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(foto’s: redactie)

Toch nog een fontein voor de Kerkstraat...
het was alleen geen blijvertje. In de vroegste schetsen voor de herinrichting van het winkelcentrum vormde een sierfontein een 
belangrijk punt in het straatbeeld. In de latere plannen werd dit bruisende idee geschrapt. Met de hulp van een ongelukje  bij de 

werkzaamheden op dinsdag 20 mei kregen we toch een indruk van ‘hoe het eruit had kunnen zien’. 

 Ook in dit 
 nummer:

  Programma
Feestweek

  Klim in de pen:
Esther Hamstra

  Inspiratie:
Anton Venselaar

  Sportkoppen:
darters Twaspan
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Kennismakingsbezoek van burgemeester van der Zwan aan ons dorp
Een bezoek van een overheidsdienaar 
is voor de meeste belangenbeharti-
gers een uitgelezen moment om nog 
eens wat kwesties onder de aandacht 
te brengen. Het was bij het offi ciële 
kennismakingsbezoek van burge-
meester Tjeerd van der Zwan aan ons 
dorp op 13 mei ook voor Plaatselijk 
Belang en de BuVo niet anders.

Het bezoek vond eigenlijk nog plaats 
als formeel onderdeel van de instal-
latie van een nieuwe burgemeester. De 
burgemeester merkte op dat het bijna 
op de kop af een jaar geleden was dat 
hij in functie was gekomen. De andere 
dorpen in de gemeente zijn ondertussen 
allemaal bezocht, Buitenpost was dus de 
hekkensluiter.

Een goede burgemeester is ook een 
diplomaat. Van der Zwan liet dit onmid-
dellijk blijken bij het doornemen van de 
agenda. “Als burgemeester heb ik alleen 
gezondheidszorg en cultuur in mijn por-
tefeuille”, merkte hij op, maar toch was 
dat geen belemmering om plaatselijk 
belangrijke zaken op elk vlak onder de 
loep te nemen. Mee bovenaan de lijst 
stond de verdere ontwikkeling van het 
winkelcentrum. Nu de Kerkstraat op de 
schop wordt genomen is het belangrijk 
om ‘de vaart erin te houden’, zoals door 
BuVo-voorzitter Peter Jongschaap werd 
opgemerkt. Het gaat dan met name om 
de derde fase van het winkelcentrum en 
met nadruk de Voorstraat. De langdurige 
leegstand van winkelpanden is zorgelijk, 
en dat nog eens extra omdat de Voor-
straat het visitekaartje van ons dorp is 
voor veel mensen die er doorheen reizen. 
Het bezoek bracht ook een bijna verge-

ten stukje historie ter tafel. Op de vraag 
van de burgemeester naar de betekenis 
van de naam BuVo wist, na een moment 
van onduidelijkheid, één van de aanwe-
zigen gelukkig het antwoord: ‘Buitenpost 
Vooruit’. De drie aanwezige bestuursle-
den van de BuVo, Peter Jongschaap, Jan 
van der Bijl en Klaas-Johannes de Vries, 
illustreerden dit gegeven met een stevig 
pleidooi voor verdere actie. Van der Zwan 
stelde nog eens vast dat de gemeente 
wel een belangrijke maar een beperkte 
rol daarin kan hebben. In die opmerking 
zat de uitnodiging verpakt aan de belan-
genverenigingen PBB en BuVo om met 
goede ideëen en plannen te komen.

Een ander belangrijk thema was ‘het 
wonen’. Kort geleden werd bekend dat 
de provincie het toegestane aantal te 
bouwen woningen in ons dorp na 2011 
beperkt. De stand van zaken is dat er 
tot dan nog bijna 70 woningen gebouwd 
kunnen worden. Dit gegeven, gecom-
bineerd met het grote aantal woning-
zoekenden, kan een serieus probleem 
gaan vormen. Er zijn volop bouwplan-
nen, bijvoorbeeld het plan Lutkepost, 
de ‘state’ op het kassencomplex aan de 
Jeltingalaan,  de derde fase winkelcen-
trum, de grond van Autoland van den 
Brug aan de Voorstraat en zeker ook de 
bebouwing tussen de aan te leggen rond-
weg zuidoost en bestaande bebouwing. 
De gemeente zal proberen de kwestie 
onder de aandacht van de provincie te 
krijgen. Een geluk bij dit ongeluk lijkt het 
dat het Mejontsmaveld hierdoor, in ieder 
geval voorlopig, gespaard zal blijven van 
woningbouw - in ieder geval liet de bur-
gemeester blijken dit in de huidige situ-
atie geen onlogische gedachte te vinden. 

Voor Plaatselijk Belang was de aanwezig-
heid van de burgemeester en bestuursle-
den van de BuVo een uitstekend moment 
om een kersvers plan te presenteren. 
Als bijdrage aan de verbetering van het 
dorpsgezicht en straatbeeld in het win-
kelcentrum wordt gewerkt aan een plan 
voor het plaatsen van een kunstwerk. 
Centraal daarin is ‘de brims’, het insectje 
waarmee de Buitenposter in het verleden 
werd betiteld. Van der Zwan toonde zich 
verrast dat PBB het leeuwendeel van 
de kosten daarvan voor haar rekening 
wil nemen, voor sluitende fi nanciering 
deed voorzitster Maaike Dotinga wel 
een beroep op de gemeente en BuVo. 

Beide partijen lieten blijken van het plan 
gecharmeerd te zijn en de vraag binnen-
kort te beantwoorden.

Na het gesprek volgde een tweetal 
bezoeken: de eerste aan woonwinkel Op 
‘e Stâl aan de Voorstraat en aansluitend 
de woningbouwvereniging SWA op de 
Zwanebloem. In beide gevallen werd 
met interesse een kijkje genomen in 
hun werkzaamheden. Het bezoek verliep 
in een goede sfeer en de burgemeester 
bleek een geïnteresseerde en scherpe 
gesprekspartner. Voor PBB in ieder geval 
nog eens een bevestiging van de prima 
start van de nieuwe burgervader.

Uiteraard werd ook een blik geworpen op de werkzaamheden in de Kerk-
straat. Op de foto van links af PBB-bestuurslid Herman Bergervoet, BuVo-
co-voorzitter Peter Jongschaap, PBB-voorzitter Maaike Dotinga, burge-
meester Tjeerd van der Zwan en PBB-bestuurslid Rients Leyendekker.



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
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 Al Gelezen

 De hoge (reis)kosten maakten het lange 
tijd onzeker of ‘de Wâldsang’ ons land wel 
zou vertegenwoordigen op het Europees 
Brassband Kampioenschap in het Noorse 
Stavanger. Helaas hebben ze dit maal 
niet kunnen imponeren. Onder leiding van 
dirigent Rieks van der Velde kwam men 
niet verder dan een achtste plek met 178 
punten. Het kampioenschap werd in het 
eerste weekend van mei gehouden. 
 Het Achtkarspelense deel van fi etspad 
Swaddepaed tussen ons dorp en Kollum 
wordt binnenkort breder gemaakt. De ge-
meente heeft ongeveer vijfhonderd meter 
in haar bezit. De rest is van Kollumerland; 
deze maakte de fi etsroute volgens de aan-
gepaste richtlijnen in 2006 al breder. 
 De twee overwegen ten oosten van ons 
dorp worden niet eerder dan in 2011 opge-
heven. Tegen die tijd moet de rondweg aan 
de oostkant van het dorp klaar zijn en kan 
spoorbeheerder ProRail de spoorwegover-
gangen bij de Rijksstraatweg en de Trek-
weg ontmantelen. De rondweg krijgt een 
viaduct over het spoor. De overweg bij de 
Rijksstraatweg wordt daardoor overbodig. 
 Op Hemelvaartsdag was het weer druk 
op de jaarlijkse vlooienmarkt. Ondanks het 
feit dat deze markt direct na Koninginne-
dag viel, kwamen er duizenden bezoekers 
op het marktspektakel op een prachtig 
concoursterrein af. Zo ook op tweede Pink-
sterdag. Toen werd de markt bovendien 
uitgebreid met gratis verkoop van onder 
andere caravans, campers en tenten. 
 Vrijdagmiddag 16 mei was wethou-
der Sjon Stellinga van onze gemeente 
gastheer voor 45 Kongolese vluchtelin-
gen die zich begin dit jaar vestigden in 
onze gemeente  en in Dantumadeel en 
Kollumerland. Ze bezochten per bus onder 
meer het Lauwersmeergebied, jeugdher-
berg Kollumeroord in Kollumerpomp en de 
boerderij van de familie De Winter aan de 
Alde Dyk in Kootstertille. 

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 23 juni 2008. 

De volgende editie verschijnt 
in week 27.

Verkiezing Bûtenposter Keninginne
Mensen het is zover, de verkiezing gaat los. Uiteindelijk hebben zich 2 
dames aangemeld die de uitdaging om Bûtenposter Keninginne 2008 te 
worden aangaan.
Natuurlijk hadden wij gehoopt dat er meer aanmeldingen waren geweest, 
maar wij zijn uitermate tevreden met deze 2 opgaves.
Beiden leuke meiden die weten wat ze willen! Aan u de mogelijkheid om 
te stemmen op uw favoriet. Dit kunt u doen op www.feestweekbuitenpos
t.nl van 1 tot en met 30 juni. Hieronder vindt u een korte beschrijving van 
de dames zelf en 2 leuke foto’s om alvast ‘kennis’ te maken.
We zien u graag op onze site! 

Internationale deelname op CH! 
Het Concours Hippique kan rekenen op internationale deelnemers voor 
de aangespannen hackney rubrieken. De hackney’s zijn kleine zeer 
temperamentvolle paardjes, die hun oorsprong hebben in Engeland. De 
engelse hackney club komt met 6 deelnemers naar het concours in Bui-
tenpost! Zij showen hun kleine paardjes op de heel speciale maar vooral 
stijlvolle engelse manier. Een programma onderdeel dat de liefhebbers 
van de paardensport gegarandeerd kippenvel zal bezorgen! 
Tot ziens op 6 augustus! 

De Paardensport Commissie

Hallo
Ik ben Sita Dotinga en ben 17 jaar oud.Ik woon in Buitenpost en studeer 
in Leeuwarden voor kapster. Ik doe de BBL-opleiding dat houdt in dat ik 
1 dag naar school ga en 4 dagen werk. Ik ben nu eerste jaars leerling en 
heb nog 2 jaar te gaan ik probeer het wel versneld te doen en hoop over 
anderhalf jaar klaar te zijn. 

Ik vind het erg leuk om met vriendinnen te winkelen of een terrasje te pak-
ken. Sinds april zit ik op tennisles dit is altijd erg lachen, na 4 lessen gaat 
het gelukkig al stukken beter. De eerste 2 lessen gingen nogal stroef.... de 
tennisleraar gooide de ballen dan naar je toe en het was de bedoeling om 
die in het veld te slaan... maar ik sloeg ze of over de hekken, tegen het net 
en het ergste was de bal die de tennis leraar bijna raakte...! haha gelukkig 
kon hij er zelf ook om lachen ik hoop straks als ik wat beter tennis mee te 
doen aan competities. 

Het lijkt me erg leuk om 
Bûtenposter keninginne 
te worden/zijn. 
ECHTE SCHOONHEID 
ZIT VAN BINNEN,
DUS STEM OP MIJ DAN 
KAN IK WINNEN! 

Groetjes Sita

Hallo, 
Mijn naam is Tjitske Renkema. Ik ben 
18 jaar en woon in Buitenpost. Ik volg 
de opleiding SociaalCultureelWerker-
Brugjaar Politie in Leeuwarden. Mijn 
hobby’s zijn paardrijden, spinning, 
uitgaan en winkelen. Naast mijn studie 
ben ik werkzaam bij Poiesz super-
markt hier in Buitenpost. 

Men zegt van mij dat ik een vriendelijk 
en open persoon ben. En ik probeer 
altijd sociaal te zijn tegen over andere 
mensen. Het lijkt me erg leuk om 
Bûtenposter keninginne te worden. 

Met vriendelijke groet, Tjitske

Bedankt voor uw collectegaven! 
In de week van 5 mei zijn onze collectanten bij u aan de deur geweest. Wij 
zijn erg tevreden met het resultaat! Uit vele monden hoorden wij positieve 
klanken wat betreft de ontwikkelingen rondom de feestweek en dit stemt 
ons zeer gunstig. Als commissie doen wij enorm ons best om een leuk 
programma voor u als inwoners van Buitenpost op te zetten en dit wordt 
door velen van u zeer gewaardeerd. Natuurlijk is vanaf deze plek ook een 
bedankje voor onze collectanten op zijn plek, want dankzij hun inzet stijgt 
ons budget. Wij rekenen erop dat u allen komt genieten van de feestweek 
2008! Wij als commissie hebben er alweer zin in! 

Doet u mee met de lichtroute?! 
Net als alle andere jaren, willen wij ook dit jaar de feestweek weer extra 
feestelijk maken door het versieren van onze straten en tuinen. Dit kunnen 
wij natuurlijk niet zonder u als bewoners en buurtverenigingen.
Wilt u ook de stemming verhogen met een mooi versierde/verlichte 
straat of tuin, geef u dan op bij Suzanne Ploegsma: s.ploegsma@fee
stweekbuitenpost.nl Vermeld bij uw aanmelding de contactpersoon en 
zijn/haar adres en telefoonnummer. Om welke straat/straten of tuin het 
gaat en of er specifi eke wensen zijn met betrek tot de rijrichting o.i.d. Uw 
inzet zal worden gejureerd door een onafhankelijke jury en de mooiste 
straten/tuinen vallen in de prijzen, wat zeker de moeite waard is. Daar-
naast kan iedere deelnemer rekenen op een juryrapport, zodat u weet 
wat de op- of aanmerkingen van de jury zijn en u daar volgend jaar uw 
voordeel mee kunt doen. Wij hopen dat wij dit jaar weer een mooie route 
in elkaar kunnen zetten zonder al teveel “donkere” plekken. Doe mee!! 

Feestweek 2008, weer volop plezier voor jong en oud!! 
De feestweekcommissie is al ver gevorderd met het programma voor 
2008. Van 31 juli tot en met 6 augustus staat ons dorp weer bol van de ac-
tiviteiten. Natuurlijk zijn er de jaarlijks terugkerende onderdelen, maar ook 
staan er weer nieuwe dingen op het programma. Hieronder kunt u alvast 
een voorproefje nemen met het programma tot nu toe, natuurlijk kan er 
hier en daar nog wat gewijzigd worden, noteer het vast in uw agenda’s!
Voorlopig programma 2008: 

Zoals u ziet sluiten wij dit jaar de feestweek weer af met een vuurwerk. 
Knallend naar feestweek 2009!

