel mensen nog herinneringen hadden. 
De opvoering van dit zeer dramatische stuk 
over de moord op vier veldwachters was een 
groot succes, mede door de inspanningen van 
regisseur Tineke Broers en haar assistent Rita 
Wijnsma. Goed nieuws voor de liefhebbers: 
in september 2008 zal er, eveneens onder 
leiding van deze regisseur en regieassistent, 
opnieuw een openluchtspel in Harkema 
plaatsvinden. 

Rita Wijnsma: “Een regieassistent is een tussen-
persoon tussen spelers en regisseur. Een regisseur 
moet gewoon zorgen dat het stuk goed op het 
toneel komt; ik heb als assistent een soort moe-
derrol. Ik sus gedoe tussen spelers onderling, heb 
op zijn tijd een opbeurend woord, of zorg voor een 
paracetamol als iemand hoofdpijn heeft. Verder 
overleg ik natuurlijk met de regisseur, bij de audi-
ties en bij het vormgeven van het toneelstuk. Ook 
souffl eren hoort erbij, maar dat komt in de praktijk 
niet zo vaak voor. 

Ervaringen in het amateur-toneel
Sinds vier maart ben ik hier, op verzoek, dus weer 
mee bezig. Hiervóór ben ik drie jaar regisseur ge-
weest bij de toneelvereniging van Twijzel en dat ga 
ik van de winter, na het openluchtspel, in Harkema 
weer doen. Ondanks dat ik aardig wat ervaring 
had in de toneelwereld, was de stap om regisseur 
te worden toch best groot. Ik had vijftien jaar to-
neel gespeeld bij de Krite in Buitenpost. Met veel 
plezier, maar na al die tijd had ik het wel gehad: 
steeds die zenuwen voor een optreden. Eigenlijk 
vond ik het ook te beperkend, alleen die ene rol 
om me in uit te leven. Ik had het gevoel dat er 
méér creativiteit in me zat. Als ik een toneelstuk 
lees, krijg ik inspiratie, er komen allerlei ideeën bij 
me op, ik bedenk leuke dingen.” Dat was anderen 
kennelijk ook opgevallen en omdat er, vanwege 
het zeer grote aantal toneelverenigingen dat de 
provincie rijk is, veel goede regisseurs nodig zijn, 
kwam onvermijdelijk het moment dat Rita bena-
derd werd met het verzoek te komen regisseren. 
Na enige aarzeling stemde ze toe en zo kwam ze 
in Twijzel terecht.

Op zoek naar mogelijkheden en beperkingen
Dat ze zelf toneelgespeeld heeft, werkt natuurlijk 
in haar voordeel bij het regisseren. Verder gaat ze 
vooral op haar gevoel af. Een regiecursus die ze 
ooit volgde bleek niet zo erg aan haar besteed: in 
de praktijk en door ondervinding had ze al zoveel 
geleerd dat de cursus er weinig aan kon toevoe-
gen. Gaandeweg het repetitieproces krijgt ze 
steeds meer beelden en ideeën over hoe het stuk 
het best vormgegeven kan worden (soms zelfs 
nog tijdens de uitvoering). Als regisseur moet je 
bij die ideeën rekening houden met de mogelijkhe-
den en beperkingen van je acteurs, wat vooral bij 
nieuwe, nog onbekende spelers wel eens moeilijk 
is. Rita heeft door haar werk veel mensenkennis 
opgedaan en dat helpt haar om dit beter te kunnen 
inschatten.“Sommige acteurs zijn zo volgzaam, 
dat ze altijd proberen te doen wat je vraagt, ook al 
past dat totaal niet bij hen. Dus als ze dat zelf niet 
aangeven, moet ik het oppikken en aankaarten.
Al zijn er wel heel eigenwijze spelers bij, toch hoef 
ik eigenlijk nooit ‘boos’ te worden. Als je uitlegt 
wat je wilt dat ze doen, krijg je het altijd wel voor 
elkaar. De enige voorwaarde die ik stel, is dat 
ze hun tekst kennen. Die verantwoordelijkheid 
heb je naar elkaar, net als in een sportteam. Je 
bent afhankelijk van elkaar. Daarom bestaat het 
onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke 
rollen ook niet en komt jaloezie ook niet voor. Dat 
probeer je als regisseur natuurlijk ook zo te regu-
leren.” Het uitdenken van decors, muziek, belich-
ting, kleding en accessoires hoort ook allemaal bij 
de taken van de regisseur. Dat vereist soms slim 
denkwerk, helemaal als er ook nog ingewikkelde 
decorwisselingen in het stuk zitten. Rita: “Af en 
toe heb je echt lef nodig. Je moet niet te rechttoe-
rechtaan denken. Gelukkig zijn er bij de meeste 
toneelverenigingen een hoop handige mannen, die 
mijn ideeën kunnen uitvoeren.

Het regisseren
Toneelspelen is voor de mensen hier een hobby: 
het zijn amateurs. Ze doen het omdat het leuk is. 
Je bent natuurlijk verschrikkelijk zenuwachtig voor 
een optreden en je vraagt je af, waarom je daar 

in vredesnaam staat, maar als het applaus dan 
komt, weet je waarom je het doet. Die aandacht 
geeft een kick. Want je hebt een prestatie gele-
verd daar op het toneel en de mensen waarderen 
het nog ook. Je moet het maar durven, om jezelf 
zo te laten zien. Je speelt weliswaar een rol, maar 
je neemt jezelf altijd mee op de planken. Een rol 
die bij je past, kun je gaan uitdiepen. Dat doet 
wat met je: het vormt je. Je wordt een beetje 
dat personage. En hoe meer rollen je speelt, hoe 
meer je jezelf ontwikkelt. Op die manier kun je 
wat experimenteren met jezelf: waar liggen mijn 
grenzen, wat wil of kan ik wèl spelen en wat niet? 
Er kan op het toneel op die manier soms meer dan 
in het gewone leven. Iemand kan zich bijvoorbeeld 
eens een keer heerlijk uitleven in een rol als hoer, 
terwijl ze in werkelijkheid heus een eerbare vrouw 
is. Een regisseur moet de grenzen van zijn spelers 
natuurlijk respecteren. En bovendien, als dat wat 
je vraagt te ver van iemand af staat, bereik je ook 
je doel niet. Dan wordt het onnatuurlijk. Maar je 
kunt iemand wel uitdagen iets, wat voor hem of 
haar ongewoon is, eens te proberen. Dat kan al-
leen als die persoon zich veilig voelt in de groep. 
Daarom spreken we ook bepaalde spelregels af: je 
lacht elkaar niet uit, je hebt aandacht voor elkaar, 
ook al ben je zelf even niet aan de beurt, etc.

Toneelstuk is een zoektocht
Eén van de moeilijke dingen van regisseren vind 
ik, om iedereen in de gaten te houden. Aan nieuwe 
spelers moet je meer tijd besteden, maar dat mag 
niet ten koste gaan van de anderen. Dat is best 
een moeilijk evenwicht, wat ik echt heb moeten 
leren. Wat ook moeilijk is, is om een begin te ma-
ken. Het gevoel dat je weet wat je wilt, dat je het 
stuk in de smiezen hebt. Je leest het stuk vijf of 
zes keer en dan moet langzamerhand het karakter 
duidelijk worden. Dat te vertalen in beelden blijft 
een zoekproces tot aan het eind. Ik ben nog lang 
niet uitgeleerd, gelukkig. Als ik dat gevoel niet 
meer heb, ben ik geen leuke regisseur meer en 
heb ik er ook minder plezier in. Het mooie van 
regisseren is, dat je een beeld creëert. Je gaat 
de uitdaging aan, om dat wat je in je hoofd hebt, 
werkelijkheid te laten worden. Daarbij word je met 
zijn allen een team: mensen die eerst niks met 
elkaar hebben, bereiken samen iets, onder jouw 
creatieve leiding. En dat met veel lol. Ik kan hier 
een hoop energie in kwijt en het geeft me ook 
veel positieve energie. Ik leer veel over mensen: 
iedereen is verschillend, iedereen is boeiend. Het 
gros van de mensen is heel mooi. Mensen die hun 
grenzen durven te verleggen, die zichzelf durven 
laten zien, die voor het eerst improviseren en daar 
zelf van schrikken: daar krijg ik kippenvel van. Dat 
vind ik geweldig: om daaraan mee te werken, om 
ze over de drempel te krijgen.

Het applaus aan het eind van de voorstelling is 
echt helemaal voor de spelers. Daar hoef ik niet 
in te delen. Ik vind het ook makkelijker om een 
compliment te geven dan er een te ontvangen, 
dat geef ik toe, maar toch: de spelers maken die 
avond het stuk op het toneel, zij moeten het doen, 
zij moeten zich eruit redden als ze de tekst niet 
meer weten. Laat mij maar op de achtergrond. 
Tijdens het regieproces is dat anders, dan heb ik 
de touwtjes in handen, maar uiteindelijk help ik 
alleen om ze zover te krijgen dat ze de avond van 
de voorstelling tot een succes maken. Het is hun 
prestatie. Maar natuurlijk geeft het applaus na af-
loop mij ook een goed gevoel.” 
(foto: Harrie Slagter)

Rita Wijnsma: “...liever in de coulissen” tijdens Koninginnedag

Vijfde ‘Tuindag Buitengewoon’
in De Kruidhof
Op Koninginnedag, woensdag 30 april, is het bij De Kruidhof in Buiten-
post voor de vijfde keer op rij ‘Tuindag Buitengewoon’. Tegen gereduceerd 
tarief zijn de botanische tuinen van 10.00 tot 17.00 uur open voor het 
publiek. Een groot aantal kwekers uit Noord Nederland biedt op deze 
dag een bijzonder assortiment planten aan. Tuingereedschap behoort 
traditioneel ook bij dit evenement. De verkooptuin van De Kruidof is vrij 
toegankelijk. 
Bekende kwekerijen zijn op deze Koninginnedag aanwezig met een deel 
van hun bijzondere collecties: Brian Kabbes uit Suameer en Jacqueline 
Groenendijk uit Loënga met vaste planten; De Beemd uit Warffum, onder 
andere met inheemse planten; De Jonkheer uit Mantgum met varens; De 
Bolle-Jist uit Finkum met bol- en knolgewassen. Ook de Hosta Promotie 
Commissie uit Jonkersvaart is weer present, evenals Kopersporen uit 
Assen en Tuinspul uit Twijzel met tuingereedschap. Uit Buitenpost zelf 
komen eenjarige planten voor perk en bloembakken, minder bekende 
Hortensiasoorten en diverse fruitbomen in pot. 
Voor het eerst zullen er vertegenwoordigers zijn van de Oranjerievereni-
ging. Dit is een landelijke vereniging van liefhebbers van kuipplanten. Dit 
soort planten komt van oorsprong uit subtropische en tropische streken. 
In ons klimaat kunnen ze de winter alleen goed doorkomen in een kas, 
een serre of een “oranjerie”. Zo’n oranjerie, genoemd naar het Franse 
woord voor de sinaasappelboom, is speciaal gebouwd voor het overwin-
teren van kuipplanten. Grote oranjerieën verrezen sinds de zeventiende 
eeuw bij kastelen, paleizen en buitenhuizen en verhoogden de status 
van de bewoners daarvan. Tegenwoordig zijn kuipplanten voor iedereen 
bereikbaar en zijn de bekendste oranjerieën veelal onderdeel van een 
botanische tuin of museum. De Nederlandse Oranjerievereniging bevor-
dert de cultuur van kuipplanten en geeft adviezen over de verzorging en 
het kweken van deze planten. De meeste ledenactiviteiten vinden plaats 
in de verschillende regio’s: lezingen, workshops, excursies en plantenvei-
lingen. 
Voor meer informatie:
Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b, 9285 NE, telefoon tijdens 
kantooruren van dinsdag tot en met vrijdag: 0511-541253

(advertenties)

Sprekwurd fan de moanne

dit keer oer de hin
... en it aai

Dy’t keakelje wol 
moat aaien lizze

- Wie een groot woord heeft, 
moet ook laten zien dat hij wat 

kan presteren. 
Better hjoed in aai 

as moarn in hin
- Beter één vogel in de hand,

dan tien in de lucht. 