Van de bestuurstafel

Omdat onze voorzitter, Maaike, met vakantie is, ver-
zorg ik deze keer het verslag van onze wederwaardig-
heden in de afgelopen maand.
Na de jaarvergadering waren er weer vele zaken die aandacht vroe-
gen. Zo spraken we uitgebreid met 2 afgevaardigden van de Paarden-
sportcommissie over het Mejontsmaveld. Ook deze commissie wordt 
behoorlijk gedupeerd bij woningbouw. De scoutingclub ‘De Brimzen’ 
zal ook worden gepeild over de kwestie. Voorlopig is het plan na de 
vakantie de stand van zaken te inventariseren en een plan van aanpak 
richting gemeente te ontwikkelen samen met de aanwonenden.
Tot onze vreugde verloopt de herinrichting van de Kerkstraat volgens 
afspraak. Nog korte tijd en de reconstructie is een feit! Ook is door 
ons bestuur al veel tijd besteed aan een plan voor een kunstwerk 
ter verfraaiing van de Kerkstraat. De voorbereidingen vorderen ge-
staag. U wordt op de hoogte gehouden als zaken defi nitief zijn. Door 
Timpaan is ons een medewerker toegewezen die voor het Plaatselijk 
Belang subsidies zal proberen los te krijgen bij de Provincie. Wij hopen 
echt dat daar binnenkort zicht op is, willen we onze plannen om bij de 
invalswegen van ons dorp elektronische informatieborden te plaatsen 
waarbij ook de slogan een prominente plaats krijgt, realiseren..

Het informele bezoek dat de burgemeester ons bracht op 13 mei ver-
liep heel plezierig, zie ook verdere publicatie. Bij de bespreking wa-
ren ook 3 afgevaardigden van de BUVO uitgenodigd. Op ontspannen 
wijze werd na een wandeling door de Voorstaat waarbij wij aandacht 
vroegen voor de lege panden – als je te voet gaat, zie je pas echt wat 
er aan de hand is- zijn wij op zeer plezierige wijze ontvangen door 
de familie Pilat van Op ‘e Stal. Na uitleg en rondleiding waarbij extra 
aandacht werd gevraagd voor de Waddenproducten en een heerlijk 
drankje van voor ons onbekend fruit van vroeger, gingen wij in 2 
prachtige oldtimers naar de SWA. Ook daar was de ontvangst als 
‘vanouds’: een interessante inleiding door directeur Roel Heida en een 
rondleiding waarin speciaal opviel hoe energiezuinig en met een laag 
budget dit pand is gebouwd.

Zoals u ziet was de meimaand een gezellige en productieve maand 
voor ons bestuur!

Namens PBB, Leonie Kramer, secretaresse 

Openingstijden postkantoor
Met ingang van 6 juni zal het postkantoor in The Readshop geen vrijdag-
avondopenstelling meer hebben. De openingstijden op de vrijdag blijven 
vanaf dan beperkt tot 09.00-12.00 en 13.30-17.30 uur.
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Met deze advertentie 
10 % korting op de 
nieuwe collectie

MODE
voor een maatje meer

Vanaf 
donderdag 5 juni 

Kerkstraat 19 
Buitenpost
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Op 19 mei jl. ging op de mid-
delbare scholen het centraal 
schriftelijke examen van 
start. Een spannende tijd 
voor zowel de leerling als de 
leraar. Het vak Nederlands 
beet het spits af. ‘s Morgens 
werd om negen uur begon-
nen met het examen voor 
het VWO en ‘s middags was 
het HAVO aan de beurt. Voor 
Douwe de Vries, leraar Neder-
lands aan het Lauwers Col-
lege, was het de laatste keer 
dat hij het centrale examen 
Nederlands afnam. Volgende 
maand maakt hij gebruik van 
de FPU. Er zijn vast nog wel 
Buitenposters die meneer De 
Vries als leraar gehad heb-
ben. Een afscheidsgesprek is 
daarom wel op zijn plaats.

Het Lauwers College ontleent 
zijn naam aan het riviertje 
de Lauwers op de grens tus-
sen Friesland en Groningen. 
De leerlingen komen uit beide 
provincies en zwermen na hun 

opleiding aan het Lauwers Col-
lege uit naar alle kanten. De 
school onderhoudt dan ook con-
tacten met vervolgopleidingen 
in Leeuwarden, Groningen en 
Drachten. Het Lauwers College 
is een christelijke scholenge-
meenschap met circa 2100 leer-
lingen, waarin een breed aanbod 
aan onderwijssoorten wordt 
gegeven: vmbo (inclusief leer-
wegondersteunend onderwijs), 
havo, atheneum en gymnasium. 
(bron: schoolgids).

Gezellig 
De carrière van Douwe de Vries 
begint niet bij het onderwijs, 
maar in de journalistiek. “Bij het 
Friesch Dagblad deed ik van al-
les en nog wat, maar de laatste 
jaren vooral de zondagskrant”, 
vertelt Douwe in zijn landelijk 
gelegen woning aan de Oude 
Dijk. “Dat betekende dus repor-
tages schrijven over dingen die 
in Friesland gebeuren. Maar ik 
had toen ook al een behoorlijke 
literaire belangstelling. Ik las 
veel. Toen er een recensent ziek 
werd, ben ik begonnen met re-
censies schrijven. Ik had wel een 
manco, want ik was niet literair 
geschoold. Daarom ben ik een 
studie Nederlands begonnen. 
Toen ik het diploma MO-A be-
haalde, zat ik al een jaar of tien 
jaar bij de krant. Bij die studie 
zaten nogal wat mensen uit het 
onderwijs. Hé, dacht ik, laat ik 

dat ook eens proberen.” Douwe 
slaagde vervolgens ook voor het 
MO-B examen. Naast zijn liefde 
voor de taal en de literatuur was 
er nog een reden om van baan 
te veranderen. “Het journalis-
tieke bestaan is hectisch en je 
bent 24 uur in dienst van de 
krant. Ondertussen hadden we 
een paar kinderen en dan is dat 
behoorlijk belastend. Hoewel ik 
het nog steeds een schitterend 
vak vind. Schrijven is mijn lust 
en mijn leven. Kortom: ik heb 
toen besloten om het bij het on-
derwijs te proberen.”

Het was niet zo moeilijk voor 
Douwe om het onderwijs binnen 
te komen. In 1973 waren er veel 
vacatures en men schreeuwde 
om leraren. “Ik was toevallig 
voor een verhaal in Dokkum 
in het Chr. Lyceum Oostergo. 
De rector kende mij nog, want 
ik heb daar HBS-A gedaan. Hij 
zei dat ik wel met een volledige 
baan van 29 uur kon beginnen. 
De helft van de baan was in 

Dokkum, de andere helft in Bui-
tenpost op het Lauwers College 
dat toen de dependance van 
Oostergo was. In 1975 werd de 
school zelfstandig en toen heb 
ik voor Buitenpost gekozen. Ik 
heb dus alles meegemaakt: het 
noodgebouw, ik heb in huizen 
aan de Ring lesgegeven, in de 
voetbalkantine, in het Nutsge-
bouw, het Trefpunt en de Scha-
kel. En toen kwam de nieuwe 
school.”

Terugkijkend op de school van 
toen, is er wel het een en ander 
veranderd. “In de zeventiger ja-
ren was het wel wat gezelliger. 
Je kende iedereen, nu ken je 
sommigen alleen van gezicht. 
We zaten in de beginjaren met 
z’n allen aan één grote ovale 
tafel koffi e te drinken. En je luis-
terde naar elkaar. Nu zit je als 
senioren bij elkaar, de jongeren 
hebben een eigen tafel. Je kende 
elkaar vroeger beter, wist van el-
kaars privéleven. Buiten de ge-
wone schooluren zette je je ook 
in voor de school. Buitenschoolse 
activiteiten waren ook belang-
rijk. Nu zie je veel minder be-
reidheid bij de jongere garde om 
dingen naast lesgeven te doen.” 

Megaschool
Het Lauwers College kreeg in de 
loop der jaren ook met fusies 
te maken. Eerst met de MAVO, 
daarna werden middelbare scho-

len uit Kollum, Surhuisterveen 
en Grijpskerk locaties naast 
Buitenpost. Er ontstond een me-
gaschool. Voor Het Lauwers Col-
lege in Buitenpost veranderde er 
niet zoveel volgens Douwe. Hij 
merkte het wel aan zijn func-
tie van tussenpersoon tussen 
de school en de maatschappij. 
Nieuwsgeving over het Lauwers 
College die te vinden is in de 
Feanster, het Westerkwartier, De 
Kollumer Courant of bij Omrop 
Fryslân, zijn van De Vries’ hand. 
“Wat er voor mij erg veranderde, 
was mijn pr-baan. Ik deed eerst 
alleen de publiciteit voor het 
Lauwers College Buitenpost, re-
digeerde de schoolgids, schreef 
persberichten en verzorgde de 
interne communicatie. Dat is 
wel veel uitgebreider gewor-
den met al die locaties erbij’, 
legt Douwe uit. “En dat gaat 
soms moeizaam. Niet iedereen 
heeft een goede neus voor het 
nieuws.” De landelijke pers ha-
len is voor Douwe een uitdaging. 
Wellicht herinnert u zich nog 

het verbod op het gebruik van 
energiedrankjes als Red Bull in 
2007 waar het Lauwers College 
als eerste mee begon. “Dan zit 
ik wel op het vinkentouw. Als ik 
denk: dit is nieuws dat niet al-
leen belangrijk is voor de regio, 
dan ben ik er wel bij. Ik blijf 
natuurlijk ook journalist. Ik heb 
toch wel het idee dat het Lau-
wers College in de loop der jaren 
behoorlijk bekend is geworden. 
Het klinkt misschien een beetje 
hautain, maar ik heb wel mee-
gewerkt aan de beeldvorming 
van het Lauwers College.” 

Niet alleen de organisatie van 
het Lauwers College veran-
derde, er kwamen ook allerlei 
onderwijsvernieuwingen, zoals 
de Tweede Fase. Douwe is er 
niet echt van ondersteboven. 
“Je pikt van alle onderwijsver-
nieuwingen iets op. De manier 
waarop ik nu lesgeef, verschilt 
hemelsbreed van de manier van 
dertig jaar geleden. Dit jaar ben 
ik precies 35 jaar bij het onder-
wijs. Ik kan me nog herinneren 
dat toen ik begon, we nog wel 
eens een krantje konden lezen 
voor de klas.” Douwe kan er nog 
om gniffelen. “Je liet de kinde-
ren werken en dan ging je even 
snel de krant lezen. De krant 
van een collega lag soms nog 
op het bureau. Je gaf klassikaal, 
frontaal les. En de kinderen kon-
den toen nog gewoon een half 

uur stil zitten en luisteren. Dat 
is er niet meer bij. Ze moeten 
bezig zijn. Ik begon na een jaar 
of tien al met projectonderwijs, 
met groepswerk, het werken 
met duo’s. Nu ben je meer be-
geleider. Je legt tien minuten uit 
wat ze moeten doen, daarna is 
de aandacht al verslapt. Dan 
moet je ze aan het werk zetten. 
Ik vind ook dat de persoonlijke 
problemen van leerlingen be-
hoorlijk zijn toegenomen. Als 
er 25 jaar geleden iets met 
een leerling aan de hand was, 
was dat nieuws. Nu lees je elke 
dag wel iets over een leerling in 
de lief en leed map op school: 
problemen thuis, gescheiden 
ouders. Maar ik vind wel dat met 
de vernieuwingen het contact 
met de leerlingen intensiever 
is geworden. Ik ken ze nu be-
ter en ze vertellen veel meer.” 

Wapenfeiten
Douwe is van mening dat je 
naast je baan ook actief moet 
zijn op andere gebieden. Zo 
was voor hem het bedrijven van 
christelijke politiek belangrijk. 
“Je laat je overtuiging gestalte 
krijgen in de politiek. Volgens 
mij kun je niet zonder overtui-
ging in de politiek, wat dat dan 
ook is: socialistisch, liberaal, 
christen-democratisch of wat 
dan ook. Je eigen overtuiging 
moet meespelen. Ik ben christe-
lijk en daar kom ik ook vooruit. 
En dan sluit je je aan bij een 
christelijke partij. Ik heb me 
altijd bij het CDA thuis gevoeld 
omdat het een hele brede volks-
partij is. Van links tot rechts zit 
erin en het beleid is gebaseerd 
op christelijke uitgangspunten. 
Maar ook niet-christenen moe-
ten er zich thuis kunnen voelen.” 
Douwe was eerst bestuurslid, 
kwam daarna in de raad en werd 
meteen tot fractievoorzitter ge-
kozen. Tussen 1986 en 1994 zat 
hij in de raad. Het verlies van 
zetels werd hem in de schoe-
nen geschoven. Toen het CDA 
tot overmaat van ramp ook niet 
in het college van B&W terecht 
kwam, kreeg Douwe geen steun 
meer van een deel van de fractie 
en stapte hij op. “Ik vond het wel 
jammer. Je bereikt als raadslid 
toch een hoop dingen voor de 
gemeente. De privatisering van 
het zwembad in Surhuisterveen 
beschouw ik als een van mijn 
wapenfeiten. Het fi etspad dat 
via het wandelpadennet bij de 
Buitenpostervaart uitkomt, is 
ook mijn idee.” Omdat het fi ets-
pad bij het witte bruggetje bij 
zijn eigen huis uitkomt, stel ik 
voor het pad het ‘De Vriespaed-
sje’ te noemen. Maar dat vindt 
Douwe teveel eer.

“...als je niet van werken houdt, moet je 
geen leraar Nederlands worden..”

Douwe de Vries 
neemt afscheid van het Lauwerscollege

Voordat Douwe de politiek in-
ging, was hij vijf jaar ouderling 
in de Hervormde Kerk, waarvan 
drie jaar scriba. “Kerkelijk werk 
is heel mooi, maar soms ook 
heel moeizaam”, is zijn mening.
Het schrijven van recensies 
hoopt hij straks uit te breiden. 
“Ik ben altijd op de hoogte 
van de nieuwste boeken. In 
de klas vertelde ik welke ik 
goed vond en dan zie je ze 
later op de boekenlijst terug.” 