Men moat net alle aaien
ûnder ien hin lizze

- Je moet je geluk niet van één 
ding af laten hangen. 

Dy’t aaien hat 
kin doppen meitsje

- Wie geld heeft kan wel eens 
wat extra’s doen.

Kledingbeurs Christengemeente
De Christengemeente heeft begin maart een gezellige kledingbeurs 
gehouden in ‘Het Kruispunt’ (voormalig groene kruisgebouw van 
Buitenpost)Om nog meer mensen een kans te geven een leuk kleding-
stuk te bemachtigen of andere leuke tweedehands goederen te kunnen 
kopen voor weinig geld, zal de Garage naast ‘Het Kruispunt’ op Koningin-
nedag geopend zijn. Hier kunt U van alles kopen. Er zijn ook veel boeken. 
De kleding die overblijft zal mogelijk nog een keer ergens te koop worden 
aangeboden, maar daarna zal het (waarschijnlijk vlak voor de zomer-
vakantie) op transport gaan met het Hulpfonds Bulgarije. Mocht u nog 
ergens goede kleding hebben dan houden we ons aanbevolen. U mag 
bellen naar 0511-541909. Ook andere goederen zijn welkom. We zullen 
in ieder geval geopend zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Hartelijke groeten Sjoeke Lolkema 
(namens de Christengemeente Buitenpost)

De Wiek 15, 9285 VD
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Nieuws van het IJstijdenmuseum
Opening archeologisch steunpunt
Op vrijdag 4 april werd het archeologisch steunpunt 
in het IJstijdenmuseum officieel geopend door de 
Commissaris van de Koningin Nijpels, burgemeester 
van der Zwan en bestuursvoorzitter Kloosterman. Een 
kleine honderd genodigden woonden de opening bij. 
De sprekers gaven aan dat het een aanwinst is in de 
presentatie van de archeologie naar de bezoekers. 
Nijpels liet weten dat het werk van de amateur arche-
ologen voor de provincie Fryslân van groot belang is 

en gewaardeerd wordt. Dit archeologisch steunpunt 
is het negende in rij in Fryslân, de bijbehorende vlag 
van de provinsje Fryslân werd door Nijpels uitgereikt. 
Van der Zwan prees al de vrijwilligers die mee het 
gezicht van het IJstijdenmuseum hebben bepaald. 
Het museum past samen met de Kruidhof naadloos 
in het gemeentelijk beleid met betrekking tot recreatie 
en toerisme stelde hij. Volgens Kloosterman zal door 
een goede samenwerking tussen beide musea het 
mogelijk moeten zijn meer bezoekers te trekken. Bij 
de openingshandeling hakten Nijpels, Van der Zwan 
en Kloosterman het ter gelegenheid van het arche-
ologisch steunpunt geschreven boek ‘Zwerfstenen 
in Fryslân’ uit een blok ijs; daarvoor werden replica’s 
van prehistorische stenen bijlen gebruikt. In de daarop 
volgende rondleiding konden de genodigden kennis 
maken van de uitstallingen. 

Boek ‘Zwerfstenen in Fryslân’ 
Elk archeologisch steunpunt in Fryslân heeft een eigen 
thema en dat van het IJstijdenmuseum is zwerfstenen. 
Waar komen de zwerfstenen uit onze omgeving van-
daan en wat hebben mensen ermee gedaan. Yuri van 
Koeveringe heeft in het boek ‘Zwerfstenen in Fryslân’ 
geprobeerd daar een antwoord op te geven. Uitgaande 
van het ontstaan van de aarde vertelt de schrijver hoe 
steensoorten zijn ontstaan, de invloed van de natuur 
erop en op welke wijze mensen ze hebben benut in 
hun dagelijkse doen. In het boek komen Friese volks-
verhalen rond stenen aan de orde maar ook amateurs 
die er hun hobby van hebben gemaakt om bepaalde 
soorten of bepaalde bewerkte stenen te verzamelen. 
Het boek in daardoor een uniek monument geworden 
van ‘stientsjesikers’ in de Friese wouden. Het boek is  
via het ijstijdenmuseum te bestellen.

Tentoonstelling ‘De Neanderthaler in Fryslân’
Door een groot aantal vrijwilligers is in de wintermaan-
den gewerkt aan de opbouw van de tentoonstelling ‘de 
Neanderthaler in Fryslân’. Voor een logische presen-
tatie is er hier en daar wat verbouwd en zijn er nieuwe 
vitrines geplaatst. De tentoonstelling is opgezet om 
een groot aantal prehistorische steentijd vondsten uit 
de Neanderthalertijd (tussen de 100.000 en 40.000 
jaar geleden) aan een breed publiek te laten zien 
en daarbij de geschiedenis van de Neanderthaler in 
beeld te brengen. Vooral om deze wat breder neer te 
kunnen zetten is ook een beroep gedaan op amateur 
archeologen die Neanderthaler werktuigen in hun col-
lecties hebben die buiten Nederland zijn gevonden. De 
vondsten van Neanderthaler werktuigen uit onze om-
geving werd door Lammert Postma uit ons dorp be-
schikbaar gesteld. Experimenteel archeoloog Om de 
tentoonstelling een kindvriendelijk karakter te geven is 
in opdracht van het IJstijdenmuseum in het Belgische 
Tongeren een replica van een Neanderthalermeisje 
gemaakt - deze prijkt in de frontvitrine.

Filmcabine
Sinds de bouw van het museum waren er al plannen 
om naast een presentatie van steentijdvondsten en 
zwerfstenen, ook educatieve zaken op te zetten voor 
de bezoekers. Door een financiële bijdrage uit het 
fonds van het Nut tot Algemeen in Buitenpost kon in 
de afgelopen maanden ook een filmcabine naast het 
museum worden gebouwd en ingericht. In de cabine 
waarin plaats is voor een vijftiental personen, worden 
film vertoond over het ‘Wouden’-gebied. Als eerste is 
gekozen voor een korte film van 12 minuten over de 
miedengebieden in de Friese Wouden. Deze vroegere 
hooilanden zijn in de ijstijden uit getijdenrivieren ont-
staan en waren de eerste gebieden die in de vroege 
middeleeuwen door mensen werden bewoond. In de 
loop van het jaar zal geregeld wisseling van films 
plaatsvinden. Alle films hebben betrekking op het ont-
staan van het gebied en het gebruik daarvan door de 
eeuwen heen. 

Zwerfstenen tableau
Op initiatief van Jan Huizenga is in de afgelopen 
maanden een zwerfstenentableau ontwikkeld op één 
van de wanden. Voor deze wand zijn een groot aantal 
zwerfstenen in schijven gezaagd en geslepen en deze 
vervolgens op het plateau bevestigd. Marten Postma 
heeft een kaart ontworpen met daarop de herkomst-
gebieden in Scandinavië van de zwerfstenen die in de 
Friese Wouden worden gevonden. Bezoekers kunnen 
door op knoppen te drukken de gebieden activeren 
en zien door het oplichten van lampjes op het plateau 
meteen welke steen bij een bepaald gebied hoort. 
Jaring Roosma bracht de lichtpuntjes aan op het pla-
teau. Deze aanwinst hebben we kunnen financieren 
uit de entreegeld-opbrengst van 2007.

Eigen informatieblok
Sommigen vonden de informatievertrekking aan de 
entree niet voldoen. Materiaal werd op verschillende 
plaatsen uitgesteld. We hebben daar wat meer orde in 
aan willen brengen. In de wintermaanden is een nieuw 
informatieblok gebouwd. Deze werd door Rients Le-
ijendekker in elkaar gespijkerd en is zo ontworpen dat 
alle informatiefolders en -kranten overzichtelijk kun-
nen worden uitgestald. We denken dat we daarmee 
een stukje dienstverlening aan de bezoekers van de 
Kruidhof en het IJstijdenmuseum kunnen leveren. Op 
deze wijze vervult het informatieblok een soort VVV 
functie waarin alle evenementen en musea uit het ei-
gen gebied zichtbaar worden voor de bezoekers. Het 
informatieblok is opgesteld in de dwarsgang tussen de 
entree en het IJstijdenmuseum en is financieel moge-
lijk gemaakt door donateurs.

Hof van de prehistorie
We zijn op dit moment hard bezig met de inrichting 
van de Hof van de Prehistorie in de botanische tuin 
van de Kruidhof. Op dezelfde plek was voorheen een 
avonturen en beestjestuin voor kinderen. Deze raakte 
in verval en daarom werd besloten er een tuin te 
ontwerpen met prehistorische effecten die ook voor 
kinderen attractief is. In de hof zijn een prehistorische 
offerplaats, vuurplaats en hut te zien. Vooral Klaas 
de Haan en Harry Tees hebben wekenlang gewerkt 
aan de uitvoering van het ontwerp. Door hovenier Cor 
Kloosterman zijn honderden zwerfstenen in het gelid 
geplaatst waardoor het geheel het effect heeft gekre-
gen van een prehistorische binnenplaats en verder zal 
de hut van een rieten dakbedekking worden voorzien. 
Ook worden in de tuin een achttal gewassen geteeld 
die lijken op soorten die hier 5000 jaar geleden ook al 
geteeld werden. Een prehistorisch effect werd ook be-
reikt door een omheining van gevlochten wilgentenen. 
Als de planning lukt dan zal de Hof van de Prehistorie 
op Koninginnedag feestelijk geopend worden. De in-
richting van de tuin kon financieel worden gedekt uit 
overblijvend geld van de tentoonstelling. Ook werden 
er tientallen vrijwilligers ingeschakeld om alles te laten 
slagen. (foto: redactie)

Bestuur Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost

Lentekriebels in Haersmahiem
Op 8 april werden de bewoners van Haersmahiem verrast door een be-
zoek van een lammetje. Zowel voor bewoners als personeel een zeer 
bijzondere verrassing. Het lammetje zat tijdens het bezoek in een heuse 
kinderbox en moest ook nog even aan de fles. Dat het bezoek bijzonder 
in de smaak viel bij de bewoners, bleek wel uit het feit dat er de volgende 
dag nog over werd gesproken! Op de foto: nog even op de schoot bij de 
oudste bewoner van de groep, mw. Westra-de Haan. (foto: eigen foto)

Opening tuincafé en expositie
in de Kruidhof
Tuincafé ‘De Uithof’ van botanische tuin De Kruidhof werd op 24 april of-
ficieel geopend door wethouder Willem van der Wal van de gemeente 
Achtkarspelen. Hij werd daarbij ondersteund door 2 cliënten van Talant, 
die werkzaam zijn in het tuincafé. Tegelijkertijd werd de expositie geopend 
van kunstwerken gemaakt door Bianca Venmans. Bianca is een kunste-
nares van Atelier & Kunstuitleen de Blauwe Roek uit Drachten, wat ook 
deel uitmaakt van Talant. 

Tuincafé “De Uithof”
In tuincafé “De Uithof” zorgen cliënten van Talant voor de bereiding van 
gerechten en de bediening van bezoekers. In 2007 is De Kruidhof gaan 
samenwerken met Talant, aanbieder van zorg en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Cliënten van 
Talant zijn daarnaast ook werkzaam in ’t Winkeltje van de Kruidhof.

Expositie van Bianca Venmans 
De kunstwerken in het tuincafé zijn gemaakt door schilderes Bianca Ven-
mans. Bianca schildert graag bloemen, zoals ook te zien zal zijn in de ex-
positie. Haar werk is direct, spontaan en kleurrijk. Bianca is werkzaam bij 
Atelier & Kunstuitleen de Blauwe Roek in Drachten. Hier werken zestien 
kunstenaars met een beperking onder professionele begeleiding.

Twee Nationale 
Kampioenschappen op CH
Op 6 augustus worden er op het concours hippique te Buitenpost twee 
nationale kampioenschappen verreden. Het betreft het kampioenschap 
tandems tuigpaarden, dit zijn twee paarden voor elkaar, gereden voor een 
tweewielig rijtuig. Het andere kampioenschap is het tweespan Fries Ras 
gereden voor de Friese sjees 
met de heer in origineel fries 
kostuum vergezeld van dame. 
Hierbij lopen er twee paarden 
naast elkaar voor de sjees.
Het belooft een spannende 
strijd te worden!! Voor meer in-
formatie www.chbuitenpost.nl 
Tot ziens op 6 augustus.