De interactie met leerlingen is 
iets wat Douwe zich zal blijven 
herinneren. “De dingen die je de 
leerlingen hebt verteld, zie je te-
rug in werkstukken en opstellen 
bijvoorbeeld. Wat ik ook mooi 
vind, zijn de profi elwerkstukken 
die je hebt begeleid en waar je 
veel van jezelf in terug vindt. Als 
mentor had ik een leerling die is 
overleden. Dat vergeet je ook 
niet zo snel.” Op de vraag hoe de 
leerlingen zich hem zullen herin-
neren, antwoordt Douwe: “Ik 
denk vooral de literatuurlessen 
en de verhalen die ik voorlas. 
En niet streng, maar wel conse-
quent. Ze konden op me reke-
nen. Als ik iets toezegde, deed 
ik het ook. Ik was vrij makkelijk, 
dus als moeilijk zal ik niet over-
komen.”

Douwe zou jonge mensen niet 
aanraden om leraar Nederlands 
te worden. “Doodgewoon om-
dat daar veel werk inzit. Het is 
een arbeidsintensief vak. Wel 
mooi, maar als je niet van wer-
ken houdt, moet je geen leraar 
Nederlands worden. Als je van 
werken met jongeren houdt, is 
het een mooi vak. Anders had 
ik het niet volgehouden.” Dank-
zij zijn literatuurlessen zijn wel 
leerlingen -vooral meisjes- Ne-
derlands gaan studeren, van wie 
er een coördinator in Dokkum is 
geworden. Douwe heeft genoeg 
te doen na de VUT. Behalve het 
schrijven van recensies heeft 
hij veel werk in de tuin. Hij wil 
zich ook toe gaan leggen op het 
monteren van fi lms. En hij zit in 
de redactie van Kampeerauto, 
het magazine van de Neder-
landse Kampeerauto Club. Sa-
men met zijn vrouw Sjoerdtsje 
legt Douwe met zijn camper heel 
wat kilometers af. “Ik schrijf on-
der andere daarover artikelen 
voor Kampeerauto, dat 17.000 
lezers heeft. Reisverhalen en in-
terviews.” De leraar Nederlands 
wordt weer volop journalist. Zo 
is de cirkel weer rond.
(foto: Nelleke Kemps-Stam)

(N.B. Taalfouten in het interview 
van de vorige maand zijn niet van 
mijn hand)

tekst en foto’s door:
Nelleke Kemps-Stam

(advertenties)
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Attentie...Let op...Weet u dat???

‘de Oriënt’
nu zaterdags geopend is van:

11.00 tot 19.00 uur
U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven vanaf 

11.00 uur.

Weet u ook dat wij uw:

*verjaardagspartijtjes
*vergaderingen
*klaverjassen

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

kunnen verzorgen?

Vroegtijdig opgeven (540679)!!!
Info bij ons in de zaak.

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

donderdag - vrijdag: 08.00 - 19.00 uur
zaterdags: 11.30 - 19.00 uur

Bij ons kunt u pinnen en chippen!!!

Weet u ook dat wij uw:

* verjaardagspartijtjes
* vergaderingen

* recepties
* bedrijfsfeestjes
* kaartavonden
* buurtfeestjes
* kinderfeestjes 

met een zelf samengesteld menu en leuke verrassing

* nieuw! nu ook met karaoke

kunnen verzorgen?

Vroegtijdig opgeven (540679)!!!
Info bij ons in de zaak.

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

donderdag - vrijdag: 08.00 - 19.00 uur
zaterdags: 11.00 - 19.00 uur

Bij ons kunt u pinnen en chippen!!!

Dat is smullen bij. . .
- in de maand juni - Stationsplein 2 - tel. 0511-540679

Bami- of 
nasiblok

 
 1,=

Frikandel of
kroket

 
 1,=

Broodje 
hamburger

speciaal Oriënt
 

 2,75

Broodje gezond
- rijkelijk gevuld -

 

 2,75

Voor 2 personen friet
met 2 ballen gehakt

 
 3,95

Familie friet  voor
4 personen

+ 2 frikandellen
+ 2 kroketten

 
 6,=

Heerlijk
Sanissimo ijs

vanaf
 

 0,40

Nijenstein AT HOME
De (h)eerlijke wijnwinkel van Buitenpost 

Wijnen met het Terra Vitis keurmerk. Deze
wijnen worden op de meest natuurlijke
manier gemaakt, en voldoen aan zeer
strenge eisen.

Nu de nieuwe LUZ € 8,50
Een laat geoogste chardonnay met een lichte
mousse en een zoet karakter. Top voor het
mooie weer. 

La Baume Rosé  € 5,95 p. fles p. doos
of € 6,50 per fles 

Pinot Blanc € 11,50 
De wijn voor de asperges. 

Nijenstein 
Voorstraat 30-32 

9285 NS Buitenpost 
Tel. 0511-540947 

HUwww.nijenstein.nl

Asperges kant-en-klaar. 
Nijenstein bereid voor u de asperges op 
restaurantniveau. Goed geschild, AA1-klasse, 
afgekookt en verpakt. U kunt ze bij ons bestellen 
voor

€ 10,- per kilo (ca. 20-24 st per kilo) 

Let op: Wijnproefavond 2 juni

Maandag 2 juni vanaf 19.00 uur is er in
Nijenstein weer een wijnproefavond. 
Het is voor iedereen vrij toegankelijk. 
We laten gericht proeven welke wijnen er bij ons
te krijgen zijn. Het is de laatste voor de zomer. 
Graag reserveren. 

Tot ziens in: Nijenstein AT HOME 

Zaterdag’s aanbieding
Appelgebak + koffie,  slechts  1,95
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Ruim uw boekenkast op en steun het goede doel
Bibliotheek-boekenverkoop eerste week juni

Verbouwen, ie-
dereen doet het
Alsof het de normaalste zaak van 
de wereld is, iedereen doet het.
Steeds minder mensen schamen 
zich ervoor en laten iedereen 
maar zien wat ze doen. Foto’s, 
verhalen en ja hoor... zelfs eigen 
websites heb ik al gezien... met 
foto’s en al. De ene nog groter 
dan de andere... alsof het de 
normaalste zaak van de wereld 
is. Ook wij houden ons er mee 
bezig, al reeds lange tijd eigen-
lijk. Het begint met een onschul-
dig ideetje waar je eerst niet 
over durft te beginnen, je ver-
geet het en het leven gaat ver-
der. Even later komt de gedachte 
weer boven en het idee breidt 
zich uit tot spannende gedach-
ten. Die spannende gedachten 
ontwikkelen zich weer verder en 
er ontstaat een mooie droom. Na 
een poosje dromen maak je thuis 
eens voorzichtig een opmerking 
om te peilen hoe de wederhelft 
over je spannende fantasieën 
denkt. Eerst komt er geen re-
actie, bij een volgende poging 
om het onderwerp ter sprake 
te brengen begint ze een beetje 
schuchter te lachen dan dat was 
het dan weer. Een poosje wordt 
het onderwerp ontweken…en 
dan plotseling… daar is het weer, 
het laat je niet los, je wilt je zin 
hebben. Op een bepaald moment 
is het niet meer te houden en je 
vertelt stomweg open en bloot 
thuis op de bank wat voor rare 
fantasietjes je er op na houdt. 
Eerst komt er geen reactie en 
na een poosje merk je dat ook 
de wederhelft het wel span-
nend vindt. Dan wordt er weer 
een poosje niet over gesproken. 
Maar ook bij je wederhelft blijft 
de gedachte aan deze spannende 
belevenis knagen. Op een be-
paald moment ben je beide aan 
de gedachte gewend geraakt en 
kun je er wat gemakkelijker over 
praten. Eerst bespreek je wat je 
beide graag zou willen en daarna 
komen de ideetjes hoe dat dan 
zou moeten. Vervolgens komt de 
volgende vraag... waar ga je het 
doen? Ook die vraag is niet snel 
beantwoord…het kan op zoveel 
verschillende manieren. Tsjonge 
jonge... je slaapt er bijna niet 
meer van... wanneer zou het 
dan gebeuren en hoe? Wanneer 
je beide duidelijk voor de geest 
hebt hoe en waar je het wilt 
gaan doen komt de meest span-
nende vraag... wanneer zul je 
het samen gaan doen? Tijdens 
het verloop van deze spannende 
periode wil je toch ook wel eens 
weten of je vrienden deze zelfde 
fantasieën hebben... of zouden 
wij alleen zulke gedachten er 
op na houden? Je probeert on-
der het genot van een drankje 
eens een balletje op de gooien 
bij je vrienden... en dan blijkt 
dat ook zij wel eens aan zulke 
dingen toegeven, ook zij beleven 
diezelfde spannende gedachten. 
Nadat je alles goed hebt voor-
bereid en je bent er beide klaar 
voor kan het dan écht gebeuren. 
Je spreekt samen af wat je gaat 
doen... waar je het gaat doen... 
én wanneer! En dan begint het 
spannende wachten, vlinders in 
de buik en slapeloze nachten. 
En dan is het zover... het gaat 
nu dan echt beginnen, de span-
nende dag breekt aan, nu wordt 
je fantasie werkelijkheid.
Verbouwen... iedereen doet het! 

Reinold

Elk jaar verkoopt Bibliotheken Noordoost Fryslân 
oude boeken uit haar collectie. Muziekliefhebbers 
moeten er dit jaar zeker bij zijn, want de voormalige 
cd-collectie van de bibliotheek Dokkum wordt ook 
verkocht. Van de opbrengst worden nieuwe boeken 
gekocht. De verkoop is een van de drukst bezochte 
evenementen van het jaar. 

Gaat u binnenkort op vakantie? Kom dan eens een 
kijkje nemen op de verkoopdagen. Grote kans dat u 
voor weinig geld een aardige stapel boeken op de kop 
tikt. Handig om mee te nemen op vakantie. De boe-
ken zijn uit onze collectie verwijderd, omdat de tekst 
inhoudelijk (op onderdelen) verouderd is (reisgidsen, 
computerboeken) of de kosten voor een reparatie te 
hoog zijn (stripboeken, streekromans). 
Verkoopdagen (tijdens openingsuren): - bibliotheek 
Dokkum: maandag 26 mei tot en met vrijdag 30 mei 
(niet op zaterdag), bibliotheek Buitenpost: maandag 2 
juni tot en met vrijdag 6 juni

We zorgen er trouwens voor dat de boeken goed ver-
deeld worden tussen Dokkum en Buitenpost. Op die 

manier zijn niet alle ‘goede’ boeken al verkocht in de 
eerste week. 

Het goede doel: speeltuinverenigingen
Alle boeken die overblijven gaan naar het oud papier 
voor een goed doel. De opbrengst daarvan gaat 
– afhankelijk van de opbrengst – naar een of meer 
speeltuinverenigingen in Noordoost Fryslân. Want het 
is belangrijk dat kinderen naast het lezen vooral ook 
buiten spelen. Bezoekers van de boekenverkoop kun-
nen de speeltuinverenigingen steunen. Bijna iedereen 
heeft wel een stapel oude boeken, die voor andere 
lezers nog wel interessant zijn. Het idee is om tijdens 
de verkoopdagen deze oude boeken in te leveren in 
Dokkum of Buitenpost om anderen in de gelegenheid 
te stellen deze boeken te kopen. Niet-verkochte boe-
ken gaan naar het oud papier. Op die manier draagt ie-
dereen zijn steentje bij met wat extra kilo’s oud papier. 
Bibliotheken Noordoost Fryslân brengt de boeken die 
overblijven na de verkoopweken naar het oud papier. 

Dus ruim uw boekenkast op en laat een kind spelen!

Vette prijs in Lemmer
Afgelopen zaterdag was er districtsfi nale voor de jongens/heren in Lem-
mer. Voor MAAS deden hier Hans de Jong en Erik Postma aan mee. Erik 
Postma turnt instap niveau 14. Op sprong en voltige scoorde Erik hoge 
cijfers. Met de vloer, brug, ringen en rek scoorde Erik ook goed. Hiermee 
kwam hij op een 7e plaats in een grote groep deelnemers.

Hans de Jong turnt junior 2 niveau 8. In dit niveau maak je zelf een oe-
fening met behulp van Criteria. Vandaag had Hans een goeie dag. Op 
voltige, rek en vloer had hij de hoogste score. Daarnaast waren ook de 
anderen oefeningen 
goed. De scores van 
de deelnemers in 
deze groep lag zeer 
dicht bij elkaar. Hans 
werd 1e. Doordat 
de scores van de 
vorige wedstrijden 
ook meetellen werd 
Hans na drie wed-
strijden uiteindelijk 
knap 2e.

Een mooie afsluiting 
van een seizoen met 
vele wedstrijden.

Onderlinge turnwedstrijd
Zaterdag 26 april werd weer de jaarlijkse onderlinge wedstrijd gehouden. 
Dit was weer een geslaagde ochtend met veel kinderen en ouders. 
Uitslagen: niveau 17: 1. Wilma Zuidema, 2. Hilde Lammerts, 3. Anna Pol 
en Marijke Walinga, 5. Wilyan Hiemstra, 6. Lian Terpstra, 7.  Nynke Pilat 
en Yrla Jacobi en Hester Haverhoek, 10. Demi Bijlsma, 11. Jannicke van 
der Til. Niveau 16: 1. Mayke Pol, 2. Wieke Wiersma, 3. Marrit Postma, 4. 
Esmee Mei, 5. Hannah Lourens, 6. Lysanne Tabak, 7. Miranda de Vries 
en Hilde Alma 7e. Niveau 15: 1. Amy Mei, 2. Rianne de Vries, 3. Esther 
Post.
Jongens uitslagen niveau 17: 1. Ate Hamstra. Niveau 16:  1. Ruben 
Wiersma. Niveau 14: 1. Erik Postma, 2. Pim Feenstra, 3. Razwan Popal.
Uitslag wedstrijd 2: niveau 14: 1. Margriet Douma, 2. Ilse Kazimier, 3. Inge 
Steigstra, 4. Iris Postma, 5.  Lianne Postma, 6.  Anna van der Meer,  7. 
Miryam de Jong, 8. Anke Merkus, 9. Anna van Althuis, 10. Anita Mulder 
en Marina v. Lingen. Niveau 13: 1. Aline Terpstra, 2. Nynke Walinga, 3. 
Marijke Postma, 4. Andrea Dalstra en Annemei Hiemstra, 5. Henriette 
Hiemstra. Niveau 12: 1. Evenynke Terpstra, 2. Sieta Ludema, 3. Wilma 
Tabak. Niveau 10: 1. Femke Steigstra, 2. Elisabeth de Groot, 3. Ymke 
Riemersma, 4. Sanne Douma, 5. Tjitske Veenstra. 
De wisselbekers zijn dit jaar naar Margriet Douma, Erik Postma en Mayke 
Pol gegaan.