De Paardensport Commissie

Kwaliteit
Koopzondag : Achtkarspelen ooit besloten
géén, ’t was Lammerts zakelijk ontschoten
Kruidhof en horeca kennen geen zondagsrust
Jan : “ Is de gemeenteraad zich daarvan bewust?” 

Verhalen in de taal die pubers spreken
Ate Gijpstra in ’t Frysk met sms teken
“Dan moat ik efkens it ild yn,” zegt Jelle Wagenaar
voor hem lag het 1e kieveitsei in het maisveld klaar 

Schoenmode. “De tiid is om flein”, ‘ja’ in de Kerkstraat
Tien jaar “In moai plakje”. Sietske die voor gezelligheid gaat
Tachtig jaar Harkema, Burgum, Buitenpost: Veenstra Toerwagen Bedrijf
Met A-ford en Dubbeldekker : reizen geschreven op ieders lijf. 

Leerlingen LC gingen voor een ‘Goed’ Nieuwsshow op pad
Vertrouwde nieuwsgaring waar havo-3 flitsend oog voor had
Haersmahiem “Ferdivedaasje” een eigen restaurant
Sfeer, lekker eten, gastvrouwen, thuisgevoel voor de ’oude’ klant. 

PEVADKO

De schildersclub It Koartling exposeert tot 1 juni in de 
winkel Buitengewoon Buitenpost aan de Voorstraat 45 
van Rineke de Vries. 

De winkel is geopend op donderdag en zaterdag 
10.00-17.30 uur en op vrijdag van 10.00-17.30 uur 
en van 19.00-21.00 uur. Onze schildersclub is heel blij 
met deze kans om te laten zien wat wij zoal maken. Ie-
der van ons heeft zijn eigen stijl, zodat er hele diverse 
werken te zien zullen zijn. De club bestaat al zeker 15 
jaar en heeft al vele kunstenaars als leraar(es) gehad. 
Sommige van ons zijn ook al die jaren bij deze club.

Omdat wij behalve schilderen ook een hechte, sociale 
club zijn is het verloop erg klein. Onze huidige leraar 
is Anton Venselaar. Hij geeft ons les sinds september 
2007. Vanaf het begin was er een klik en wij zijn heel 
blij met zijn adviezen, kritiek en leermomenten. De 
schildersclub It Koartling bestaat tegenwoordig uit: 
Titia Toxopeus, Adrie Kouwenhove, Jetty Heringa, Tilly 
de Gier, Anneke de Haan, Geert Twerda, Annette Cra-
mer, Trienke van Kammen en Tineke van der Wal.

Wij hopen dat veel Buitenposters belangstelling zullen 
hebben voor het werk van hun dorpsgenoten.

Expositie schildersclub in Buitengewoon Buitenpost



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Aanbieding: Digitale kamera 
5.0 megapixel, 3x zoom, 2,5” LCD scherm

Slechts  79,95

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

ook voor uw 
USB s�cks!
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Impressie ledenvergadering PBB Bote Wiersma: bescheiden en actieve brims

Zelfverdediging voor tieners vanaf 
19 mei in Buitenpost

Na zeven jaar van trouwe dienst als penningmeester voor PBB, 
wordt afscheid genomen van Jelly Nijboer. Zij heeft haar functie met 

veel verve vervuld, vertelde voorzitter Dottinga. De functie wordt 
opgevuld door Herman Bergervoet, die vele jaren ervaring heeft als 

accountant. Het afscheid van Jelly is niet definitief. 
Zij blijft actief als gezant-bestuurslid. 

Roel Heidema vertelde over zijn werk als directeur van SWA, een 
functie die hij met plezier vervult. Achtkarspelen heeft met zijn dor-
pen diverse verschillende culturen in huis. Eén van de jongste ont-
wikkelingen van de SWA is het TWAspan-hûs: een woonvorm met 
twee zelfstandige huishoudens onder één kap. In de onderkomens 
wonen mensen die hulp nodig hebben samen met de mantelzor-

gers. Maar toch beiden apart, een deur verbindt en scheidt. 

Het huidige bestuur van PBB wordt gevormd door, van links af: 
Herman Bergervoet (penningmeester), Jelly Nijboer-Lindeboom, 
Leonie Kramer-Boer (secretaris), Maaike Dotinga-van der Veen 

(voorzitter), Rients Leijendekker, JanKlaas Gatsonides en Auke At-
tema. Op de foto ontbreekt Johan Kootstra.  (foto’s: redactie)

Geen grote opkomst dit jaar. PBB zal volgend jaar proberen met 
meer publiciteit en duidelijker uitnodiging aan de leden, 

dit te veranderen.

“Het had van mij niet zo gehoeven, maar ik 
waardeer ik het wel ten zeerste”. Deze uit-
spraak typeert Bote Wiersma, die op de laat-
ste ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
Buitenpost de Sulveren Brims opgespeld 
kreeg, als waardering voor zijn jarenlange 
vrijwillige werk voor ons dorp. Ondanks dat 
hij bekend staat als een ‘stille kracht’ achter 
veel evenementen, heeft hij zeker ook een 
goed verhaal te vertellen.

Bote kwam in 1964 in Buitenpost wonen, min of 
meer op uitnodiging van architect Bergmans die 
betrokken was bij de bouw van winkelcentrum ‘de 
Kern’ in de Kerkstraat. “Hij zei tegen mij ‘ik ha een 
moai plakje foar dy’, en ik zag er wel brood in, 
Buitenpost heeft als winkellocatie veel te bieden 
- zeker ook in vergelijking met Anjum waar ik toen 
woonde. Vanaf het begin raakte de ondernemer 
naast het vele werk in zijn meubelzaak Wiersma 
Woninginrichting bijna automatisch ook betrokken 
bij tal van andere activiteiten.

Opbouw van de zaak
Vanaf 1964 tot 1996 heeft Bote vele, vele uren 
gestoken in de bedrijfsvoering van de winkel. 
“Zeker in de beginjaren was ik van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat bezig met de zaak. Maan-
dags was ik gesloten maar dan was ik ook vol-
ledig aan het werk. De zondag was de enige dag 
waarop ik nooit heb willen werken. In een zaak als 
de mijne draait het om twee dingen: de tevreden-
heid van de klant en het hebben van goede relaties 
en connecties. Het eerste betekent dat je volledige 
aandacht hebt voor de klant. Soms moest je dan 
zelfs wel eens iets adviseren wat ogenschijnlijk 
tegen de wens van de klant inging, maar uiteinde-
lijk wel, soms pas na jaren, resulteert in een tevre-
den klant. Kwaliteit leveren en het zondermeer 
staan voor je product is de beste investering in 
klantenbinding, niet altijd de prijs. Het opbouwen 
van een netwerk aan contacten betekende onver-
moeibaar reizen en praten, buiten de winkeluren 
om. Onmisbaar was altijd ook de enorme steun 
van mijn vrouw en gezin. Ik heb daardoor altijd 
met heel veel plezier in mijn zaak gewerkt ”.

Zakelijk en privé dicht bij elkaar
“In de begintijd woonden de winkeliers van het 
winkelcentrum boven de zaak. Dat betekende dat 
je ook veel contact met je mede-middenstanders 
had, ook in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld Jaap Bos 
naast mij had zijn schoenenzaak, Anke de Boer 
zijn groentenwinkel, IJlstra boekhandel waarin 
later Peperkamp kwam en daarnaast van Duinen 
met zijn electriciteitszaak. Dit naast elkaar wonen 
had ook tot gevolg dat er veel gesproken en nage-
dacht werd over de promotie van het Buitenposter 
winkelcentrum. Bijna vanaf het begin zat ik al in 
het bestuur van de BUVO, en het bruiste toen van 
ideeën en initiatieven. Met name Peperkamp blonk 
uit in het bedenken van bijzondere dingen, soms 
moest hij daarin wel eens afgeremd worden, maar 
het was een geweldige stimulans. Zo hebben in de 
loop der jaren Sinterklaas per boot, per parachute, 
per helikopter en op andere bijzondere manieren 
ontvangen”. In de zeventiger jaren kwam hieruit 
Buitenpost Promotion voort, geen officiële organi-
satie, maar een los samenwerkingsverband waar-
uit tal van evenementen voortkwam. “Zo hebben 

we jarenlang in ons dorp buitenlandse bands ont-
vangen. Eén keer hadden we een prachtig concert 
in het park, dat vergeet je nooit weer”.

Mes sneed aan twee kanten
“Het was voor ons, als ondernemers, ook een 
manier om te laten zien dat we niet alleen zakelijk 
in Buitenpost geïnteresseerd waren. We vonden 
het zelf fantastisch om te doen en het leverde het 
dorp een goede naam. Het liet ook zien hoe met 
wat creativiteit en goede wil heel veel mogelijk 
is. Iets wat nu nog steeds geldt, ondanks dat het 
werk als ondernemer zeker niet gemakkelijker is 
geworden en de klant steeds kritischer”. Wat was 
het geheim van het succes? Bote: “Ik heb ervaren 
dat drie zaken daarin belangrijk zijn: creativiteit, 
diplomatie en doorzettingsvermogen. Onvermijde-
lijke wrijvingen tussen mensen moet je met humor 
oplossen. Als je echt iets wilt bereiken met andere 
mensen, dan moet je ze persoonlijk benaderen en 
goed praten - een los praatje maakt soms meer 
los dan je denkt. Zo heb ik altijd gewerkt, ook 
toen we de Lauwersbeurzen van de grond tilden, 
en later de Kerstmarkten en zoals nu, iets waar ik 
ook veel respect voor heb en zelf ook bij betrok-
ken ben: het IJstijdenmuseum. Natuurlijk heb je 
daarvoor goede mensen uit het eigen dorp nodig; 
ik noem zo bijvoorbeeld Peperkamp, Benny de 
Vries, Wybren Miedema, Piet Zijlstra, Henk Kievit, 
Jan Kloosterman en Lidy Plantenga - maar ook de 
wil om het echt te laten gebeuren”.

Buitenpost beter op de kaart
“Wat ik net al zei geldt eigenlijk ook voor Buiten-
post. Ik vindt het nog steeds niet te begrijpen dat 
het dorp niet beter op de kaart staat. Alle gun-
stige omstandigheden voor een sterk dorp zijn 
er aanwezig. En nog steeds hoop ik dat het hier 
nu eindelijk echt van de grond komt. Ik heb altijd 
de nodige tijd gestoken in een verdere ontwikke-
ling van het winkelcentrum. Dan ga je op pad om 
te kijken of er mensen voor een vestiging in ons 
dorp te interesseren zijn. Als het moet steek ik er 
onmiddellijk weer mijn tijd in. Het is telkens weer 
een mooie uitdaging. De BUVO zou zich daarin ook 
veel meer moeten profileren. Door daar bewust 
over na te denken en bijvoorbeeld de mensen te 
benaderen die ik al noemde, een menselijk kapi-
taal aan zakelijke ervaring en contacten, zou er 
best veel bereikt kunnen worden. Ik hou ook niet 
zo van afschuiven van eigen verantwoordelijkheid 
of het zoeken van ‘de schuld’. Als iets niet is zoals 
je het graag wilt, moet je er zelf voor gaan om het 
te veranderen. En als je het niet voor elkaar kan 
krijgen op de manier zoals je het graag zou willen, 
dan zoek je naar een alternatief en ga je daar voor 
100% voor. Voor de aantrekkelijkheid van het dorp 
geldt zeker: hoe meer je weet te brengen, hoe 
meer mensen in de regio weten dat hier iets valt 
te halen en dan ook komen - en dat doe je zelf”.