Derde prijs voor Ernst Jaap en Cyntha 
Zaterdag 26 april was het druk voor Ernst Jaap de Haan en Cyntha 
Bouma van MAAS. Dit acroduo had vorig jaar de Nederlandse titel we-
ten te bemachtigen in Naaldwijk. 
Het acropaar werd al door de 
burgemeester gehuldigd maar nu 
ook door de vereniging. Uit han-
den van Rikst Janne de Haan (zus 
van) kregen Ernst Jaap en Cyntha 
samen met trainster Gerda van der 
Woude een bloem met inhoud.
Daarna gingen zij naar 
Surhuisterveen voor de district-
fi nale Noord. Dit jaar zitten het 
stel in een hoger niveau. Na een 
mooie oefeningen was het span-
nend nadat iedereen geweest is. 
Uiteindelijk zijn zij derde geworden 
van district Noord.

Friese kampioenschappen turnen Kollum
Zaterdag 19 april werden de Friese Kampioenschappen in Kollum gehou-
den. Voor MAAS deden 6 meisjes mee. In de 2de wedstrijd mochten Aline 
Terpstra en Nynke Walinga voor niveau 13 uitkomen. Aline werd in haar 
categorie 2e. Ilse Kazimier, Iris Postma en Inge Steigstra voor niveau 14.
Uitslagen: Ilse Kazimier: 9e; Iris Postma: 11e; Inge Steigstra: 11e; Aline 
Terpstra: 2e; Nynke Walinga: 11e; Margriet Douma: 5e.

Nieuws van gymnastiekvereniging MAAS

Opbrengst 
Reuma-collecte
De collecte voor het Reumafonds, die is 
gehouden in maart, heeft in ons dorp het 
mooie bedrag opgebracht van € 3359,-  
Alle gevers en collectanten willen wij 
hierbij bedanken voor hun gift en inzet. 
Onder de meer dan 80 collectanten zijn 
er 6 heren die langs de deuren gaan. Wilt 
u volgend jaar ook collecteren voor het 
Reumafonds? Dan kunt u zich opgeven 
in ‘de Dropshop’. Heeft u de collectant 
gemist, dan kunt u het geld ook storten 
op giro 324.

Het comité van Buitenpost

Kopijverzorgers en 
adverteerders,

maak het uzelf en 
ons gemakkeli jk!

Let op de
kopij- inleverdatum:

maandag 
23 juni.

Het volgende blad 
verschijnt 

in week 27.

Houdt u daar ook 
rekening mee?

Fotoclub Buitenpost bestaat uit zeven enthousi-
aste amateurfotografen: Harry Luiken, Johan Det-
mar, Sipwim Postma, Froukje Schregardus, Henk 
Peelen en Angelique Dijkman .

Na het volgen van een basiscursus fotografi e in 
soiaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost, 
zijn de deelnemers gestart met een fotoclub. On-
der leiding van fotograaf en kunstenaar Marijke 
van Ruiten komt de fotolub een keer per maand bij 
elkaar om opdrachten en foto’s te bespreken.

Deze eerste gezamenlijke expositie heeft als titel 
‘Detail(s)’ meegekregen en bestaat uit zeer divers 
werk, van architectuur tot landschap, maar met 
de gemeenschappelijke deler het inzoomen op 
de wereld om ons heen. Een expositie met louter 
details.

De expositie is van 22 mei tot en met 18 juli het 
Gemeentehuis in Buitenpost.
Openingstijden: ma/vrij  09.00-12.00 uur
                          di/wo     09.00-16.00 uur
                          do          09.00-20.00 uur

Expositie fotoclub It Koartling in gemeentehuis
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Anton Venselaar: 
“een amateur is feitelijk gelijkwaardig aan een kunstenaar”

Is het bescheidenheid? Of is hij gewoon niet ijdel? 
Anton Venselaar is beeldend kunstenaar en zou 
zijn hele woonkamer (en nog veel meer) kunnen 
aankleden met eigen werk. Maar wat er van hem 
hangt is een zwart-wit houtsnede op ansichtkaart-
formaat. Prachtig, dat zeker, maar bijna onopval-
lend naast een paar mooie, grote Japanse doeken 
en een schilderij in roodtinten, gemaakt door zijn 
schoonzus. 

We praten over de oorlog, de strijd om het bestaan, het 
zoeken naar jezelf, je eigen identiteit; ook over de drive 
om anderen bij dat zoeken te stimuleren, wat als een 
rode draad door zijn leven loopt.

Pas aan het eind van ons gesprek komt het ervan om 
Venselaars werk te bekijken, maar slechts verkleind, op 
foto’s. Tot mijn genoegen haalt hij ook nog een paar van 
zijn allernieuwste werken op van boven: grote portretten 
van bomen. Hierin probeert hij te vatten waar het voor 
hem in de kunst om gaat: het leven zelf, dat je vormt en 
vervormt door alles wat je meemaakt. Kunst is voor hem 
iets anders dan alleen decoratie. Beeldend kunstenaar 
zijn is meer dan het etaleren van mooie plaatjes. Ven-
selaar is niet meteen gestart als kunstenaar. Het begon 
allemaal heel anders. 

Hij groeide op in Amsterdam en maakte daar als kind de 
oorlog mee. Vreselijke dingen zag hij, die hij nooit meer 
is vergeten. Begin vijftiger jaren was het moment daar 
dat hij moest gaan werken. Een baan als administratief 
ambtenaar leek hem wel geschikt en zeven jaar lang oe-
fende hij zonder tegenzin dit beroep uit. Als twintigjarige 
moest hij in dienst en kwam zodoende in de gelegenheid 
teken- en schilderlessen te volgen. Zo kreeg hij er in de 
Brabantse bossen een heerlijke hobby bij. En het bleef 
aanvankelijk ook de hobby van een ambtenaar. Toch ver-
schoven zijn activiteiten langzamerhand in een artistieke 
richting. Venselaar won enkele aanmoedigingsprijzen 
op het gebied van de binnenhuisarchitectuur en besloot 
toen om ‘andere wegen te gaan’. Hij werd aangenomen 
op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, af-
deling Binnenhuisarchitectuur in Den Haag en verhuisde 
naar die stad. Om zijn studie te kunnen bekostigen, 
pakte hij, een half jaar voor de cursus zou beginnen, 
een baantje bij een verzekeringsmaatschappij aan en 
volgde intussen in de avonduren alvast lessen model- en 
portrettekenen. Het werd een openbaring voor hem. Dit 
was wat hij wilde. Daar kwam bij dat het hem inmiddels 
duidelijk was, dat een toekomst als binnenhuisarchitect 
uiterst onzeker was, als je geen geld of kruiwagen had. 
En aangezien hij over geen van tweeën beschikte, was 
de beslissing snel genomen. Venselaar liet zich inschrij-
ven aan de Vrije Academie in Den Haag, waar hij van 
1960 tot 1963 werd opgeleid tot beeldend kunstenaar.
Tijdens de opleiding en ook daarna had hij allerlei kort-
lopende baantjes (o.a. in de haven), want om van de 
kunst alleen te kunnen leven, dat is maar voor enkelen 
weggelegd.

Al in zijn laatste academiejaar ging Venselaar in het 
onderwijs werken. Hij was o.a. actief in de Haagse 
Jeugdaktie, waar hij kinderen met eenvoudige grafische 
technieken leerde zich te uiten. Een avondstudie aan de 
school voor handenarbeid bezorgde hem de bevoegd-
heid om aan middelbare scholen te werken. Later ging 
hij ook kunstgeschiedenis geven. Venselaar: “Ik heb 
lesgeven altijd net zo leuk gevonden als met mijn eigen 
kunst bezig zijn. In het kunstonderwijs ben je bezig om 
mensen zichzelf te laten ontdekken en dat is heerlijk om 

te doen: om ze daarbij te helpen en aan te moedigen. 
Dat deed ik eigenlijk op de lagere school al: ik verzon 
leuke, creatieve activiteiten voor klasgenoten en richtte 
zelfs een verlaten bunker achter het Museumplein in als 
clubhuis.”

Het werken met jongeren lag Venselaar goed en hij ging 
zich steeds meer bezighouden met het opzetten van 
culturele activiteiten voor deze groep. In de jaren zestig 
was dat binnen het open-jongerenwerk, wat uitgroeide 
tot sociaal- cultureel jongerenwerk, dat zijn hoogtepunt 
beleefde in de jaren zeventig. “Het werken met jongeren 
spreekt mij zo aan omdat ze op een leeftijd zijn dat ze 
zichzelf ontdekken. En in de ‘vrije’ jaren zestig was dat 
helemaal interessant, omdat er toen een heleboel kon 
wat ik zelf ook wel had gewild.” Hijzelf was toen maar een 
jaar of zes ouder dan de jongeren waar hij mee werkte 
en optrok, maar ze accepteerden hem in hun groep als 
‘hopman’, zoals ze het destijds speels formuleerden. Dat 
was ook wel nodig, want met de nieuwe beschikbaarheid 
van drugs lag ontsporing natuurlijk op de loer. 

In de loop der jaren verhuisde Venselaar een aantal ma-
len. In het kader van een ‘Culturele uitwisseling’ woonde 
hij voor een periode van drie jaar met veel plezier in 
Canada. Hij gaf daar les en had er ook een aantal expo-
sities. Met zijn tweede vrouw, uit Buitenpost afkomstig, 
kwam hij, begin negentiger jaren, in dit dorp wonen. 
Het viel niet mee om weer een financieel bestaan op te 
bouwen. Het sociaal-cultureel werk was intussen bijna 
tot nul gereduceerd en bij het onderwijs werd hij uitge-
lachen: hij was te hoog opgeleid en door zijn leeftijd en 
werkjaren te duur, collega’s van zijn leeftijd waren al een 
paar jaar met de VUT. Wel gaf hij twee jaar aan familie 
cursussen aquarelleren hier in Buitenpost, en beleefde 
hij veel plezier aan een leuke baan als schildersleraar 
bij vakantiecursussen in Frankrijk. Ook zijn initiatief om 
collega’s professioneel te begeleiden en te adviseren had 
succes. Eén van de contacten die hij opdeed leidde tot 
een nieuw dienstverband en wel bij het Koartling. Sinds 
dit jaar leidt Venselaar daar een aquarelgroep en een 
schildersgroep.

“Ik vind dat erg leuk. Als kunstenaar sta je naar mijn 
mening niet ver van amateurs af. Dat leerde ik al op de 
Vrije Academie. In het ontdekken van het materiaal is 
iedereen gelijk. Beeldende kunst is jezelf uiten door mid-
del van materiaal. Daar moet je technieken voor leren, 
zodat je het materiaal gaat beheersen, het kunt toepas-
sen voor wat jij wilt. Hoé je jezelf wilt uiten, moet je ont-
dekken en dat probeer ik ze te laten doen. Het gaat mij 
er niet om anderen te leren schilderen zoals ik het doe. 
Ik onderwijs wel technieken, maar alleen ten dienste van 
hun eigen expressie. Je zou kunnen zeggen dat ik in zo’n 
groep meer leraar dan kunstenaar ben. Toch stel ik wel 
voorwaarden: één op de vijf lessen vul ik op mijn manier 
in om zo door hen gevoelde of door mij ontdekte hia-
ten aan te vullen. Bijvoorbeeld betreffende kleurenleer, 
perspectief, vlakverdeling e.d., want anders is het mij te 
vrijblijvend. Er moet wel progressie in zitten. 

Veel amateurs denken te snel dat ze volleerd zijn, in 
plaats van te blijven studeren op de mogelijkheden van 
het materiaal. Ze maken een mooi plaatje en zijn te-
vreden. Maar het gaat niet om mooie plaatjes: het gaat 
erom het leven te betrappen, iets te maken wat echt en 
levend is. Dat levende kan zijn de hand van de kunste-
naar, die het materiaal begeestert (dus ook in abstract 
werk), of het leven van het onderwerp zelf wat goed is 
weergegeven. De erkenning van de kunsthandel is geen 

maatstaf voor kwaliteit. Die is vaak trendgebonden en 
afhankelijk van toevalligheden. Kwaliteit is niet afhan-
kelijk van wat anderen met je werk willen, maar wordt 
bepaald door de inzet en de bezieling van de schilder. 
Dat maakt of een schilderij goed of niet goed is: als het 
te zien is dat iemand zijn uiterste best doet een vak te 
beheersen en dat hij zijn uiterste best doet zijn ziel erin 
te leggen. Daarin is geen onderscheid tussen amateurs 
en kunstenaars.”

Venselaar heeft zichzelf ook altijd met verschillende 
materialen beziggehouden: hout- en steendruk, glas, 
olieverf, aquarel, vetkrijt, etc. Opvallend is zijn prach-
tige kleurgebruik. Momenteel werkt hij met houtskool 
en siberisch krijt aan een serie schitterende portretten 
van bomen. Eén van de redenen dat hij zo van de Rocky 
Mountains en West-Canada hield, was de alomtegen-
woordigheid van bomen daar. Hij geniet ervan om de 
structuur en de vormen van bomen waar te nemen en 
weer te geven. En hij doet dat op zo’n manier dat het 
bewuste en levende wezens lijken, vandaar de term 
‘portretten’. Venselaar: “Schilderen is voor mij: het be-
zig zijn met en het weergeven van wat voor mij leven is. 
Vandaar mijn voorliefde voor bomen. Bomen zijn heel 
krachtig in hun groei en die uiten dat ook weer in die 
vormen en takken. Bomen zijn vaak veel ouder dan wij, 
ze maken veel mee, en het leven doet ze wat aan. Dat 
maakt ze voor mij bijna menselijk. Veel mensen ervaren 
dit, misschien onbewust: de troost en weldadige rust die 
van bomen kan uitgaan. We zijn niet voor niets zo graag 
in een bos. Ik vind het heerlijk om dit weer te geven. 
Misschien dat ik dat nu pas goed kan, nu ik zeventig 
ben geweest. Daarvoor was ik er te vluchtig voor, denk 
ik. Achteraf zie je hoe de dingen die je meemaakt in je 
leven, je weg mede bepalen.” 

Wie graag eens een echte Venselaar wil zien, kan terecht 
in het IJstijdenmuseum: de muurschilderingen daar zijn 
door hem gemaakt. Gedurende de zomermaanden mei 
tot en met augustus organiseert Venselaar op iedere 
laatste zaterdag van de maand een zomeraktiviteit Bui-
tenschilderen voor zowel beginners als gevorderden.