Nog steeds gewoon doorgaan
Bote is nog volop actief: “Het vuurtje is nog lang 
niet gedoofd. Wel wil ik minder vastzitten aan 
verplichtingen en ruim tijd geven aan mijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. En je verbeeldt je wel 
eens dat je nog een jongkerel bent, en dat is 
natuurlijk niet zo. Ik vind het hier overigens pret-
tig wonen, als ik vijf minuten in tuin sta, heb ik al 
weer een prater. Het heeft ook te maken met hoe 
open je bent voor mensen. De Buitenposter heeft 
dan wel de naam in sommige opzichten koud en 
onverschillig te zijn, maar dat heb ik nooit zo erva-
ren. Het is ook een kwestie van geven en nemen 
- hoe meer je je geeft naar mensen toe, hoe meer 
je ook weer terugkrijgt. Ik kan me ook nog steeds 
verbazen over wat hier soms gebeurt. Kort gele-
den zijn we naar een seniorenbeurs in het gebouw 
van de woningbouwvereniging geweest. Het was 
er gezellig, informatief en eenvoudig maar ontzet-
tend goed opgezet. Dat geeft mij ook weer inspi-
ratie. Als we in dit dorp meer gaan samenwerken, 
dan kan er veel meer - gegarandeerd”.
(foto’s redactie/eigen foto’s)

Vandaag de dag hebben tieners veel te maken met 
agressie en geweld op straat en op school. Niet iede-
re tiener vind het makkelijk om hier goed mee om te 
gaan. Toch is het belangrijk dat iedereen zich prettig, 
zelfverzekerd en veilig voelt in zijn of haar omgeving.
In de cursus “zelfverdediging voor tieners” die Krav Maga Noord in sa-
menwerking doet met Jongerenwerk Achtkarspelen en Kollumerland 
zullen in zes lessen tieners in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar niet 
alleen leren fysiek weerbaarder te worden, maar ook in sociaal en ver-
baal opzicht weerbaarder worden. Zelfverdediging in de breedste zin 
van het woord dus! De inhoud van de cursus richt zich onder andere 
op het aangeven van je eigen grenzen en hoe ver je mag gaan in het 
verdedigen van jezelf, het probleem van pesten en gepest worden, en 
opkomen voor jezelf én voor elkaar. De cursus begin op Maandag 19 
Mei van 19.30 – 20.30 in de Gymzaal op de Eringalaan in Buitenpost.
Er zijn slechts beperkt plaatsen beschikbaar. Inschrijving kan door je 
aan te melden op www.kravmaga-noord of www.jak-online.nl
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Asperge menu 1 � 33,50
Tartaar van zalm met gefrituurde asperges en een crème van Franse uien 

~~~
Asperges Flamande 

~~~
Crème brullee van asperges en vanille-ijs 

inclusief prachtige wijnen

Asperge menu 2 � 85,-  
Terrine van gerookte zalm, groene en witte asperges en quenelles van ei met een chardonnayschuim 

~~~
Cappuccino van asperges 

~~~
Asperges met pata negra en Reypenaer VSOP 

~~~
Gegrilde asperges met snoekbaars in cederhout en tomatenjam 

~~~
Asperge Flamande 

~~~
Trio van aardbeien 

inclusief prachtige wijnen

Graag schuiven we met ….. personen aan voor de datum van 10 / 16 / 30* mei. 
Onze keuze is gevallen op menu 1 / 2*.
Naam:_____________________________________________ 
Telefoonnummer:____________________________________
Emailadres:_________________________________________ 

U kunt dit formulier sturen naar:    Nijenstein, Voorstraat 30-32, 9285 NS, Buitenpost, Tel. 0511-540947
* = omcirkelen wat van toepassing is

Oplossing prijspuzzel maart
De puzzel in het maartnummer heeft 21 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing 

luidde 4967. De winnaar is Marianne Brouwer, Bernhardlaan 36.

BAAS
GOED
OGEN
POMP
STEL
BUVO
LAMP
OVERLAST
PUT
TEGEL

EENRICHTING
LENING
PBB
RENOVATIE
VEEL
FEESTWEEK
LINDE
PLANT
RUIT
VERKEER

FOTO
MENSEN
POETSEN
STAAN
VOORJAAR
GEMEENTE
MOOI
POGING
STEEN
ZAND

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschik-
king gesteld door de Binnenste Buiten. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in 
de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) voor vrijdag 16 mei 2008.

Hoe werkt deze puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar bene-
den, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer 
dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.



Deze reclamekaart van Sunlight uit begin jaren ‘40 van 
de vorige eeuw bevat op de achterkant een tekst die in 
1943, tijdens de Tweede Wereidoorlog, is geschreven. De 
(dicht)regels komen van het potlood van een bewoner 
van Buitenpost of Lutkepost en het is onmiddellijk dui-
delijk dat deze persoon het schrijven niet echt gewoon 
was. Maar de inhoud van de tekst is daarom niet minder 
indringend.

Het verhaal of gedicht gaat over de april/mei staking 
van 1943. Tegen de beloftes in van de Duitse bezetter, 
werden bijna 300.000 ex-militairen van het Nederlandse 
leger weer opgeroepen om in krijgsgevangenschap 
te gaan. De dubbele bedoeling daarvan was om veel 
gedwongen arbeidskrachten binnen te halen en mogelijk 
verzet onder de Nederlands mannelijke bevolking de 
wind uit de zeilen te nemen. Het leidde tot grootschalige 
stakingen in het hele land.

De regels gaan als volgt:
(eerst twee regels in het Fries, maar dat lukte niet echt en 
dan gaat de schrijver over in het Nederlands)
Hij was een boer int friese lant,
hij hood de lijsels in’e hant
De moffen steelen en skende het regt.
De friese boer, hij boorde door.
Maar dat onregt vreet hem int moet.
Want dot vrijdom zat hem int bloet.
toen kwam de stakin
hij dee ook mee
de bussen kwamen niet aan de weg
want dit zou nou gelden
voor elk zoldat die worden in krijgshsgefangenenschap 
laat
toen op een avont het werk was gedaan
heeft hij voor het laatst bij zijn koeien gestaan
een duitse auto reet over de weg
ruim baanen voor de groene polietie
hier staat zijn boerderij
zij stopen er voor
Hij zette zijn tanden op elkaar
De moordenaars kwamen naar vooren met geweer op 
het lijf
jij levert je melk anders moet je doot.

Ondanks de vele schrijffouten is de emotie duidelijk in 
de woorden te proeven. Misschien was dit aangewak-
kerd door een incident dat tijdens de staking op 3 mei 
1943 tussen Buitenpost en Kollum plaatsvond. Daarbij 
werd groenteboer Sjouke Stel uit ons dorp, op weg om 
aardappelen te halen, willekeurig doodgeschoten door 
een patrouille Duitse politie. 

Papier was in de oorlog schaars en deze kaart werd 
daarom gebruikt als middel om de gevoelens vast te 
leggen. Het is een beetje bitter dat de keerzijde van het 
papier van een (relatief) ‘heuglijk feit’ kennis geeft.

De staking en de gewelddadige reactie erop leidde vol-
gens de geschiedkundigen ertoe dat er daarna een dui-
delijke omslag in de houding van de bevolking naar de 
bezetter plaatsvond. Veel mensen kregen toen echt besef 
van de kwaadaardigheid van de bezetting en de gevol-
gen ervan. Ook voor een friese boer die eerst alleen 
maar doorboerde, kwam de oorlog hardhandig aan de 
deur en vaak leidde dat tot actiever verzet. Want “vrij-
dom zit hem in’t bloet” en dat maakt het soms nodig 
“om de tanden op elkaar te zetten”. Zinsnedes die nu 
nog net zo actueel zijn als toen. 
De schrijver van de aandoenlijke regels is onbekend.

Een hartekreet uit oorlogstijd
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Nieuw in de Wâlden: De Wâldwinkeltsjesroute 
In de Friese Wâlden hebben we als ‘9 bijzondere winkels’ het initiatief genomen tot 
een gezamenlijke activiteit: het samenstellen van “De Wâldwinkeltsjesroute”. 
Deze toeristische route voert door het typische boomwallenlandschap van de 
Friese Wâlden en langs 9 winkels. Het aanbod daarin varieert van woon- en 
cadeauartikelen, verkoop van boeken en prenten, natuur- en streekproducten tot 
informatie over vilten en wolmaterialen. Bovendien kunt u tijdens een rustmo-
ment heerlijk genieten van dit alles in een sfeervolle bostuin of koetsiershuis met 
koffi e of thee en allerlei lekkers want ook 2 theeschenkerijen doen mee! 
Als deelnemende winkels willen we extra aandacht vestigen op ons bijzondere 
aanbod aan artikelen en informatie, maar daarnaast het prachtige landschap 
van de Wâlden promoten. Omdat de omgeving waarin deze winkels zich bevin-
den zeer de moeite waard is en absoluut fi etsvriendelijk, ligt het voor de hand 
om dit d.m.v. een fi etsroute te doen. Twee vliegen in een klap: heerlijk bezig 
zijn in de natuur en inspiratie opdoen! De Wâldwinkeltsjesroute leidt U langs 
De Smederij en Ornament in Kollum, Buitengewoon en Op’e Stal in Buitenpost, 
Theeschenkerij Jinkepaed in Twijzelerheide, Yms Wolatelier in Zwaagwesteinde, 
Saartje Nostalgie in Noardburgum , Vergeet-Mij-Nietje in Veenwouden en de 
Galerie-Theeschenkerij Bosma in Veenklooster. Een folder, met daarin meer 
gegevens over het aanbod van de diverse winkels en hun openingstijden, bevat 
ook een duidelijke routebeschrijving. Deze folders zijn te vinden in de deelne-
mende winkeltjes, maar ook bij het VVV en bij andere toeristische plaatsen in 
de Wâlden. De Wâldwinkeltsjesroute is ook opgenomen in de Winkeltjesgids van 
Friesland. U kunt de hele route in een keer fi etsen (auto of ander vervoer kan 
natuurlijk ook), maar ook in gedeelten en… u kunt starten waar u wilt! De winkels 
zijn herkenbaar aan het Wâldwinkeltsjes-logo dat d.m.v. een vlag en/of poster 
duidelijk aangegeven zal zijn. 
Voor verdere informatie kunt U ook terecht op de internetsite: www.waldwinkelts
jesroute.nl.  Om de Wâldwinkeltsjesroute bekendheid te geven organiseren de 9 
initiatiefnemers een Open Dag op zaterdag 3 mei. Deze dag zijn alle deelnemers 
vanaf 10 uur tot 17 uur open en geven ze een extra feestelijk tintje aan Uw bezoek 
met diverse attenties. Doe ook mee aan de winkeltsjesrouteprijsvraag en maak 
kans op leuke prijzen. Formulieren te verkrijgen bij de deelnemende winkeliers.

Dirk van der Heide

Dvanderheide Automatisering
In 2001 is Dirk van der Heide begonnen met zijn automatiseringsbedrijf. Na een 
periode van reorganiseren heeft DvanderHeide automatisering besloten om op 
een andere en nieuwe voet verder te gaan. 

Maatwerk
Van der Heide richt zich voornamelijk op de persoonlijke aandacht voor de 
zakelijke markt als het MKB, maar zeker ook voor de particulier. Er kan zoveel 
meer met internet dan de meeste bedrijven voor mogelijk houden vertelt van 
der Heide. De ondernemer maakt het liefst maatwerk voor het MKB, wat zeker 
kan concurreren qua prijs en kwaliteit met de grote automatiseringsbedrijven. 
Automatiseren is het integreren van de behoeften van de klant. Daar komt heel 
wat maatwerk bij kijken. Ik verleen de service waar de klanten op terug kunnen 
vallen. 

Microsoft Certifi ed Professional
Mijn concept heeft zich al vijf jaar bewezen. Tot nog toe was het succes puur 
te danken aan mond tot mond reclame, vertelt Dirk. Nu begint DvanderHeide 
automatisering met een nieuw idee. Een ander huisstijl om zich meer te richten 
op kwaliteit en betrouwbare integratie in de mogelijkheden die op dit moment 
beschikbaar zijn. Verder ontwikkeld het bedrijf zich zeker op toekomstige moge-
lijkheden en heeft zich daarom ook deelgenoot gemaakt van microsoft busi-
ness partner. Hiervoor zijn uiteraard de nodige vooropleidingen bij microsoft 
gevolgd. Voor de particuliere markt wordt het ook steeds belangrijker om aan 
de eisen van de technologie die op hen afkomt te voldoen, ook hierin is men bij 
Dirk op het juiste adres. DvanderHeide automatisering is zeker niet een winkel, 
maar meer een bedrijf dat zich richt op de persoonlijke behoefte van de klant. 
Waarin Dirk adviseert, inricht en 
onderhoudt, zodat men terug 
kan vallen op dienstverlening. 
Daarom heeft van der Heide niet 
gekozen voor een winkel, maar 
voor huis aan huis service. Wel 
is alles te verkrijgen zoals in een 
winkel van laptops tot (draadloze) 
netwerken. In de toekomst wordt 
de service nog uitgebreid met 
beveiligingssystemen voor het 
MKB en particulieren. Hierover 
kunt u meer lezen op de website 
www.dvanderheide.nl of u kunt 
Dirk bezoeken op De Vang 12.

Vishandel Mattie 
Zaterdagmiddag komt de geur van lekkere gebakken vis je tegemoet op het 
Christinaplein. Sinds 15 december heeft Mattie Hoogsteen haar verkoopwagen 
hier gestald en voorziet de altijd hongerige Buitenposter van een vers gebakken 
vis. 

Gezonde vis
Mattie Hoogsteen en schoondochter Marian Pasveer beide uit Kootstertille 
bemensen de viskraam. De beide dames zijn vol enthousiasme en hebben er 
plezier in om lekkere verse vis voor de klanten te bakken. Vis is gezond voor 
hart en bloedvaten, vertelt Mattie en vis past goed in een dieet. De beide dames 
hebben jaren in een viswinkel gewerkt. Eigenlijk wilden ze al veel langer een 
eigen winkel. Halverwege december hebben de dames de knoop doorgehakt, 
u kunt hen nu zaterdags vinden op het Christinaplein. Het is een heel gezellige 
plek hier verteld Hoogsteen. 

Goede kwaliteit
Wij willen de consument een goede vis bieden. Kwaliteit staat bij ons dan ook op 
nummer één, vertelt Marian. Zoute haring wordt hier bijvoorbeeld vers van het 
mes voor de klant bereid. Wij houden er niet van dat de haringen tijden bewaard 
blijven, dan gaat de kwaliteit snel achteruit. Pasveer noemt ook het goede con-
tact dat ze met de mensen hier in Buitenpost heeft. Tegenwoordig kan men op 
vrijdag Vishandel Mattie ook in Zwaagwesteinde vinden. Dus hebt u trek in een 
lekkere vis kom dan langs. Telefonische bestellingen op zaterdag zijn ook moge-
lijk. U kunt dit doorgeven op 06-16673750.
Mattie en Marian bedienen u graag in hun viskraam.

Beleef de Wâlden op 3 mei bij Op ‘e Stâl
Op zaterdag 3 mei, van 10.00-17.00 uur, heeft Op ‘e Stâl open dag die in het 
teken staat van de Friese Wouden. Ondermeer drie nieuwe producten van het 
streekmerk Wâldpyk, artikelen gemaakt van hout uit de Wâlden, de nieuwe 
Wâldwinkeltsjesroute en een proeverij van onder andere Wâldproducten staan 
centraal. De open dag vindt plaats aan de Voorstraat 1 in Buitenpost. 
Beleef de Wâlden
Op ‘e Stâl houdt het dit jaar dicht bij huis. De Wâlden wordt steeds interes-
santer voor mensen. Getuige het feit dat deze streek onlangs offi cieel tot 
Nationaal landschap is gekroond. Maar dat is niet het enige, zo vertelt Hennie 
Pilat-Duhoux van Op ‘e Stâl. “Ook op regionaal niveau worden er steeds meer 
initiatieven genomen. Zo is er het streekmerk Wâldpyk (www.waldpyk.com) voor 
producten en diensten uit de Wâlden. Ik behoor tot een selecte groep van win-
kels die de ambachtelijke jam, fruitbeleg en siroop gemaakt van Wichters aan de 
man mag brengen. Ik werk ook samen met Dorpsonderhoud Integratie Project 
Surhuisterveen. Dit project heeft tot doel om van echt ‘Wâldhout’ allerlei huis-, 
tuin- en keukenproducten te maken. Deze heb ik sinds kort in mijn winkel. En ten 
derde is er het initiatief ‘Wâldwinkeltsjesroute’ (www.waldwinkeltsjesroute.nl) 
van winkels uit de regio. Een toeristische route die langs pittoreske winkeltjes 
gaat, waaronder Op ‘e Stâl. Deze en nog veel meer krijgen de aandacht tijdens 
de open dag”. 
Proeverij
Tevens is er een culinaire proeverij op basis van producten uit de Wâlden en het 
Waddengebied. Bezoekers mogen proeven van gerechten, hapjes en drankjes 
gemaakt van pure streekproducten en krijgen culinaire tips en recepten voor 