Natuerramp door Janne Oosterwoud

‘Help, in meunster!’ Alles wat seis 
en acht en tûzen poatsjes hat rint 
foar syn libben oer de stiennen 
fan it terras. Stienkrobben en 
langpoatige swarte jachtspinnen 
dûke ûnder de earstfolgjende 
blompot. In tûzenpoat sjit ûnder 
de ôffalcontainer. In wjirm dy’t 
troch it gedinder omheech komt 
oerlibbet syn nijsgjirrigens net. Yn 
stikjes driuwt er foar my út op ’e 
wetterstream. 

De strjitskrobber op ’e 
hegedrukspuit is in agressyf ding. 
Hy bringt de hiele bistetún achter 
hûs op ien ein. Ut dat aaklike ding! 

Stilte. Under in omkearde blompot 
hat in mierefolk in sânkastiel boud. 
Wurksters rinne mei poppen 
tusken de kaken troch de gongen. 
Op ’e knibbels lis ik it keunstwurk 
te bewûnderjen. 
‘Sa komme wy noait wer klear’, 
fûteret myn maat. ‘Lit my mar’. 
Hy skept it hiele mieredoarp mei 
pot en al yn in amer. ‘Dat sette wy 
aanst wol wer te plak.’ Hy skrobbet 
it terras fierder en ik ynstallearje 
dêrnei sân en mieren mei blompot 
wer njonken de garaazje. Jûns til ik 
foarsichtich de blompot even op. 
Gelokkich, it mierehûs is al wer yn 
opbou.

!

Bij Geert en Geertje Veenstra 
aan de Scheltingastraat 21 staat 
de blauwe regen zeer uitbundig 
in bloei.

Wilt u informatie over 
ons dorp, over Plaat-
selijk Belang, over dit 
blad, de verenigingen, 
plaatselijke  geschiede-
nis, historische foto’s, 

historische kaarten, een 
adressenlijst en nog 
meer, kijk dan op:

www.binnenbuitenpost.nl
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Al enkele jaren geleden is bij beide ondernemers 
het idee geboren om met zijn tweeën de markt op 
te gaan. Tot nog toe was het door omstandighe-
den daar nog niet van gekomen. Onlangs hebben 
de beide ondernemers elkaar de handen geschud. 
Vanaf 7 juni kan men voor het vinden van een nieuwe 
houten vloer of een ander interieur terecht aan de 
Kuipersweg 2a. 

Samenwerking
“Eigenlijk is het van ons beiden een heel bewuste 
keus geworden om samen te werken verteld Jan 
Lammerts, door de synergie is er voor ons beiden 
voordeel uit deze samenwerking te halen. Reinold 
heeft met zijn visie van het hebben van een breed 
verdeeld dealernetwerk een vestigingsplaats erbij 
gekregen. Terwijl ik zelf veel waarde hecht aan de 
kwaliteit van mijn producten, en de kwaliteit vind ik 
terug in de producten en de kennis van de mannen 
van Smant. In het pand aan de Kuipersweg wordt 
op dit moment (zoals u op de foto kunt zien) hard 
gewerkt om de opening van 7 juni te halen. De boven-
verdieping wordt met 180 m2 ingericht voor de vloe-
ren van Smant. Voorheen had ik hier bedden en tuin-
meubels staan, maar door de vernieuwde formule en 
specialisatie heb ik de ruimte hiervoor nu beperkter 
gehouden. We hebben de indeling op de bovenver-
dieping nu totaal veranderd verteld Reinold Paauw. 
Hierdoor lijkt het vertrek veel groter en overzichtelij-
ker. De bovenverdieping bevat ondanks dat de nadruk 
op de vloeren, ligt ook enige meubels, en is voorzien 
van bijpassende verlichting en aankleding”. 

Kwaliteit
“Een van de belangrijkste speerpunten van de onder-

nemers is de kwaliteit van het geleverde. Beiden zien 
het als dé uitdaging om dat aan de klant te leveren 
wat de klant graag wil hebben. De fi losofi e is dan ook 
niet een ellenlang verkoop verhaal te horen, maar 
goed naar de klant te luisteren wat die wil. Als je 
goed luistert en gericht doorvraagt, vertelt Reinold, 
dan blijven er uiteindelijk maar enkele opties over, 
dat is wat de klant nodig heeft. Uiteraard is de prijs 
voor de klant ook belangrijk, de levensloop van het 
product is dat niet minder. Vandaar dat de klanten bij 
ons binnenkomen op basis van vertrouwen, gevoel en 
emoties. De instelling die wij ook naar onze perso-
neelsleden proberen uit te dragen is dat je het leuk 
moet vinden het goed te doen voor de klant. Hoe dik 
en breed een plank gaat worden is in eerste instantie 
niet belangrijk, wij inventariseren aan de 
hand van de wensen en het gevoel van de 
klant bij een vloer wat het beste voor hen 
is. Als ik een uur praat met een klant gaat 
het misschien 10 minuten over de keus 
van de vloer, de rest van het gesprek is 
informatie vergaren. Deze week zijn alle 
medewerkers van Wiersma en Smant op 
een zelf ontwikkelde voorlichtingsavond 
geweest, over wat belangrijk is te weten 
voor een houten vloer. Voor de één een 
opfrissen voor de ander geheel nieuw”. 

Voordeel voor klant
Het grote voordeel voor de klant is wel 
dat de klant nu op 1 adres bij 2 specia-
listen terecht kan. De vakkennis is het 
belangrijkste verteld Paauw. Als inte-
rieurman kan ik als een van de besten 
advies geven over vloer en kleurstelling 

daarbij vertelt Lammerts. Kennis moet je opbouwen 
gaat Jan verder, maar door de samenwerking kan ik 
toch bouwen op “oude” kennis. Smant bestaat al 91 
jaar, terwijl Wiersma Interieur al 43 jaar een speler op 
de markt is. Wij kunnen dus oprecht zeggen dat we 
beschikken over vakkennis. Een noviteit die minder 
bekend is, is de verkoop van infrarode vloerverwar-
ming. Deze verwarming kan zeer gemakkelijk onder 
elke vloer gelegd worden en bespaart veel energie. 
Dit zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Al 
met al kunnen we stellen dat door de samenwerking 
van Smant Houten Vloeren met Wiersma Interieur, 
Buitenpost er een zaak bij heeft gekregen die kennis 
heeft van hun producten. U wordt door de heren 
van harte uitgenodigd om op of vanaf 7 juni langs 
te komen en te profi teren van de vele voordelen die 
deze samenwerking u als klant kan bieden.
(foto: eigen foto)

Durkje Visser & Jolanda Poortinga
DuJo Kidswear
Dat de dames gezamenlijk een bedrijf wilden 
starten werd afgelopen winter duidelijk. Dat het 
te maken moest hebben met kinderen ook. Na 
alle ideeën te hebben gefi lterd kwam het duo er 
achter dat er in ons dorp nog weinig kinderkleding 
wordt verkocht. Met de beginletters van de voor-
namen werd DuJo Kidswear opgericht.

Filosofi e
Na het idee, kwam de vraag hoe dit aan te 
pakken. Na een uitgebreid marktonderzoek bleek 
dat er gedegen behoefte aan een dergelijke 
winkel is. Na eigen onderzoek kwamen Du en Jo 
er achter dat huren of kopen van een pand in dit 
stadium nog iets te hoog gegrepen was, vandaar 
dat voor de formule van het houden van party’s 
werd gekozen. Daarnaast is het jonge bedrijf op 
diverse beurzen en markten aanwezig en vindt er 
verkoop vanuit huis plaats. Een grote marktwer-
king wordt ook gezien in de webwinkel van het 
bedrijf. “Dit is voornamelijk voor de jongere gene-
ratie een makkelijke manier om te kijken wat ons 
bedrijf in huis heeft voor een bepaalde prijs. Door 
onze business op dit moment op deze manier te 
profi leren, bouwen we een mooie klantenkring 
op”, vertelt Jolanda, “wat de toekomst ons brengt 
zien we later wel”.

Keuzes
“Eén van de eerste belangrijke zaken is het maken 
van keuzes”, vertelt Durkje, “wij willen ons voor-
namelijk richten op kleding voor peuters, kleuters 
en begin basisschool kinderen. Voor hen hebben 
wij diverse vooraanstaande merken in huis als: 
Name it (outlet), Efratis, Chi Long en SandSoil. 
Ook is het mogelijk om diverse kraampakketten 
samen te stellen.  Mocht men interesse hebben 
in onze kinderkleding dan kunnen ze altijd bellen 
of kijken op de website www.dujokidswear.nl.” 
Wanneer klanten zich op de webshop aanmelden 
kunnen ze profi teren van extra kortingen en regel-
matig een nieuwsbrief tegemoet zien.

Felinda van der Wal

De kapster bij u in huis
Al enkele jaren liep Felinda van der Wal met de 
gedachte rond een kapperszaak voor zichzelf te 
beginnen. Per 1 april mag zij zich thuiskapster 
noemen in de regio Buitenpost. Naast de andere 4 
kapperszaken in ons dorp, ziet ze het zeker als een 
verrijking van de mogelijkheden.

De voordelen
De driejarige opleiding tot kapster werd door Felinda 
op haar gemak in twee jaar gehaald. Tijdens de 
werken en leren opleiding en erna is Felinda meer 
dan 6 jaar werkzaam geweest bij een kapsalon. 
Steeds vaker werd de vraag aan Felinda gesteld: “Kun 
jij mij thuis niet even knippen?” Na de keuze voor het 
onderneemsterschap bleek haar agenda altijd goed 
gevuld te worden. “Naast het feit dat ik goedkoper 
ben dan een kapperzaak met een vaste werkplek, 
merk ik dat vooral jonge gezinnen de thuisservice op 
prijs stellen. De kinderen zijn in hun eigen omgeving 
en kunnen lekker spelen als moeder geknipt wordt. 
Bovendien zijn de kinderen rustiger op hun eigen plek 
dan in een vreemde kapperszaak. Een ander voordeel 
is dat de klant niet door weer en wind naar de kapper 
hoeft te reizen en er geen wachttijden zijn want de 
afspraak is gemaakt”, vertelt ze.

Veelzijdig talent
Dat een kapster de haren knipt, een permanentje 
verzorgt en indien gewenst het haar voorziet van een 
ander kleurtje mag duidelijk zijn. Maar naast deze 
behandelingen kunt u bij Felinda ook terecht voor het 
laten zetten van extensions, het laten aanbrengen van 
make-up, het epileren van wenkbrauwen en derge-
lijke. Ook voor bruiden is het een aanrader om zich te 
laten verwennen, omdat Felinda al deze specialiteiten 
in huis heeft. “Het mooie van het thuisknippen vind ik, 
dat het voor mijn klanten vaak een hele metamorfose 
is. In een kapperzaak kunnen ze door de vele spiegels 
het gehele knipproces volgen. Thuis is het na het 
knippen altijd direct even in de spiegel kijken wat het 
resultaat is geworden. Dan komt de waardering, waar 
je het voor doet”. Wilt u ook eens geknipt worden door 
Felinda of vragen naar de andere mogelijkheden, bel 
haar gerust op telefoonnummer 06-55534110 voor 
een afspraak.

Jan Lammerts en Reinold Paauw

Wiersma Interieur & Smant Houten Vloeren 

Anne Brander

Autohandel Brander 
Twee jaar geleden is Anne hier met zijn autohandel 
aan de Voltastraat neergestreken. Brander, afkom-
stig uit Twijzel, heeft het hier sindsdien goed naar 
de zin en heeft zijn plek hier gevonden. 

Nieuwe uitdaging
Anne Brander heeft 9 jaar het bedrijf Brander 
Totaalafbouw geleidt, helaas door de toenemende 
concurrentie en de vele ZZP-ers die voor weinig 
geld ook hun diensten aanbieden heeft hij dit bedrijf 
2 jaar geleden van de hand gedaan. Het bloed van 
een handelsman kruipt waar het niet gaan kan en al 
snel had Brander een nieuwe uitdaging gevonden. 
De verkoop van tweedehands auto’s. “Hoewel dit 
beroep mij veel vrijer valt dan bij het bouwbedrijf, 
zijn de grenzen in deze branche ook aan strakke 
banden gebonden”, vertelt Brander, “de klanten 
van tegenwoordig zitten uren achter internet op 
verkoopsites naar auto’s te zoeken. Als ze dan uit-
eindelijk bij jou in de zaak komen, weten zij al wat 
de auto moet kosten. Dit komt doordat ze de auto 
met alle leeftijdsgenoten uit Nederland hebben 
vergeleken. Dat maakt de handel vaak wel iets 
moeilijker, maar houdt ons als verkopers ook bij de 
les. De auto’s die ik in de handel heb zijn voor de 
burgers met de gemiddelde portemonnee. De prij-
zen variëren tussen de 500 en de 6000 euro. Dit is 
het segment van de markt waar de meeste auto’s in 
verhandeld worden. Ik hoef niet zo nodig een duur-
dere auto te verkopen”.

Alle markten
Niet alleen op de Voltastraat kunt u auto’s van 
Brander bewonderen, maar ook op de Marconistraat. 
Bij Brander kunt u niet alleen terecht voor de aan-
schaf van een auto. Ook de inruilauto vindt via 
Brander weer een nieuwe eigenaar of is het mogelijk 
uw auto te verkopen zonder verdere verplichtingen. 
Tevens voor het onderhoud of de jaarlijkse APK kunt 
u aan de Voltastraat terecht. Voor een overzicht van 
de aanwezige voorraad en de overige kwaliteiten 
van autohandelbrander kunt u een kijkje nemen op 
de website www.autohandelbrander.nl Natuurlijk 
kunt u ook langs komen op de Voltastraat.
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kits-stikEen fraaie kleurplaat 
door Donny Windsant

Er voor gaan
Samenwerken De Kruidhof en Talant
Doel: goede verzorging voor de recreant
Café en winkel van de botanische tuin
“Altijd op tijd” wethouder Willem geeft een pluim

Diamant 60 jaar Haije en Marchien Koop-Poll
Schoonmaken, timmeren  gezin: alles heel talentvol
Dikke banden race iets anders in de wielersport
Kinderen 7- 12 : een nieuwe Michel Boogerd binnenkort?!

De groene long zit in ieders Buitenposter hart
Actiegroep  Plaatselijk Belang gaat van start
Geen woning aan de rand van het Mejontsmaterrein
Spel, scouting; braderie, concours: ’t is publiek domein

Stellinga en van der Zwan voornaam ‘schorem’ kogelend met eieren
“genoegdoening ondeugd” Holwerda liet de smeurklok beieren
Wâldwinkeltsje route “Op ‘e Stal” een bijzondere zaak
Boomwallenlandschap valt toeristisch pendelend in de smaak

PEVADKO

Klim in de pen... Esther Hamstra
Nog niet zo lang geleden kreeg ik van 
mede Buitenposter Berendina van Sol-
kema, mede-eigenaar van de apotheek, 
de pen aangereikt. Ze gaf daarbij aan 
graag wat meer te willen horen over de 

scoutinggroep van Buitenpost, de Brimzen. Die taak wil 
ik, als een van de leidsters binnen de groep, natuurlijk 
graag vervullen! 

Mijn naam is Esther Hamstra 
en ik ben al 20 jaar lid van 
deze scoutinggroep. De ge-
schiedenis van de Brimzen 
gaat alleen nog verder terug 
als dat. Begin 1986 werd door 
een groep enthousiaste Bui-
tenposters in de regio Buiten-
post een Scoutinggroep opge-
richt. Op 14 mei van dat jaar 
werd door die werkgroep een 
open dag georganiseerd met 
de scoutinggroep ‘De Granaet’ 

uit Dokkum. De opkomsten werden gehouden op de zol-
der van café de Ridder (nu de Point) in Buitenpost, totdat 
op 24 oktober eindelijk het eigen Brimzennêst geopend 
werd. Op die feestelijke dag werd ook de leiding, een 
20-tal Welpen (nu genoemd de “Esta´s”, 7 tot en met 10 
jaar) en een 10-tal Verkenners offi cieel geïnstalleerd.

Op 4 mei 1987 werd het pas geopende clubhuis in de 
as gelegd. Pas op 3 oktober werd op dezelfde plaats het 
huidige clubhuis heropend. De opkomsten werden in de 
tussentijd gehouden in een boerenschuur. Sinds dat mo-
ment heeft niet alleen de groep maar ook het clubhuis 
een aantal veranderingen doorgemaakt. Oplettende Bui-
tenposters hebben kunnen zien dat er eerst een nieuw 
gedeelte naast het oorspronkelijke clubhuis is gebouwd 
en dat we nu bezig zijn met de afrondende werkzaam-
heden aan weer een nieuwe uitbreiding. De grootte van 
de groep, we zitten inmiddels op 120 leden, heeft ervoor 
gezorgd dat we ook op veel terreinen actief zijn. Zo is 
er inmiddels voor nagenoeg elke leeftijdscategorie een 
groep. De jongste leden zijn rond de 5 jaar en beginnen 
bij de Bevers. Na deze groep komen de Esta’s, waar ik-
zelf een van de leidinggevenden van ben, en daarna de 
Verkenners. Deze groep loopt tot en met 15 jaar. Hierna 
volgen nog de Explorers en tenslotte, voor de echte 
enthousiastelingen boven de 18, de Stam. Als speciale 
groep zijn de “Blauwe vogels” twee keer in de maand ac-

tief in het clubhuis. Dit is een groep die is opgericht voor 
leden met een lichamelijke en / of geestelijke beperking 
vanaf 12 jaar. 

Voor al deze groepen wordt elke week op woensdag en 
zaterdag een breed scala aan activiteiten georganiseerd. 
Afgestemd op de leeftijd van de groep wordt aandacht 
besteed aan onderwerpen als samen werken/ spelen met 
anderen en het bijbrengen van diverse scoutingvaardig-
heden. Voorbeelden hiervan zijn het pionieren (van palen 
en touw allerlei dingen in elkaar knopen), knopen leren, 
hikes (speurtochten) lopen met kompas of GPS door de 
naaste omgeving van Buitenpost, vlot varen, op een 
verantwoordelijke manier vuur stoken etc. Dit gebeurt 
natuurlijk binnen elke speltak in hun eigen belevingswe-
reld. In de jongste groepen wordt er vooral gewerkt met 
een thema. Daarna worden tijdens de opkomsten van de 
oudere groepen alle onderdelen steeds meer uitgewerkt 
en worden de Brimzen steeds zelfstandiger gemaakt in 
het organiseren van activiteiten en het toepassen van de 
geleerde vaardigheden. Naast de reguliere opkomsten 
kent Scouting ook nog een aantal vaste bijzondere op-
komsten per jaar. De kampen die worden georganiseerd 
zijn daarvan ongetwijfeld het meest bekend. Zo gaan de 
Brimzen op een aantal kampen met de groep zelf, maar 
kan er ook met een groepje worden ingeschreven op 
kampen die nationaal worden georganiseerd. Hiervan 
is het kamp tijdens het Pinksterweekeinde, de HIT, een 
van de meest druk bezochte van het land. Op een groot 
terrein komen zoveel mogelijk groepen uit Nederland 
samen om zowel in bekend groepsverband als ook met 
elkaar activiteiten uit te voeren. Hier worden vaak hele 
leuke contacten opgedaan voor de toekomst. 

Nog een bekende activiteit is de jaarlijks terugkerende 
JOTA weekend, waarbij contact gemaakt kan worden 
met allerlei scoutinggroepen rond de wereld. Buiten 
het clubhuis wordt dan met vereende krachten een zo 
hoog mogelijke zendmast gebouwd, waarna men per 

toerbeurt plaats neemt achter de zendradio. Met be-
hulp van een lokale zendamateur wordt dan een poging 
gedaan om groepen zover mogelijk rond de wereld te 
bereiken, die ook allemaal op hetzelfde moment achter 
de radio zitten. In het tijdperk van de internetcommu-
nicatie is het schriftelijk contact leggen misschien niet 
zo’n grote inspanning meer, maar het wordt nog steeds 
als een sport ervaren om de collegascouts daadwer-
kelijk te spreken te krijgen. Al wordt daarna wel vaak 
het internet gebruikt voor verdere communicatie… 

Uniek voor de Brimzen is het vieren van een Boeren-
koolfuif. De naam doet het al vermoeden dat binnen dit 
gebeuren het eten van boerenkool met worst een grote 
rol speelt. Daarnaast wordt de avond, waar ook ouders 
en andere familieleden van harte welkom zijn, ingericht 
volgens een bepaald thema. Door alle speltakken wordt 
een stukje vermaak gegeven dat binnen het thema valt. 
Mochten deze verhalen de interesse hebben opgewekt 

voor de diverse activiteiten of zelfs een lid-
maatschap van de groep, neem dan eens een 
kijkje op onze website , www.brimzen.nl, of 
kom eens kijken bij een opkomst in ons club-
huis op het Mejonsmaveld.

Scoutinggroep de Brimzen is slechts één van de vrijwil-
ligersactiviteiten waar ik graag veel van mijn vrije tijd in 
steek. Het werken met kinderen is, wat ook mijn inval-
werk als juf al doet vermoeden, iets waar ik veel plezier 
in heb. Daarnaast ben ik actief binnen de jeugdorganisa-
ties van de Bethelkerk in Drachten. 

Ik geef de pen door aan Douwe Broersma. Hij zal u o.a. 
iets vertellen over de stichting Hulpfonds Bulgarije waar 
hij zich voor inzet. 

Voor It Koartling begint de zomervakantie altijd 
vroeg. Bijna alle cursusactiviteiten zijn afgelopen 
en er kan met tevredenheid op het seizoen terug-
gekeken worden. 

It Koartling is in de maanden juli en augustus 
gesloten, maar het gebouw is wel in overleg 
beschikbaar voor gebruikers. Contact kan daar-

over worden opgenomen op telefoonnummer 
0511-541214. Ook de jeugdsoos is voorlopig nog 
op de bekende tijdstippen geopend.

In het juni-nummer van De Binnenste Buiten 
krijgt u van ons een vooruitblik op het komende 
werkseizoen 2008-2009.

De School met den Bijbel aan de 
Kuipersweg (achter kapsalon Carin), 
gesloopt aan het eind van de jaren ‘80.



Gerard Peperkamp

BIJb IJlstra terug - boekenmarkt en meer 
De meesten onder ons zullen het nog weten dat voorheen aan de Kerkstraat 19, 
BIJb Ijlstra boekhandel was gevestigd. Op donderdag 5 juni wordt deze winkel 
opnieuw heropend. Gerard Peperkamp zal samen met zijn echtgenote Fien u van 
boeken en meer gaan voorzien. 

113 jaar boekhandel
In 1895 begon Bonne IJlstra aan de Voorstraat, in het huidige pand van Bremer, 
met boekhandel BIJb IJlstra. In 1967 verhuisde IJlstra naar de Kerkstraat 19 en 
in 1969 nam Gerard Peperkamp zijn handel over, maar behield de naam. Vanaf 
1978 voert Peperkamp ook nog een gelijknamige zaak in Drachten. Sinds enkele 
maanden staat het voormalige Modique-winkelpand leeg. “Omdat wij tot nog toe 
geen huurder hebben kunnen vinden voor ons pand in de Kerkstraat voelen wij 
ons genoodzaakt zelf te beginnen. Wij vinden het geen gezicht dat nu met de 
vernieuwing van de Kerkstraat er een pand leeg staat. Vandaar dat wij vanaf 5 
juni de deuren openen met een boekenmarkt. De inrichting is vooralsnog redelijk 
standaard gekozen, mochten wij binnen 4 maanden een huurder kunnen vinden, 
dan is het best mogelijk dat wij hier 
dan weer stoppen. Wij gaan dan weer 
onze aandacht alleen op Drachten 
vestigen”, vertelt Peperkamp. 

Expositie van kunstwerken
“Op de boekenmarkt zijn veel aan-
biedingen te vinden. Maar ook de 
normale gangbare boeken zult u hier 
straks kunnen vinden. Daarnaast kunt 
u bij ons terecht voor kantoorartike-
len. Eén van de nieuwste aanwinsten 
is Damasceens inlegwerk”, vertelt de 
Buitenposter ondernemer verder. Dit 
wordt zelf geïmporteerd. “Eén van 
de lange wanden van het pand wordt 
speciaal gereserveerd. Hier kunnen 
plaatselijke en regionale kunstenaars 
hun werken exposeren. Wij denken 
dat ook dit een welkome aanvulling 
kan zijn voor Buitenpost. Vanaf 5 juni 
bent u van harte welkom op de boe-
kenmarkt aan de Kerkstraat 19”.

Koninginnefeest in Haersmahiem

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Muisje 
en Vlekje, respectievelijk moeder en dochter en 
wonen al 20 en 19 jaar bij onze baasjes, Jacqueline 
en Dick Sletering. Dit vinden wij toch bijzonder. Wij 
worden heel goed verzorgd en als zij op vakantie 
gaan, hoeven wij gelukkig niet uit logeren. Onze 
buurtjes zorgen dan heel goed voor ons. Wij hopen 
nog een rustige oude dag te hebben al hebben wij 
af en toe zo onze kwaaltjes met de jaren. Maar dit 
schijnt gewoon bij de leeftijd te horen. Onze baasjes 
hebben daar af en toe ook last van. Doei!

 In ons dorp is een heel bijzondere hond gesignaleerd. 
Rocky, de franse buldog van Eelco Wiersma en zijn vrien-
din Lilla, is gek op zijn skateboard. Hij gebruikt hem als 
een ouderwetse autoped. Met drie poten op de plank en 
met één poot steppend maakt hij het trottoir aan de Schel-
tingastraat regelmatig onveilig. Een hele aardigheid om te 
zien. (foto’s: redactie)

Het was weer groot feest in Haersmahiem op koninginnedag. Alle bewo-
ners waren gevraagd om met een hoed naar de oranje bingo te komen 
en hier werd massaal gehoor aan gegeven. De één was nog mooier uit-
gedost dan de ander en zo werd het een schitterend oranje geheel in ‘De 
Ferdivedaasje’.

Bij binnenkomst werd iedereen getrakteerd op een oranje drankje en werd 
het Wilhelmus gezongen om vervolgens aan de oranjebingo te beginnen. 
Er waren leuke prijzen te winnen zoals ouderwetse oranje boterballen, 
een oranje begonia 
en natuurlijk een fl es 
oranje bitter.

Aan het einde van 
de middag werd ook 
nog de verkiezing 
van de mooiste hoed 
gehouden, deze werd 
gewonnen door mw 
Hoeksma-de Jong, 
die zelfs haar rollator 
prachtig had versierd. 
Mw Hoeksma kreeg 
daarom een fl es 
oranje bitter uitgereikt 
door Alie Dijkstra.

We hebben met z`n al-
len een zeer gezellige 
middag gehad!

Sprekwurd fan de moanne

de beam mei syn fuotten 
yn’e grûn en syn earmen 
omheech nei de himmel, 

is ynspiraasjeboarne 
foar tal fan siswizen en 

sprekwurden

Fan de hege beam ôftarre
Interen op het kapitaal

Tusken beam en bast sitte 

Betrokken worden in een geschil 
tussen echtelieden

Sa lang as de beam bloeit kin 
er ek frucht drage

Zo lang de mens leeft kan hij 
zich ook nuttig maken

Ite moat men, sei de dief, al 
wienen de beammen galgen
Een mens moet eten, ook al zal 
hij zijn voedsel moeten stelen

Binne en Boaite  op reis
- Okay Binne, ik heb geboekt voor de grote reis!

- Oh ja Boaite heb je alles geregeld?
- Ja hoor, we gaan met 18 campers op pad!

- En waar gaan we ook alweer naar toe Boaite?
- Naar Moermansk in Rusland Binne!

- Zozo, toe maar, dat is wel een eind hoor!
- Jazeker, heen wel 5000 kilometer rijden over 

soms lastige wegen Binne!
- Maar het is toch wel georganiseerd ?

- Inderdaad Binne vanaf Polen tot na Moermansk 
worden we begeleid door gidsen en tolken!

- Maar kun je dan zelf niets regelen?
- Sowieso moeten we op eigen gelegenheid 

naar Polen  en na de grensovergang 
Moermansk-Finland zijn we ook weer op ons zelf 

aangewezen Binne!
- En gaan we dan vanuit Finland naar 

Noorwegen?
- Helemaal goed Binne, via de Noordkaap en de 

Noorse  orden
zakken we af naar het Zuiden en door Zweden 
en Denemarken komen we dan weer richting 

thuis!
- Tjonge Boaite dat is me wel een reis, hoe lang 

doen we erover?
- We vertrekken volgende week al en zijn half 

augustus weer thuis Binne!
- Jemig de pemig dat is wel tweeënhalve maand 

Boaite, 
- Jazeker, zijn we lekker lang weg!