thuis. Ook de ijscomannen van Pikolo zijn aanwezig. 
Voor de vrouw 
Moederdag laat niet lang meer op zich wachten. Daarom zijn er diverse activitei-
ten voor de vrouw. Scrubben, smeren, ruiken en voelen van Weleda natuurcos-
metica als voorbereiding op de zomer. Ook de nieuwe zomercollectie bijouterie 
wordt gepresenteerd. Deze collectie tassen en riemen zijn gemaakt van noord 
Afrikaans leer. Daarnaast 
heeft Op ‘e Stâl ook diverse 
moederdagcadeaus samen-
gesteld. 
Entertainment
Muziekschool de Wâldsang 
begeleidt de open dag met 
een repertoire aan muzi-
kale klanken voor de juiste 
sfeer. Ook aan de kinderen 
is gedacht, maar dat is nog 
een verrassing! 

Cadeauwinkel Op ‘e Stal, 
Voorstraat 1, Buitenpost, 
tel: 0511-542502, 
www.waldwinkeltsjesroute.nl
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Jeugd en jongerenwerk
de Jeugdsoos

Leeftijd: 11 tot en met 18 jaar
Openingstijden jeugdsoos:

Elke donderdag- en vrijdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur. 

Entree: Gratis!  
Voor het programma overzicht of meer info: 

Koartling.hyves.nl

It Koartling - plaats voor het hele dorp!

Gemeente let op 
uw zaak!

- Wat kan een gemeenschap toch 
lastig zijn Binne!

- Hoezo, waar kom je nu weer mee?
- Ik las dat Huntelaar niet meer naar 

Buitenpost komt.
- Je bedoelt die voetballer van Ajax?

- Inderdaad, die bedoel ik Binne.
- Wat is er dan aan de hand Boaite?
- Huntelaar wordt behandeld door 
Allert Pol en die wil een grasveldje 

maken bij zijn praktijk, dan kan 
KlaasJan daar een balletje trappen!
- Wat is daar mis mee Boaite, dat is 

toch niet gek?
- Nee Binne, maar de gemeente wil 

het niet hebben!
- Wil het niet hebben! Nou breekt 

m’n klomp Boaite.
- Toch is het zo, het mag echt niet, 

want men is bang voor burengerucht 
en opgeschoten jeugd.

- Te gek voor woorden Boaite!
- En dat is nog niet alles Binne.

- Oh, is er dan nog meer Boaite?
- Jazeker, ‘meubelman’ Jan Lammerts 

mag op zondag niet open!
- Van wie mag dat dan niet Boaite?
- Alweer van diezelfde gemeente.

- Je mag toch zelf weten hoe je een 
bedrijf runt Boaite?

- Inderdaad Binne en hij wil maar één 
keer per maand open!

- Raar hoor, hebben ze geen 
belangrijker zaken te bespreken?
- Blijkbaar niet Binne! Wat zijn we 

toch klein hé?
- Zo maar twee voorbeelden van 
ondernemers die creatief zijn en 

proberen het hoofd boven water te 
houden Boaite.

- Het moet toch niet gekker worden!
- Buitenpost bruist toch al niet van 

activiteit Boaite!
- Er zijn genoeg instellingen die op 

zondag ook open zijn Binne.
- Die lopen dus ook kans om te 

worden benadeeld Boaite?
- Jazeker, creativiteit en initiatieven 
de grond in boren getuigt niet van 

meedenken met je burgers!
- Laat iedereen dus in zijn waarde 

Boaite en respecteer elkaars 
overtuigingen!

Daar komen we zeker een eind 
verder mee Binne.

Dus gemeente, ...luister naar ons 
advies... 

“Een fysiotherapeutisch gazonnetje 
moet kunnen en één dag per maand 

meubels verkopen weiger je niet!” 
“Schoenmaker blijf bij je leest!”

Mooi gezegd Boaite, mooi gezegd! 

Surodoeth

Binne Lutje en Boaite Post

De opva ing dat It Koartling een goede plek is voor mensen 
die jong, creatief of leergierig zijn, klopt zondermeer. Maar niet 
alleen dat, It Koartling is er ook voor elke inwoner van Buiten-
post die de ruimte nodig heeft! 

In het gebouw aan de Schoolstraat is een multi-functioneel 
zaaltje, een ruim leslokaal en een uitstekend vergaderlokaal 
aanwezig, dat voor iedereen in principe huurbaar is. Daarnaast 
kan ook de jeugdsoos plek bieden aan leuke gebeurtenissen en 
is er een geluidsgeïsoleerde oefenruimte voor muzikanten.

De stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost, eigenaar 
van het gebouw, werkt zonder winstbelang en heeft als één 
van haar doelstellingen het verenigings- en dorpsleven zoveel 
mogelijk te stimuleren en onderdak te geven aan activiteiten in 
ons dorp. Voor organisaties die in gemeenschapsbelang werken 
geldt een bijzonder tarief.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden op
telefoonnummer 541214.

Koninginnedag in augustus, begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Voor: 
Syda Boersma met naast hem Joke Hamstra, de vriendin van Annie van 
der Veen. Op de wagen: Romkje Boersma, Boukje van der Veen, Hinke 
Tjoelker met daarachter Neeltje Wijma en Gees de Meer, die op de 
kleine kinderen moesten passen.

Koninginnedag in augustus, ook in de vijtiger jaren van de vorige eeuw. 
Syds Boersma met de wagen vol met de kinderen van de Buitenposter 
mieden met zijn mooie friese paard ervoor. Dominee de Vries en zijn 
vrouw staan te kijken.

Af en toe bereiken ons 
‘oude’ foto’s die rechtstreeks 
uit het plakboek van een 
dorpsgenoot komen. Leuke 
foto’s voor òns en voor u. 
Misschien kunt u ons ook 
eens verblijden met een 
blik terug in de tijd, het liefst 
voorzien van bijschrift. De 
foto’s worden bij u terug 
bezorgd! Op  defoto rechts: 
1961, een hechte gemeen-
schap. Drie buurvrouwen in 
ons dorp: Romkje Boersma, 
Boukje van der Veen en 
Hinke Tjoelker. 

Af en toe bereiken ons 

uit het plakboek

Zomeraktiviteit 
Buitenschilderen en Tekenen 

in de maanden mei tot en met augustus
voor beginners en gevorderden

Buiten schilderen, tekenen of aquarelleren met uw eigen materiaal. 
Onder bezielende leiding een dagje heerlijk uit. Dat kan, iedere laat-
ste zaterdag van de maand, telkens op een andere plek.

data: za. 31 mei, za. 28 juni,  za. 26 juli, za. 30 aug. 
tijd: 10.00 — 16.00 uur waarna nabespreking 
Bij voldoende interesse en belangstelling is het mogelijk ook de direct 
erop volgende zondag erbij te betrekken.
U werkt met eigen materiaal.
Voor iedereen is een knie-ezel / tekentafel beschikbaar.
Lunchpaketten en drinken zelf meenemen, we picknicken gezellig samen 
op de werkplek.

Informatie en aanmelding: Anton Venselaar, tel. 05115 - 541194

Verloren!
Na 43 jaar onafgebroken 
dragen, ben ik mijn gouden 
slavenarmband verloren. 

Graag terugbrengen bij:
Ank Rippen, de Achtkant 

15, telefoon: 541249.

Ingezonden door mevrouw G. Twerda

MOEDERDAG
De regenworm en zijn moeder.

Er was een regenworm in Sneek
Die altijd naar de sterren keek

En fl uisterde: “Hoe schoon, 
hoe schoon …”

Zijn moeder zei: “doe toch gewoon,
Kijk naar beneden naar de grond,

Dat is normaal, dat is gezond,
Kijk naar beneden, zoals ik …” 

En toen ? Toen kwam de leeuwerik ! 
Het wormpje, dat naar boven staarde,

Zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
Maar moe die naar beneden keek
Werd opgegeten (daar in Sneek). 
Dus doe nooit wat je moeder zegt
Dan komt het allemaal terecht. 

Annie M.G. Schmidt

kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant
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Klim in de pen... apotheker Berendina van Solkema
Ik krijg de pen aangereikt van Marja van 
der Plaat, van kinderdagverblijf Bommel-
stein.

Op het kinderdagverblijf 
vertoeven onze drie 
kinderen twee dagen per 
week met veel plezier 
wanneer mijn man, Jacob 
Jan Hamstra, en ik aan het 
werk zijn. Marja beschrijft 
hoe het er aan toe gaat 
op het kinderdagverblijf 
en ik wil haar graag 
complimenteren met 
haar organisatie. De 
mensen die er werken 
zijn oprecht betrokken en 
heel lief voor de kinderen. 
Knap hoe de leidsters 

aan alle kinderen speciale aandacht kunnen geven en 
er met de groep een gezellige sfeer kunnen maken. Bij 
hen is klantvriendelijkheid geen dun laagje vernis, het 
is écht. Echtheid en authenticiteit zijn kenmerken van 
Friezen en misschien wel bij uitstek van de mensen in 
deze regio. Deze eigenheid tref je ook aan bij andere 
bedrijven en organisaties die in ons dorp actief zijn. Of 
het nu de bakker, de slager, het bouwbedrijf, de notaris, 
de witgoedhandelaar of de supermarkt is. Dit maakt het 
werken en wonen in deze regio, en in Buitenpost, zo 
aangenaam.

Deze sfeer willen we ook graag neerzetten in Apotheek It 
Krúswâld, waar ik samen met Erik Gerbrands apotheker-
eigenaar ben. Ik werk daar heel prettig samen met mijn 
medewerkers, van wie velen een bekend en vertrouwd 
gezicht zullen zijn. We stellen ons tot doel persoonlijk, 
betrouwbaar, betrokken en toegankelijk te zijn. Zorg dicht 
bij huis te leveren en mee te denken in oplossingen. We 
hopen dat u vindt dat we daarin slagen; uit ons recent 
gehouden klanttevredenheidsonderzoek krijgen we dat 
beeld wel. Ook met andere zorgverleners in het dorp en 
de regio, zoals de huisartsen, de thuiszorg, Haersmahiem 
en Tjaskerhiem werken we intensief en heel prettig 
samen. 

De laatste jaren zijn mensen steeds méér geneesmiddelen 
gaan gebruiken. Sommigen stuit dat tegen de borst en 
dat is ook begrijpelijk. Als het niet nodig is, kunnen we 
er beter afblijven. Geneesmiddelen worden vaak in één 
woord genoemd met bijwerkingen en dat is niet altijd 
terecht. Hoewel er vaak een hele rij bijwerkingen staat 
opgesomd in de bijsluiter, worden veel medicijnen vaak 

goed verdragen en zijn ze ook uiterst effectief. Mede 
dankzij medicijnen worden mensen nu veel ouder en is hun 
‘kwaliteit van leven’ verbeterd. Om een paar voorbeelden 
te noemen: maagoperaties komen nauwelijks meer 
voor, de meeste rolstoelen zijn uit de wachtkamers van 
reumatologen verdwenen, na een hartaanval is het leven 
gelukkig vaak niet voorbij en astma is beter te behandelen. 
De preventieve geneeskunde (het vóórkomen van 
ziektes) heeft zijn opmars gemaakt en daarbij is het goed 
het medicijngebruik te begeleiden. Sommige middelen 
moeten immers jarenlang en in combinatie gebruikt 
worden. Waarvoor dient het geneesmiddel eigenlijk? Zijn 
de gekozen geneesmiddelen en doseringen optimaal voor 
de betreffende gebruiker? Zijn de combinaties geschikt? 
Worden de medicijnen op de juiste wijze toegepast? 
Zijn er inmiddels betere medicijnen beschikbaar? 
Zijn er omstandigheden waardoor het verstandig is 
aanpassingen te doen? Moet een bepaald medicijn nog 
wel gebruikt worden, of zou er eigenlijk nog een medicijn 
bij gebruikt moeten worden? We nemen ons vak serieus 
en doen er alles aan hierop zo goed mogelijk in te spelen. 
Bij het afleveren van medicijnen geven we voorlichting 
en we geven graag antwoord op vragen die leven. We 
adviseren de huisartsen en stellen hen ook regelmatig 
vragen. Momenteel zijn we aan het bekijken hoe we 
in samenspraak met de huisartsen ‘medicatiechecks’ 
kunnen doen. Bij de bewoners van de verzorgingshuizen, 
waar we de medicatie in dagbakjes of zakjes leveren, 
doen we dit al periodiek. 

Bij het ouder worden, lukt het niet altijd meer het 
overzicht over alle medicijnen te houden en ze op tijd in 
te nemen. Ook daarin kan de apotheek ondersteuning 
bieden. Soms kan het voldoende zijn, om alles op een 
rijtje te zetten en te helpen bij het aanvragen van nieuwe 
recepten. Soms ook zet de apotheek de medicijnen uit 
in een weekbakje, als er geen mantelzorg is om dat 
te doen. Daarmee kunnen mensen langer zelfstandig 
blijven wonen. Onze apothekersassistenten verzorgen 
zelf de bezorgservice, komen bij de mensen thuis, weten 
wat er leeft en kunnen daar adequaat op inspelen. Ook 
als het gaat om bijvoorbeeld incontinentie-, diabetes-, 
wond- en voedingszorg. Een aantal van ons heeft zich 
gespecialiseerd op deze deelgebieden, zodat de know-
how goed gewaarborgd is. 

Waar we ons bewust niet op profileren zijn cosmetica, 
homeopathie en voedingssupplementen. We hebben ons 
randassortiment beperkt, zodat we ons zoveel mogelijk 
kunnen richten op onze kerntaken. Van homeopathie en 
de meeste voedingssupplementen is de werkzaamheid 
niet met onderzoeken onderbouwd, zodat we vinden 
dat we daar niet goed in kunnen adviseren. Bovendien 

is hier zo ontzettend veel in te krijgen, dat kunnen we 
niet allemaal in assortiment hebben. Om tegemoet te 
komen aan de vraag die er toch op dit gebied is, hebben 
we een snelle bestelservice. Vóór 12.00 uur besteld, is de 
volgende ochtend in huis. Per e-mail doorgeven kan ook 
en binnenkort hopen we het assortiment op onze website 
beschikbaar te hebben. 

Het pand van de apotheek, waarin deze al bijna 30 jaar 
gevestigd is, zal voor velen van u een herkenbaar stukje 
Buitenpost vormen. Onze recente verbouwing van het 
pand aan de Voorstraat heeft bij velen nieuwsgierigheid 