- Maar Boaite hoe moet dat dan met ons stukkie 
in de Binnenste Buiten?

- Met de laptop ga ik reisverslagen maken Binne 
en die stuur ik dan via de email naar de redactie!

- Oh Boaite ik ben zo zenuwachtig ik kan bijna 
niet wachten!

- Nog even geduld Binne, maar die paar weken 
zijn zo om hoor!

- Wat zullen ze allemaal jaloers op ons zijn hè 
Boaite?

- Natuurlijk Binne… maar hun pensioentijd komt 
dichterbij, en dan kunnen ook zij gaan wanneer 

ze willen.
Maar voorlopig pakken wij ‘dat reisje’ alvast mee 

Boaite
Zeker weten Binne, zeker weten! 

Surodoeth

Binne Lutje en Boaite Post

Gerard Peperkamp
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Een groot aantal van de vaste rubrieken, een deel van de informatie en de 
verschillende foto’s die u in dit blad aantreft, is binnen een week na verschijning  

ook terug te vinden op onze website:  www.binnenbuitenpost.nl

Afternoon tea in De Kruidhof 
In de maanden juni en juli bieden botanische tuin De Kruidhof en Talant de bezoekers een 
speciaal arrangement aan op de vrijdagmiddagen, de Afternoon tea. Het bezoek aan De 
Kruidhof is op deze middagen inclusief één kop koffi e of thee met gebak. Hiervoor betaalt 
u een kleine toeslag op de gewone entreeprijs. De Afternoon tea is een leuke gelegenheid 
om kennis te maken met de botanische tuinen en met het tuincafé van Talant. Ook hebben 
bezoekers toegang tot het IJstijdenmuseum en is het mogelijk planten of cadeauartikelen 
te kopen. De Kruidhof staat in 2008 in het teken van de roos. Verspreid door de zeventien 
thematuinen vind u informatie over rozen en kunt u rozen bewonderen die in volle bloei 
staan, met name in het helemaal vernieuwde Rosarium. In het Tuincafé kunt u genieten 
van de rozenschilderijen van Bianca Venmans met heldere kleuren en originele, primaire 
vormen. Kijk ook op www.dekruidhof.nl.
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Dartsclub ‘t Twaspan,
twee, drie en vier Tuinbeleven

Als ik vanaf huis naar De Kruidhof fi ets wissel ik de route veelal af, nu 
eens langs deze, dan weer langs gene weg. Onderweg bestudeer ik de 
Buitenposter voortuintjes en het gemeenteplantsoen. Ik ben me ervan 
bewust, dat dit een vorm van beroepsdeformatie is. Aangezien De Kruid-
hof dit jaar “over rozen” gaat, kijk ik nu met een echte ‘kenners’-blik in het 
bijzonder naar de rozen in de tuinen en plantsoenen. Zonder meer kan 
gezegd worden dat rozen een bijzondere plaats innemen in ons dorp. Een 
rozenroute door Buitenpost moet eenvoudig te maken zijn. Bijvoorbeeld: 
van Kranswier naar Bernardlaan, de Kuipersweg op en door de Oude Ha-
venstraat naar de Parklaan om via de Voorstraat richting de Julianalaan 
en de Schoolstraat te gaan en aan te komen bij het neusje van de zalm, 
De Kruidhof. 
Als het om rozen gaat, dan denken we bij De Kruidhof niet alleen aan 
de sierrozen, de heesterrozen, de oude en de nieuwe rozen, maar aan 
de rozenfamilie in de breedste zin van het woord. De Rosaceae vormen 
een van de grootste plantenfamilies die er bestaan. Behalve de echte 
rozen zijn veel fruitsoorten zoals appels, peren, aardbeien en bramen 
roosachtigen. Ook besdragende struiken en bomen zoals de meidoorn, 
de sleedoorn en de krentenboom horen erbij, net als kruidachtige planten 
als de pimpernel en de vrouwenmantel. En alle sierprunussen die nu zo 
fantastisch bloeien zijn familie van de roos. Dus tijdens uw rozenroute 
door Buitenpost raakt u niet snel uitgekeken in deze meimaand van dit 
jaar van de roos! 

Jan Willem Zwart 

De meeste Nederlanders hebben wel eens een 
dartswedstrijd gezien op tv. Vroeger werd 
het pijltjesgooien genoemd. Tegenwoordig 
gebruikt men het engelse woord darts. Ray-
mond van Barneveld, de vroegere postbode in 
den Haag en Co Stompé, de Mokumse trambe-
stuurder zijn in de loop der jaren bekende Ne-
derlanders geworden En plotseling was daar 
Jelle Klaassen die verrassend in Engeland de 
Embassy won, om een jaar later in Ronde één 
te worden uitgeschakeld. Engeland is de ba-
kermat van het dartsspel; het wordt daar in 
de pubs (een engels woord voor kroegen) ge-
speeld en de pijltjeswerpers in dat land gieten 
menig pilsje voor, tijdens en na de wedstrij-
den door hun keelgat.

Ook Buitenpost heeft een aantal dartsclub. Van het 
niveau op de Embassy kunnen onze darters alleen 
maar dromen, maar ze beleven erg veel plezier 
aan hun spel. Iedere dinsdagavond wordt er onder 
andere gedart in ‘t Twaspan aan de Kerkstraat.  
De correspondent van Binnenste Buitenpost wilde 
er meer van weten en ging bij één van deze Bui-
tenposter enthousiastelingen op bezoek, te weten 
Arnold van der Heide. “In 2002 was er slechts één 
dartsclub en die heette ‘t Twaspan één. Een groep 
vrienden richtte toen ‘t Twaspan twee op”, vertelt 
Arnold, “ook ik maakte onderdeel uit van deze 
groep. Even later volgden ‘t Twaspan drie en ‘t 
Twaspan vier”.

Vereniging en bond
Een jaar later werd ‘t Twaspan één opgeheven; 
de namen van twee, drie en vier werden niet ver-
anderd, zodat zich nu het vreemde feit voordoet 
dat er geen eerste team is, maar wel een tweede, 
derde en vierde. Voor de darters is dat niet belang-
rijk. Ook is het niet zo dat de sterkste werpers in 
het hoogste team spelen. De onderlinge sfeer, de 
vriendschapsbanden tussen de darters onderling 
zijn belangrijker. Momenteel telt de vereniging 
zestien leden. Van alle provincies in Nederland is 
darten in Friesland het populairst. De drie Buiten-
poster teams zijn aangesloten bij de FDB (Friese 
Darts Bond). Daarboven is dan nog de NDB (Ne-
derlandse Darts Bond). De Friese bond heeft de 
clubs ingedeeld in diverse divisies. Zo is er voor de 
sterkste darters de eredivisie, daarna de eerste, 
de tweede, de derde, de vierde en de vijfde divisie. 
“Een paar jaren geleden speelden we uitstekend”, 
vertelt Arnold, “we eindigden één keer zelfs als 
tweede in de tweede klasse. Een knappe prestatie, 
maar helaas degradeerde ons team het daarop 
volgende jaar”.

De speelavonden
In september van ieder jaar begint een nieuw sei-
zoen. Van september tot januari van het daarop 
volgende jaar speelt men veertien wedstrijden 
tegen andere clubs. Dan wordt door de FDB 
de balans opgemaakt. De club, die het hoogste 
staat promoveert; de laagste in een poule de-
gradeert. Het is in theorie mogelijk dat een club, 
die het heel goed doet, in één seizoen tweemaal 
promoveert en degene die het heel slecht doet 
kan tweemaal degraderen. Op zo’n speelavond 
speelt men negen partijen. Vier singlepartijen; 
vier koppelpartijen, allemaal uitgaand van 501 
punten met een aantal legs van ‘Best of 5’. Aan 
het slot van iedere speelavond volgt dan de zo-
genaamde biergame. Alle acht darters (de vier 

Buitenposters tegen de vier tegenstanders) wer-
pen om de beurt; men speelt dan één leg van 
1001 punten. “Het gaat behoorlijk snel op zo’n 
avond”, vertelt Arnold “De meeste partijen duren 
ongeveer één kwartier. Een complete wedstrijd is 
dan ook meestal na twee en half uur afgelopen”. 

Kroegsport
Darts is een echte kroegsport en wordt dan ook 
uitsluitend in horecagelegenheden gespeeld. De 
FDB ziet er steekproefsgewijs op toe dat deze ca-
fé’s een goede verlichting hebben en ook de hoog-
te en de afstand tot het bord worden nauwkeurig 
gemeten. En passent vertelt Arnold dat de plaats, 
waar de werper staat een ‘okky’ heet. Je mag zelf 
het gewicht van de pijlen kiezen, het maximale ge-
wicht mag 50 gram per pijl zijn. Het gewicht waar 
meestal mee wordt gegooid, varieert van 23 tot 
27 gram. Je hebt kortere en langere darts, al naar 
gelang van de voorkeur van de darter. Het komt 
wel eens voor dat er iemand is, die last krijgt van 
darteritus. Deze ‘ziekte’ houdt in dat de werper 
het pijltje niet los kan laten. “Wat een onzin hoor 
je hier en daar dan iemand in Buitenpost zeggen”, 
zegt Arnold, “maar het gebeurt. In feite zit het tus-
sen je oren”. Het is een soort verkramptheid. Het 
enige wat helpt is thuis en op de club oefenen door 
veel pijltjes te werpen”.

Maar het gaat om het spel
Darters, vooral de Britten hebben een drankorgel-
reputatie. Nu valt dat bij de Buitenposter darters 
wel mee. “Spelen wij een uitwedstrijd, dan wordt 
van te voren afgesproken wie die avond de BOB 
is”, aldus Arnold, “het blijft bij de meeste darters 
maar bij één of twee pilsjes. De meeste spelers 
moeten de volgende dag werken en echt doorzak-
ken komt praktisch niet voor. Het gaat ons om het 
spel”.

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

Prachtig weer was het op de 
slotdag van de 62e editie van 
de Elfstedenwandeltocht.
Ook dit maal konden de wan-
delaars genieten van de oldti-
mers, die op hun geheel eigen 
wijze de Elf Steden bezochten.
De wandelaars hadden toen al 
vier ‘loop’dagen achter de rug 
en in tien steden een stempel 
gekregen. Ze waren op weg 
naar Leeuwarden voor het 
laatste stempel en om het 
felbegeerde elfstedenkruisje in 
ontvangst te nemen.
 
Daarvoor was het op de eerste 
dag naar Sloten moeilijk ge-
weest; felle tegenwind en spie-
ren in het lichaam, die protes-

teerden omdat ze aan het werk 
werden gezet om 50 kilometers 
in één dag te overbruggen. 
 
Tijdens de tweede en de derde 
dag kregen de dames en heren 
lopers te maken met fi kse re-
genbuien.
 
Koninginnedag 2008 ging ook 
volledig aan de wandelaars 
voorbij. Ze hadden het té druk 
met de wandeltocht.
Voor zover bekend namen 
vier Buitenposters deel aan de 
tocht.
Willem Kroodsma (de Schep-
perstraat) hield zoals gewoon-
lijk, de friese vlag hoog in top.
Aldert Hamstra (Troelstralaan) 

was steeds in de voorste linies 
te vinden; de andere Buiten-
posters konden hem niet bij-
benen.
Bote de Haan (de Ring) ging 
het dit jaar een stuk gemak-
kelijker af dan in 2007.
Jappie Wiersma (Bernhard-
laan) had wel eens eerder losse 
stukken van de Elfstedentocht 
gelopen, maar ditmaal deed hij 
het in één keer en haalde hij 
zijn eerste kruisje.
 
De organisatoren van de tocht 
hadden weer prima werk afge-
leverd. Het hele loopfestijn was 
weer een feest.

Buitenposters in Elfstedenwandeltocht

Sinds Pinksteren bloeien de eerste rozen in het Rosarium, de nieuwe 
rozentuin van De Kruidhof. De primeur is voor de duinroos, die haar 
grote witte bloemen al op 12 mei laat zien. De knoppen van de andere 
rozen staan op springen en bijna alle struiken zijn goed aangeslagen 
en zullen nog deze zomer bloeien.

Daarmee overtreft de nieuwe tuin de aanvankelijk bescheiden verwach-
tingen van misschien enige bloei in het eerste jaar, maar vast nog geen 
bloemenzee. Het zomerweer in de eerste weken van mei heeft ervoor 
gezorgd, dat de meeste rozen zich helemaal op hun gemak zijn gaan 
voelen in De Kruidhof. De goede verzorging die ze krijgen wordt beloond. 
Want er is wel zorg nodig, om de rozen in dit beginstadium de ruimte te 
geven. Het ‘onkruid’ groeit immers net zo hard. En er komen nog heel wat 
goudsbloemen tussen de rozen op, die dit jaar niet meer zo welkom zijn 
als in het vorige seizoen. Het is spannend om tussen de twaalf rozen-
perken door te lopen en te zien hoe de bloemen zich een voor een gaan 
openen. Sommige struiken stralen van gezondheid en ontwikkelen mooie 
sterke takken met fris groen of mooi donkerrood blad. Andere hebben het 
nog wat moeilijk om op gang te komen. Er is er eentje echt gesneuveld. 
De broertjes en zusjes in het groepje van drie doen het er niet minder om. 
Hier en daar zijn nog open plekken die nog ingevuld moeten worden. De 
daar geplande rozen waren tijdelijk niet leverbaar. 