opgeroepen. Uiteindelijk hebben we een sprekende, 
moderne, toegankelijke entree kunnen bouwen -met 
behoud van de authenticiteit van het pand-, maar dit ging 
niet van zelf. De staal- en glasconstructie bleek toch heel 
wat ingewikkelder dan gedacht. Ook bij mij thuis (het 
oude huis van dokter Venema) hebben we nog heel wat 
gerenoveerd. Hoewel er in de achterliggende jaren al heel 
wat aan verbeterd was, bleken een aantal basale zaken 
niet in orde. De houten vloerbalken waren 
verrot en zakten door (door slechte afwatering), 
de kelder was lek en trok vocht in de muren op, 
een deel van het dak was verrot en ook het 
oude koetshuis moest worden opgeknapt. Het 
was mooi om alles in oude stijl nieuw te maken, maar we 
waren blij dat het na een aantal maanden flinke rotzooi 
allemaal achter de rug was Toen er op een ochtend in 
januari een van de ornamenten gipsplafonds spontaan op 
de grond lag, brak er even wat. Nu dat ook weer in oude 
luister is hersteld en de andere plafonds extra bevestigd 
zijn, hopen we dat het huis er weer een hele poos tegen 
kan. Het is mooi om te zien dat de karakteristieke oude 
panden van Buitenpost (ook Nijenstein en de andere 
mooie panden aan de Voorstraat) allemaal zijn opgeknapt. 
Daar geniet heel Buitenpost van mee!

Omdat ik in mijn jeugd zelf heel veel plezier bij de Scouting 
heb gehad, geef ik de pen door aan Esther Hamstra van 
Scoutinggroep de Brimzen,

groet, Berendina van Solkema

Meisjesvoetbal enorm populair
Meisjesvoetbal is momenteel populairder dan ooit en zelfs de snelst 
groeiende sport in ons land. Ook Buitenpost volgt deze trend. ‘’Zijn er 
meisjes in Buitenpost die graag willen voetballen dan kunnen ze zich nu 
opgeven bij de voetbalvereniging in ons dorp. We zijn na de winterstop 
met een enthousiast meisjes D-zevental aan de competitie begonnen en 
dat gaat uitstekend. Maar we willen graag volgend seizoen met een meis-
jes C-elftal gaan spelen en dus kunnen we nog wel een aantal enthousi-
aste meisjes gebruiken’’, aldus trainer Kor Zuidema. Hij blikt daarmee al 
vooruit op het volgende seizoen. Hoe meer meisjes in Buitenpost gaan 
voetballen, hoe meer teams kunnen worden samengesteld. ‘’We hebben 
voor volgend seizoen al zestien meisjes op papier in de leeftijd van 6 tot 
en met 14 jaar, maar er kunnen natuurlijk altijd mee bij. Belangstelend 
kunnen mij bellen op 06 – 12 43 18 74’’ Inmiddels heeft Arrix Automati-
sering in Drachten het meisjesteam in een compleet nieuw tenue gesto-
ken en hebben de meisjes sporttassen van Timmerbedrijf Oldenburg uit 
Buitenpost (foto) gekregen. De Haan Westerhof Zonwering uit Drachten 
zorgde voor een mooie trainingsoutfit, zodat aan alle randvoorwaarden 
en uitstraling is voldaan. 

Op de foto Buitenpost D4M. Achter v.l.n.r.: Douwina Kazemier, Martine 
Koopmans, Inge Douma, Frouke de Hoek, Kristine Zuidema en Jacque-
line Dam. Voor v.l.n.r.: Frederike Zuidema, Maria Elzinga, Sanne Douma, 
Jildou Kootstra, Anke Merkus en Josefien Kooistra. 
(foto: Bertus Koopmans)

Damclub Buitenpost 2 kampioen
Damclub Buitenpost 2 is kampioen geworden in de derde klasse van de 
Friese Dambond. Voorzitter Johan Slofstra overhandigt de kampioens-
beker aan Anne Posthumus. Verder staan op de foto van links af: Dou-
we de Bruin, Meine de Haan en Bote de Haan. Cees de Haas ontbreekt 
in verband met ziekte.

Korfbalvereniging Flamingo’s wil met ingang van het 
seizoen 2008-2009 korfbal gaan aanbieden voor ver-
standelijk gehandicapten van 12 jaar en ouder. Het 
doel is samen korfballen, maar vooral om de integratie 
van verstandelijk gehandicapten te bevorderen. Door 
korfbal aan te bieden worden zij in de gelegenheid 
gesteld nieuwe sociale contacten op te bouwen. Als 
start van dit voornemen is er een werkgroep in het le-
ven geroepen en deze heeft in de afgelopen maanden 
voorbereidende werkzaamheden gedaan. Als eerste 
wordt er een kennismakingsactiviteit georganiseerd 
voor geintereseerden. 

Graag willen wij deze activiteit onder uw aandacht 
brengen. Op zaterdag 31 mei wordt er daarom een 

korfbal instuif georganiseerd voor verstandelijk ge-
handicapten. Tijdens deze instuif zal er onder andere 
een demonstratie wedstrijd zijn van twee verenigingen 
welke op dit moment al korfbal voor verstandelijk 
gehandicapten aanbieden. Ook kunnen potentiele 
deelnemers deze middag zelf actief kennismaken met 
de korfbalsport. De aanvang van deze middag is 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Het geheel wordt gehouden 
op sportpark de Swadde aan de Jeltingalaan. 

Voor vragen of informatie: Gerrit Lolkema, 0511 
541909 of via de mail: glolkema@worldonline.nl Ook 
uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs. Met 
vriendelijke groet, de G-commissie van kv Flamingo’s. 

Korfbalvereniging Flamingo’s

Kopijverzorgers en 
adverteerders,

maak het uzelf en 
ons gemakkeli jk!

Let op de
kopij- inleverdatum:

maandag 
19 mei.

Het volgende blad 
verschijnt 

in week 22.

Houdt u daar ook 
rekening mee?

(foto’s: Marten Buwalda)
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Rik Weening,
voetbaltalent uit ons dorp

Tuinbeleven

‘April doet wat ‘ie wil’. Dat hebben we gemerkt de afgelopen maand: een 
afwisseling van nachtvorst, regen en prachtig voorjaarsweer. In De Kruid-
hof groeien de planten gestaag door om de botanische tuinen tenslotte 
volledig te gaan vullen. Eén plant, of eigenlijk een haag, blijft altijd achter: 
de beukenhaag. De beuk (Fagus sylvatica) is een van de laatste planten 
die in blad schiet. De bruine bladeren van het vorige seizoen hangen nog 
aan de takken, maar als de temperatuur iets omhoog gaat, gaan ineens 
de blaadjes vallen. De knoppen zwellen en duwen het oude blad van de 
takken. Prachtig om dit in twee of drie dagen waar te kunnen nemen. Maar 
voor een haastig mens, die alleen maar voorjaar wil beleven, soms wel 
vervelend. De bruine blaadjes dartelen over het terras en herinneren aan 
het vorige seizoen, de herfst en de winter. Toch brengt het ons ook bij de 
realiteit, dat de natuur niet valt te manipuleren.

Misschien kan de beukenhaag ook als metafoor voor De Kruidhof worden 
gebruikt. De tuin die nu nog in ontwikkeling is krijgt zo rond Koninginne-
dag een groeistuip. De ‘Tuindag Buitengewoon’ op 30 april wordt ook dit 
jaar weer een “plantaardige” happening. De bezoeker kan dan iets zien 
van alle ontwikkelingen die plaatsvinden op De Kruidhof. De nieuwe Pre-
historische Hof zal voor het eerst te zien zijn, het nieuwe Rosarium belooft 
een geurige rozentuin te worden. In de Geneeskrachtige Kruidentuin en 
in de Kloostertuin staan prachtige kunstwerken van Hein Mader en Dries 
Reeder. De zeventien thematuinen verkeren in opperste conditie, het 
IJstijdenmuseum heeft zich in een nieuwe jas gestoken en in het tuincafé 
van Talant is het gezellig. Koninginnedag, de blaadjes vallen van de beu-
kenhaag. 
Komt u ook eens even kijken naar de nieuwe aanwas? 

Jan Willem Zwart 

Alle grote voetballers zijn ooit klein begon-
nen. Als juniorspeler vallen ze op, zo zeer 
dat scouts van prof-clubs hen in de gaten 
krijgen. Het talent krijgt daarna een uitnodi-
ging om te komen trainen bij deze club. Som-
migen beginnen bescheiden; zo is Ruud van 
Nistelrooij ooit begonnen bij F.C. den Bosch 
en kijk nu eens, waar hij is beland: bij Real 
Madrid in Spanje. Het is natuurlijk niet alleen 
een kwestie van talent, maar ook doorzetten 
en hard werken. 

Ook in Buitenpost is er een jonge voetballer met 
talent. Hij heet Rik Weening en woont samen met 
zijn ouders, zijn zus Grietje en zijn broer Anne in 
‘de Stjelp’. Rik is op dit moment 11 jaar en zit in 
groep 7 van ‘de Lichtbron’. Zijn grootste wens is 
om te slagen als beroepsvoetballer.  Rik begon op 
6 jarige leeftijd te voetballen bij Buitenpost. Zijn 
oudere broer Anne speelde daar toen al; eerst als 
veldspeler en momenteel als doelman in het B1 
team.

Rik speelt in de voorhoede als spits. Dit jaar nog 
bij Buitenpost in het e-team. Volgend seizoen kan 
Rik bij de d’s spelen en hij is van plan dat te gaan 
doen bij Sportclub Cambuur in Leeuwarden. Hij 
wordt dan voor trainingen en wedstrijden vier 
maal per week opgehaald. S.C Cambuur stuurt 
een bus om talentvolle spelers uit de provincie op 
te halen en Rik is er één van.

De schoolresultaten mogen er niet onder lijden. 
Daar zien zowel de ouders als de begeleiders van 
Cambuur op toe. Zijn vader vertelt: “Rik heeft 
verder geen hobby’s, alleen voetbal. Hij weet alles 
van het betaalde voetbal; de spelers, de trainers 
enzovoort. Als hij niet slaagt als voetballer, kan hij 
altijd nog verslaggever worden. Hoe die jongen 
dat allemaal onthoudt? Mijn vrouw en ik snappen 
het niet, maar het nu eenmaal zo”. 

Feijenoord uit Rotterdam en F C Liverpool zijn de 
favoriete clubs van Rick en uiteraard is Dirk Kuijt 
zijn favoriete speler. Kuijt verdedigde eerst de 
kleuren van Feijenoord en nu die van F C Liver-

pool. Trots vertelt Rik dat hij in Rotterdam heeft 
gespeeld in het Puma soccer team, in het stadion 
De Kuip, de thuisbasis van Feijenoord. Daar deden 
talenten mee uit heel Nederland. De besten wer-
den steeds verder uitgeselecteerd. Rik bleef bij de 
besten over. 

Het kampioensgevoel kent Rik ook al. Met het fut-
salteam werden de e’s van Buitenpost kampioen 
van Noord Nederland. Buitenpost won toen de be-
kers en alle spelers van het winnende team ontvin-
gen een gouden medaille. Van blessures heeft Rik 
tot dusverre geen last gehad, dit in tegenstelling 
tot broer Anne, die een tijd geleden, tijdens een 
voetbalwedstrijd zijn ene grote teen op twee plaat-
sen brak. Rik, ga zo door en wij van de Binnenste 
Buitenpost hopen dat je een geweldige voetballer 
mag worden. 

(tekst: Bote de Haan, foto: eigen foto)

Genôch door Janne Oosterwoud

Al  ouwer jier lang droegje wy ús 
ôf mei de kleurrike handoeken 
út har neilittenskip, want se wie 
sunich. Se brûkte sels de âlde 
tinne fl arden, dy moasten earst 
oan ein. De nijen yn ’e linnenkast 
wienen foar... just ja, foar ús. Se is 
der net oan ta kommen. Oerdei 
stie har kachel leech en plestik 
pûdsjes wosk se út. 

Se wie miljeubewust, mar in 
minnenien foar de ekonomy. 
Want wy moatte keapje. Hoe 
mear ûnnutte dingen hoe better. 
Ekonomyske groei en behâld fan 
keapkrêft binne de toverformules 

fan ús ekonomy. Altyd mar mear, 
it hiele stoart leit der fol mei. Dy 
handoeken hienen wy ek better yn 
’e tekstylcontainer smite kind. 

Yn Afrika fong in fi sker trije fi sken. 
Ien foar syn bern, syn frou en foar 
himsels. Doe hied er genôch. In 
Nederlânske toerist, sels fi sker, 
frege him: “Wêrom fange jo net 
mear? Dy soenen jo ferkeapje 
kinne en dan wienen jo net sa 
earm”. 
“Ik sjoch wol út”, sei er, “dan fi skje 
ik de mar leech en haw ik neat 
mear te iten”.

!

Na 38 jaar bestuurslid te zijn geweest van 
kaatsvereniging Buitenpost e.o. is Foppe de 
Vries, op de jaarlijkse ledenvergadering van 
1 april  met algemene stemmen benoemd 
tot erelid van deze vereniging. In de afge-
lopen 38 jaar heeft hij binnen het bestuur 
diverse functies bekleed. Dezelfde avond 
heeft Foppe de Vries tevens de voorzitters-
hamer overgedragen aan Jan Veenstra. 

De nieuwe voorzitter nam direct het woord 
om met leuke anekdotes uit vroegere tijden 
de scheidend voorzitter een hart onder de 
riem te steken. Aansluitend kreeg Foppe de 
Vries een medaille opgespeld met daarop 
de vermelding van zijn erelidmaatschap.

Dag -  Datum -  Categorie 
donderdag 22 mei Smant partij jeugd 

zondag 1 juni Geveltechniek Friesland partij senioren
zaterdag 7 juni The Point KNKB senioren del 

donderdag 12 juni Pizzeria San Marino partij jeugd
zondag 15 juni Smant federatie partij

donderdag 26 juni Friesland Sportprijzen partij jeugd
zondag 29 juni De Haan Westerhoff partij senioren 

zaterdag 2 aug. Twaspan feestweekpartij jeugd
zondag 3 aug. The Point feestweekpartij senioren 

vrijdag 15 aug. Federatie Afd. copetitie jeugd 
donderdag 21 aug. DHW Servicepartij jeugd 

zaterdag 23 aug. Smant KNKB schoolmeisjes vf
zondag 24 aug. SBW/Würth partij senioren
maandag 25 aug. Diploma kaatsen jeugd

zondag 7 sept. Hossebos slotpartij senioren
zaterdag 20 sept. Foppe de Vries partij 50+ 

Het kaatsseizoen staat weer voor de deur. Voor de 
jeugd is er de mogelijkheid om het zomerseizoen te 
trainen. 

Op maandagavond 5 mei start de training voor 
de jongste jeugd (tot en met 12 jaar) van 18.45 
uur tot 20.00 uur De oudere jeugd (vanaf 13 jaar) 
traint van 19.45 uur tot 21.00 uur. De senioren 
en dames kunnen op dinsdagavond (start 6 mei) 
19.30–21.00 uur trainen en competitie kaatsen. 
De trainingen vinden plaats op het kaatsveld aan de 

Parklaan in de periode van 1 mei tot de zomervakan-
tie. Voor de competitie kun je je opgeven en verwacht 
wordt dat je dan ook elke keer komt. Voor deze compe-
titie wordt een klassement gemaakt. Aan het eind van 
het seizoen zullen er prijzen uitgereikt worden. 

Tevens worden er gedurende het gehele jaar voor alle 
categorieën ledenwedstrijden georganiseerd. Bij deze 
wedstrijden kunnen er prijzen worden gewonnen. 

Foppe de Vries erelid kaatsclub Buitenpost

Watermolen ‘Buitenpost Oosteinde’ in het Oost omstreeks 1938. 
Niet lang na het maken van deze foto is de molen afgebrand door een 

blikseminslag. Van links af: het bestuur van het waterschap F. de Vries, J. 
Kuipers, H.U. Bottema, A.S. Tuinman (secretaris/penningmeester) en 

K. Bosma (molenaar).

Nieuw kaatsseizoen

Kaatsagenda 2008 
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Chinees Indisch Restaurant
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West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
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Rechtbank Leeuwarden, 
Bron: Leeuwarder Courant 
Bedelaars in Buitenpost
Zitting 26 februari 1902
“Twee bedelaars kwamen heden voor. De 
eerste was Eppo J., 84 jaar, zonder beroep 
en zonder vaste woonplaats. Vroeger diende hij zijn vaderland in 
de Oost. Teruggekomen met f. 100,-- of f. 200,-- gagement – het 
juiste bedrag vernemen wij niet – trouwde hij eene vrouw, liet zich 
van deze scheiden, trouwde een andere en liet deze in de steek. 
Het schijnt, dat hij niet weet van voet bij stuk houden, anders zou 
hij met de f. 200,-- (?) gagement zich wel aardig kunnen redden, 
zooals de voorzitter aanmerkt. Met Eppo schijnt dit niet te willen 
lukken. Op den 5 Februari wist hij geen raad meer. Te Buitenpost 
vroeg hij aan de kazerne der marechaussee om een aalmoes of een 
boterham. Om onder dak te komen was hij daar aan ’t goede adres. 
Of hij iets kreeg om zijn honger te stillen – hij had in drie dagen niet 
gegeten of gedronken – weten wij niet, wel dat hij naar Leeuwarden 
ter bewaring werd overgebracht. De 3 dagen hechtenis, heden tegen 
hem gevraagd, bezwaren hem niet, zoo zeer wel de 3 jaar opzending 
naar een werkinrichting, ook tegen hem geëischt. Hij zou die tijd 
graag wat korter zien genomen”.

Een diefachtige schippersknecht
“Lammert L., 18 jaar, te Surhuizumerheide, was tot 8 April 
knecht bij schipper Epema, die op dien dag in de Zwemmer onder 
Kuikhorne lag. De jongeman besloot, dien dag zijn baas te verlaten. 
Dat mocht hij natuurlijk doen. Maar hij mocht dat niet doen op de 
wijze door hem in toepassing gebracht. Toen n.l. Epema en vrouw 
des namiddags uit waren gegaan en het voor- en achteronder 
met hangsloten hadden afgesloten, kwam beklaagde, die ook uit 
was geweest, thuis, kreeg een ijzeren gaffel, verbrak daarmee de 
sluitingen, daalde voor en achter naar onder, nam een boezeroen 
en een paar schoenen, beide aan zijn baas behoorende mee en at 
onder de bedrijven – althans volgens eigen verklaring – een pond 
of twee, drie gerookt spek op. Toen de schipper en zijn vrouw . ‘’s 
avonds thuis kwamen, was de knecht weg en met hem genoemde 
voorwerpen, Beklaagde beweert wel, dat hij het boezeroen van de 
vrouw had gekocht en de schoenen van den baas had ingeruild 
tegen een paar oude klompen – dat het stukje spek misschien 
een paar ons woog en hij het uit honger had opgegeten. Maar de 
Subst.-Offi cier gelooft niet aan deze verzekering, welke lijnrecht 
staat tegenover die van den schipper en diens vrouw. Tegen 
Lammert wordt 2 maanden gevangenisstraf gevraagd”. 

Verdwenen aardappels - Zitting 13 oktober 1920
“Tijdens hun ziekte, ongeveer een jaar geleden, zijn L. Hopperus en 
echtgenoote te Harkema-Opeinde opgepast door F. de H., 26-jarig 
arbeider aldaar, en diens vrouw, voor wie Hopperus een kamertje 
naast zijn huis had laten bouwen, dat hij hun verhuurde. Dit 
kamertje grensde aan den kelder van de verhuurder: een raampje 
was er tusschen in. Bij Hopperus in huis stond een korf met goed, 
in den kelder en in een hok achter het huis waren aardappelen 
geborgen. Reeds gedurende zijn ziekte bemerkte de man, dat zijn 
goed niet meer vertrouwd was, nu zijn oogen er niet over gingen. 
De inhoud van de korf was ingeslonken; hij zette ze daarom op 
het voeteneinde van zijn bed neer. Daarna bleek ook, dat in het 
kelderraampje geen glas meer zat en er een gat was gemaakt, om 
toegang tot het hok te krijgen. De vijftien mud aardappelen in den 
kelder waren wel met vier korf verminderd en van de andere misten 
eveneens. Diefstal van een mes, wat breigaren en een hoeveelheid 
aardappelen wordt De H. ten laste gelegd. Hij ontkent. Het mes is 
gevonden op het boenstap, het garen nooit in handen gehad en de 
aardappelen “gekregen”. De getuigenverklaringen zijn daarmee wel 
wat in strijd, maar beklaagde voegt het echtpaar Hopperus met 
luider stemmen toe: “Jimme dogge niks as ligen”. Denk je nu het 
met brutaliteit te winnen”, vraagt hem de president. Maar die vraag 
stemt De H. niet tot kalmte. Zijn schoonvader heeft hem hooren 
zeggen: “Lit Louw ( de bestolene) mar op syn bêd lizze te stinnen, 
ik rêd my wol”. De subst.-offi cier acht den diefstal bewezen. 
Beklaagde is op onsympathieke wijze te werk gegaan. Eisch: 6 
maanden gevangenisstraf. Niet mee tevreden, zegt beklaagde”.

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1959, die woonden in Buitenpost.
8 april: Bouma, Trientje, 78 jaar, e.v. de Vries, Thijs
9 april: de Haan, Hendrikje, 77 jaar, e.v. van der Veen, Jetze
12 april: Lijklema, Grietje, 77 jaar, e.v.: van der Valle,Jelke
28 april: Bos, Jurjen, 69 jaar, e.v. Kuipers, Pietje
18 juni: van Waarden, Thomas, 82 jaar, e.v.: van der Meer, Antje
22 juli: Bosgraaf, Paulus, 37 jaar, chauffeur, e.v.: Hamersma, Grietje
15 oktober: Hoeksma, Rinske, 79 jaar, e.v. Zevenhoeken, Rinze
27 oktober: Veenstra, Fokke, 77 jaar, e.v. Poortinga, Tjeerdske
21 november: Terpstra, Anna, 5 jaar, d.v. Terpstra, Douwe, veehouder 
en de Boer,Tjeerdtje
8 december: Sijtsma, Hiltje, 80 jaar, e.v. Postma, Wiebe

Rechtbank Leeuwarden, 

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 45 -

Wilt u informatie over ons dorp, over Plaatselijk 
Belang, over dit blad, de verenigingen, plaatse-

lijke  geschiedenis, historische foto’s, historische 
kaarten, een adressenlijst en nog meer, kijk dan 

op:  www.binnenbuitenpost.nl

Himmeldei
Een compilatie van de verslagen van de kinderen van 
groep 5/6: 
“Op vrijdag 28 maart hebben de kinderen van de fon-
teinschool fl ink wat rommel opgeruimd door de actie 
‘Achtkarspelen schoon’. We hebben heel hard ons 
best gedaan, om zo veel mogelijk rommel op te rui-
men. Wat de mensen niet allemaal weggooien zeg!!!”
“We gingen met de hele school. In de Molenstraat en 
nog een paar andere straten. We hebben mooie en 
vieze dingen gevonden zoals sigaretten. We vonden 
het allemaal heel leuk.”
“We vonden de zwerfvuilactie erg leuk. Het is voor 
een goed doel en we heel veel spul-
len gevonden. Zoals: een groot stuk 
lood, een aansteker, 10 sigaretten en 
een eetlepel. We (groep 5/6) gingen 
in twee groepen. We hadden een 
geel hesje aan, en we kregen een 
vuilniszak een prikstok en een hand-
schoentje mee. Het was een leuke 
himmeldei.”
“Gevonden voorwerpen: lepeltje, 
halve fi etspomp, kerstbal, vuurwerk, 
peuken, paraplu, stuk lood. Menin-
gen: de meeste kinderen vonden het 
leuk.”
“We hebben veel zwerfafval op-
gehaald. Niet te geloven wat je 
allemaal kunt vinden. Het is ook 

gek wat sommige mensen weg gooien, zoals: een 
paraplu, een schroevendraaier. En wist u dat een 
bananenschil drie jaar nodig heeft om te verteren?” 

De meeste kinderen waren het erover eens dat we 
onze rommel niet zomaar op straat moeten gooien, 
maar netjes in de prullenbak.
De actie was georganiseerd door de gemeente Acht-
karspelen, via het NME-Steunpunt ‘De Mieden’. 

Groeten van de kinderen van
groep 5/6 van gbs ‘de Fontein’.

Tijdens de Friese Kampioen-
schappen Acro-turnen be-
haalden twee inwoners van 
Buitenpost een ticket voor de 
kampioenschappen van Noord-
Nederland (Groningen-Drenthe 
en Friesland) Jelmer Bil ver-
overde met Sigrid Steenbergen 
GOUD en Jildou Kootstra kreeg 
samen met Gretha Heidbuurt 
en Anneke Steensma het zilver 
uitgereikt. 

Acro-turnen is een sport waarbij 
je in een duo of trio een oefening 
maakt op een vloer van 12 bij 12 
meter. De oefening moet aan di-
verse elementen voldoen; dans en 
show (uitstraling en synchroniteit), 
individuele turnelementen en tot 
slot de partner elementen (balans= 
3sec aanhouden, tempo= gooien 
van de kleinste) Het geheel wordt 

uitgevoerd op muziek en door een 
12 koppige jury beoordeeld. 

Jelmer Bil (1988) komt al jaren 
uit voor GVV Veenwouden waar 
hij getraind wordt door Wilma 
Schouwstra-Atsma. Zijn carrière 
verloopt zeker niet onverdienstelijk 
zo werd hij met zijn vorige partner 
Johannes al eens Nederlands 
Kampioen.
Met zijn nieuwe maatje Sigrid zal 
het dit seizoen nog niet lukken. Ze 
werden met een ruime voorsprong 
eerste tijdens de Friese Kampioen-
schappen, met complimenten voor 
de oefening die qua choreografi e 
heel goed in elkaar zat volgens 
de jury. Jelmer zit tijdens de 
kampioenschappen van N.N. voor 
school op Aruba en zal het daarom 
volgend seizoen proberen. 

In september 2007 maakte Jildou 
Kootstra (1997) de overstap naar 
de vereniging in Veenwouden. 
Dit heeft haar geen windeieren 
gelegd, vijf wedstrijden (turnen/
springen en acro) kwam ze inmid-
dels uit voor deze vereniging en vijf 
maal behaalde ze een medaille.
Dit jaar vormt ze samen met 
Gretha en Anneke een acro-trio. 
De meiden kunnen het ontzettend 
goed vinden samen en zijn goed 
met de oefening meegegroeid dit 
seizoen. Jildou is een stoere ac-
tieve meid die zaterdags ook nog 
eens op het voetbalveld te vinden 
is. Op de acro-vloer veranderd 
ze echter in een sierlijke turnster 
die precies weet wat er van haar 
verwacht wordt. Tijdens de plaat-

singswedstrijd wisten ze brons in 
de wacht te slepen en op het Fries 
Kampioenschap zelfs zilver. 

Om een kleine indruk te krijgen 
van acro op de foto een pose uit 
de oefening van Jildou en een 
balans-element uit de oefening 
van Jelmer.

(tekst en foto’s: Wilma Schouwstra-
Atsma)

Goud en zilver op Friese kampioenschappen

Zaterdag 29 maart was de turnwedstrijd voor de jon-
gens en meisjes van niveau 15, 16, 17 in de sporthal 
van Dokkum. 

De eerste wedstrijd begon al om 8 uur.  In de 1e wed-
strijd zaten: Ruben Wiersma (4e), Ate Hamstra (9e), 
Marijke Walinga (4e), Hilde Lammerts (6e) en Jannicke 
van der Til (2e). Ze hebben allemaal erg hun best ge-
daan en een mooie oefening laten zien! Wedstrijd 3 
begon om 10.45 uur. 
In de 2e wedstrijd zaten: Wilma Zuidema (4e) Anna Pol 
(3e) Nynke Pilat (9e) Marijke Offi nga (5e) Hester Haver-
hoek (8e). Voor de meeste van deze meiden was het 
hun eerste echte turnwedstrijd. Ze waren dan ook erg 
zenuwachtig maar hebben een hele mooie oefening 
geturnt. 
Wedstrijd 4 begon om 12.05 uur. Bij deze wedstrijd 
deden Marrit Postma (10e), Esmee Mei (18e), Lysanne 

Tabak (8e) mee. Ook voor een aantal van hun was het 
de eerste echte turnwedstrijd. 
Wedstrijd 5 begon om 13.35 uur. Geke Teitsma (17e), 
Miranda de Vries (17e) mochten hier hun oefening la-
ten zien. Ze deden het allebei erg netjes.
Wedstrijd 6 begon om 14.55 uur. Hilde Alma (19e), 
Hannah Lourens (19e), Jeanet de Bruijn (4e) en Ri-
anne de Vries (18e) lieten deze wedstrijd hun oefening 
zien. Ook voor veel van hun was het hun eerste turn-
wedstrijd, een beetje zenuwachtig maar ook netjes 
gedaan. 
Om 16.15 begon de laatste wedstrijd. Amy Mei (1ste) 
en Esther Post (5e) mochten hier nog even knallen. Ze 
lieten een hele mooie oefening zien!

Voor de turn(st)ers en trainsters was het een gezellige 
maar drukke dag! 

MAAS meisjes en jongens naar Dokkum