Rozenroute
Wie De Kruidhof bezoekt kan een 
rozenroute door de tuinen lopen. 
Op verschillende plaatsen staan 
informatiepanelen met wetens-
waardigheden of een mooi verhaal 
over de roos. Deze vallen direct 
op in de tuinen: een rozenstam 
met twee grote bladeren, op een 
waarvan de tekst is te lezen. Het 
zal u duidelijk worden, dat het bij 
de rozenfamilie om meer gaat dan 
alleen de rozen in het Rosarium. Er 
zijn allerlei struiken en bomen die ook tot die familie behoren. De hele 
Fruithof staat er vol mee: appels, peren, bramen, aardbeien. En overal in 
de tuinen vinden we verwanten van de roos bijvoorbeeld de meidoorn, 
sleedoorn of krentenboom. In de Kloostertuin vindt u prachtige groepen 
‘oude’ Europese rozen, die vaak al meer dan een meter hoog zijn en de 
vakken helemaal opvullen met hun frisse jonge twijgen maar ook oude 
cultuurrozen. Ook de botanische of wilde rozen zijn goed vertegenwoor-
digd. De Hondsroos, die in Fryslân vrij algemeen in het wild voorkomt, zult 
u herkennen aan de grote, haakvormige dorens aan de takken. Vroeger 
dacht men, dat deze roos kon helpen tegen de beet van een hondsdolle 
hond maar dat is een fabeltje. Eigenlijk betekent honds ‘gewoontjes’ of al-
ledaags, zelfs ietwat ordinair. De hondsroos is dus een heel gewone, een 
alledaagse roos. Maar wel mooi, zeker ook gewoon in de natuur, in een 
houtwal bijvoorbeeld, of in een haag om het erf heen. Een beetje jammer 
van die alledaagse roos is, dat ze maar een keer in het seizoen bloeit. Dat 
vonden rozenkwekers ook. Al lang geleden begonnen ze daarom rozen te 
veredelen om steeds mooiere bloemen te verkrijgen, die niet alleen lekker 
ruiken zoals de oorspronkelijke wilde soorten, maar die ook vaker bloeien 
door het jaar heen. Vooral de ontdekking van de goede eigenschappen 
van de oude rozen uit China leidde vanaf ongeveer 1750 tot een revolu-
tie in de rozencultuur. De Chinese rozen brachten nieuwe kleuren op de 
markt en maakten meer bloeiperiodes door. 

Voor wie zich erin wil verdiepen, is in het nieuwe Rosarium de hele ge-
schiedenis van de rozenkwekerij af te lezen. Via de oorspronkelijke wilde 
of botanische rozen en de oude gekweekte Europese rozen en de sinds 
de 18e eeuw geïmporteerde Chinese rozen tot de moderne Engelse ro-
zen en muskushybriden. Als u weet dat er alleen al honderden soorten 
wilde rozen bestaan, die ook binnen de soort sterk kunnen variëren, dat 
de mogelijkheden voor kruising tussen rozen oneindig zijn, dan zult u 
begrijpen, dat iedere rozentuin, hoe omvangrijk ook, een selectie is. Dat 
in aanmerking genomen, is er in De Kruidhof een prachtige verzameling 
bijeengebracht waar u nu volop van kunt komen genieten. 

Hanneke Hoekstra, vrijwilligster van De Kruidhof
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Probleem om een gulden
“Indertijd had Geert Westra te Veenklooster 
van Oene van D., 27-jarig koopman te 
Augustinusga, een gulden geleend, daar hij geen reisgeld had. Op de 
5 Januari zat Geert na het bezoeken van de veemarkt te Leeuwarden 
in den trein, in een doorloopenden wagen. Tusschen Veenwouden 
en Zwaagwesteinde, kwam Oene bij hem en vroeg den gulden terug. 
Geert herinnerde zich zooals hij verklaart, niets van die zaak en 
weigerde. Toen ging Oene hem te lijf en sloeg hem voor den mond. Zij 
maakten zoo’n leven, dat andere reizigers toeschoten en een einde 
aan de handtastelijkheden maakten. En Geert betaalde om van Oene 
af te komen gelijk hij zegt, den gulden. Volgens Oene wist Geert heel 
goed van de leening. Hij had al eerder de terugbetaling geweigerd. De 
subs-offi cier, beklaagdes gunstig verleden in aanmerking nemende, 
eischt f. 10,-- boete of 10 dagen hechtenis, wat Oene te veel acht”.

Vernieling van een dampaal
“In den laten avond van 7 Januari – het was nog een half uur 
voor middernacht – liep Johannes V., 19-jarig molenaarsknecht te 
Kootstertille, met zijn vriendjes op den straatweg onder Kooten. Zij 
kwamen bij het erf van S. de Jong, wiens meid den vrijer had en toen 
is het Johannes zoodanig te moede geworden, dat hij – het verband 
is niet recht duidelijk – een dampaal van een hek vernielde. Een 
veldwachter heeft hem op den daad betrapt en Johannes betaalde 
een schadevergoeding van een paar gulden. Volgens den veldwachter 
moet de woning van de Jong het telkens ontgelden en was beklaagde 
daarmee bekend. Beklaagde ontkent, het voornemen te hebben 
gehad om den paal te vernielen. Eisch: 14 dagen gevangenisstraf”.

Bedrogen
“Voorheen was Sake Eskens, nu wonende te Leeuwarden, 
caféhouder te Engelum. Den 4 Januari was er boelgoed te zijnen 
huize en onder den boedel die verkocht werd, bevonden zich ook 
eenige fl esschen met inhoud. De koopers, die zich aan dien inhoud 
dachten te vergasten, werden zeer teleurgesteld. Sommige fl esschen 
hadden langer dan een jaar gestaan en bevatten een mengsel van 
water, zure sinaasappelen, suiker, zuurtjes – ja wie weet, wat 
meer ! Misschien kan er nog een goede “kwast” van komen had 
de caféhouder gedacht. Zulk een fl esch kocht Sijtse K, arbeider 
te Drogeham, tijdelijk te Engelum, voor een kwartje. Een toen het 
boelgoed was afgeloopen, verscheen hij in de tap, tegelijk woonkamer 
van Eskens en eischte zijn kwartje terug, daar bij zich met de fl esch, 
die hij weer wilde afgeven, bedrogen achtte. De caféhouder was niet 
genegen tot den ruil. “It kwartsje werom of ik smoar dy !” riep Sijtse. 
“Biste gek ?” vroeg Eskens, die den bezoeker herhaaldelijk het gat 
van de deur wees. Doch Sijtse weigerde te vertrekken, zeggende 
dat Eskens in dat huis niets meer te zeggen had. Ten laatste heeft 
hij den caféhouder de fl esch naar het hoofd geworpen, zonder den 
man te raken. En daarmee vertrok Sijtse. Heden moet hij zich voor 
huisvredebreuk verantwoorden. Beklaagde beweert, dat de fl esch, 
met inhoud hem voor echten drank was verkocht. Eisch tegen hem 
14 dagen gevangenisstraf. 

BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1960, die woonden in Buitenpost.
5 januari: de Meer, Maaike, 83 jaar, gehuwd geweest met: Hoeksma, 
Pieter
16 januari: van der Velde, Lutske, 89 jaar, ongehuwd
24 januari: van der Heide, Wijger Wijtzes, 93 jaar, gehuwd geweest met: 
de Vries,Wijtske
1 februari: de Graaf, Ytje, 63 jaar, gehuwd geweest met: Schut, Hijltjo
22 februari: Veenstra, Melle, 66 jaar, e.v.: van der Mei, Lolkje
3 maart: Tamminga, Harm, 86 jaar, gehuwd geweest met: Lollinga, 
Tjitske
10 maart: Karsijns, Albertus, 84 jaar, gehuwd geweest met: Horstra, 
Hendrika en later met: Mighels, Wubke
12 maart: Dijkstra, Eke, 92 jaar, ongehuwd
24 maart: Wiersma, Hetje, 90 jaar, gehuwd geweest met: Turkstra, 
Andries
6 april: van der Veen, Theunis, 61 jaar, e.v.: van der Veen, Jantje

Rechtbank Leeuwarden, 7 februari 1912

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 46 -

Met nog één training te gaan, is het einde van seizoen 
2007/2008 alweer dichtbij voor volleyballend buiten-
post. De verschillende teams van VCB. presteerden 
dit seizoen allemaal op hoog niveau: 1 kampioen, 2 
promoverende teams, en 5 teams met lijfsbehoud, 
binnen de NEVOBO-competitie. Bij de dorpen wisten 
onze dames het tot de 3e positie te brengen. 
Bij de heren was dit seizoen de strijd extra groot. Door 
het promoveren van heren 2 vorig seizoen, starten 
zowel heren 1 als heren 2 in de 2e klasse, en de-
zelfde poule. Ondanks dat in de rechtstreekse duels, 
beide teams een keer van elkaar wisten te winnen, 
eindigde het 1e heren team op een nette 3e positie. 
Smant’s heren 2 wist het tot een 8e positie te brengen. 
De 3 dames teams starten in resp. de 3e, 4e en 5e 
klasse. Dames 1 kreeg het in het begin van het sei-
zoen zwaar, er werden meer sets verloren dan gewon-
nen, en ze bleven tot de kerst in de onderste regionen 
hangen. Na een verfrissende winterstop wisten ze het 
roer om te gooien, en werden er bijna alleen nog maar 
punten gewonnen. Het team van Modique wist zich 
toch nog tot een 4e plaats omhoog te spelen.
Anders ging het bij dames 2, hier werd gelijk een 
zegereeks gestart. En al tijdens de winterstop leken 
ze onverslaanbaar. Met slechts 4 verloren sets uit 66 
werden ze overtuigend kampioen, en kon de nieuwe 
shirtsponsor, BOX architecten uit Burum, gelijk weer 
met ze op de foto. De feestelijke huldiging ging ge-
paard met gebak en natuurlijk rode rozen. 
Het jeugdige 3e damesteam van VCB speelde een 
degelijk seizoen, en wist zich te plaatsen voor een 
promotie/degradatiewedstrijd. Als laatste wedstrijd 
van dit seizoen traden de dames in actie tegen V.S.C. 
Het werd een bloedstollend spannende wedstrijd die 
werd gewonnen door VCB. De dames in shirts van 
Hoekstra’s Snackservice zullen dus volgend seizoen 
uitkomen in de 4e klasse.
De 2 jeugdteams speelden afgelopen seizoen voor 
het eerst op groot veld. Hiervoor speelden ze allemaal 

nog in de circulatiejeugd. De wisseling naar groot veld 
ging echter vrij vloeiend. De eerste weken waren nog 
wat wennen, maar het enthousiasme won al snel van 
het ongemak. Het 1e team kwam uit in de middelste 
jeugdcompetitie, en wist daar op een 6e plek te eindi-
gen. Jeugd 2 deed het beter, in de C-klasse werden 
ze 3e.
Bij de jongste jeugd, de circulatievolleyballers, werden 
verschillende toernooien gespeeld. Ook hier wist VCB. 
goede resultaten neer te zetten. De recreantengroep, 
welke ieder jaar een groot toernooi organiseert, wist 
dit jaar op het eigen toernooi niet te vlammen. Het 
toernooi zelf was weer een groot succes, maar de 
beide teams eindigden buiten het podium. 
Op www.vcbuitenpost.nl is nog meer terug te lezen 
over afgelopen seizoen, maar er staat bijvoorbeeld 
ook meer informatie over de vereniging zelf. Nieuwe 
spelers zijn natuurlijk altijd welkom, dus kom gerust 
eens langs. 
Op de foto het kampioenteam Dames 2: (vlnr) achter: 
Sytze van der Wal (BOX architecten), Lisette Gerlsma, 
Jacomien Vellinga, Alina de Vries en trainer André Gie-
zen,  voor: Dorien de Haan, Anneke Bosscha en Jellie 
Dijkstra. Op de foto ontbreekt Hendrikje Postema.

Aan de rand van Buitenpost, met 
als groen decor het Haersma De 
Withpark, liggen vier tennisbanen 
verscholen. Al 40 jaar is hier de 
thuishaven van Tennisvereniging 
Buitenpost, dat inmiddels rond de 
300 fanatieke tennisleden telt. Op 
29 maart is het 40-jarig jubileum 
uitbundig gevierd met een barbe-
cue en zorgde coverband SOS 
voor muzikaal spektakel. Eerder 
op die dag werd begonnen met 
de ‘openingstoss’, de offi ciële start 
van het tennisseizoen - altijd een 
spannend moment. Een deel van 
de leden vond ook op dinsdag-
avond de weg naar de tennisbaan 
om hieraan deel te nemen. Elke 
keer is het weer een gezellig sa-
menkomen van vele gezichten en 
rackets.

Dinsdag 13 mei was het niet an-
ders. Onder invloed van prachtig 
weer en een langzaam onder-
gaande – maar nog steeds verve-
lend hoog staande – zon, trokken 
20 leden richting het tennispark 
om er weer een sportief en gezellig 
avondje van te maken. De rackets 
werden zorgvuldig in het rek ge-
daan en het terras vulde zich met 
tossers die met fonkelende – en 
soms angstige - ogen zagen hoe 

hun racket gekoppeld werd aan de 
dubbelpartner en de twee tegen-
standers. Rond de klok van zeven 
waren de eerste bewegingen op 
de banen waarneembaar, waarbij 
al enkele ballen het net overvlo-
gen. Een bel luidde het startsein in 
en na een half uur spelen zorgde 
diezelfde bel voor de eerste felici-
taties. Napratend over de gespeel-
de partij loopt men  richting terras 
en moet voor een tweede keer het 
racket getrokken worden.

Rond de klok van tien vindt het 
overgrote deel de avond geslaagd 
en geniet in de kantine van een 
lekker, warm kopje koffi e of een 
koud pilsje. Men praat nog na, 
blikt vooruit op de competitie of 
de nieuwe activiteiten. Zo wordt 
er vanaf dit jaar een zogenaamde 
laddercompetitie gespeeld. Leden 
geven zich op bij de commissie 
en komen op de ‘ladder’ te staan. 
Als deelnemer aan het toernooi is 
het de bedoeling aan het end op 
de hoogste trede te staan door de 
persoon te verslaan die boven je 
staat. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen de heren en de 
dames, die daarmee elk een eigen 
toernooi hebben. Al met al belooft 
het een nieuwe en spannende 

competitie te worden. Naast het 
laddertoernooi keren (jaarlijks) an-
dere kampioenschappen ook weer 
terug. Spannende games beloven 
het te worden in het dubbelkampi-
oenschap (2 tot en met 14 juni) en 
aces zullen zeker niet ontbreken 
tijdens de enkelkampioenschap-
pen. Wat ook dit jaar niet zal ont-
breken is tijdens de feestweek de 
strijd op de ‘Paardencup’. Diverse 
clubs zullen enkele van hun spe-
lers afvaardigen om mee te dingen 
naar de felbegeerde cup. Voor 
technische hoogstandjes en rake 
smashes is een dagje paardencup 
zeker de moeite waard.

Vanzelfsprekend is het hek ook 
open op de dinsdagavond, waarbij 
u de sfeer kunt proeven bij een 
levendige en gezellige vereniging 
en kunt genieten van prachtige 
slagenwisselingen op de reeds 
eerdergenoemde toss. De diverse 
competities, gecombineerd met fa-
natieke en sportieve leden, maakt 
elke ontmoeting op de baan weer 
een avontuur. Plezier staat hoog in 
het vaandel, de liefde voor de sport 
is voelbaar en de sfeer ontspan-
nen. Deel het plezier met onze le-
den en proef de sfeer: Maak kennis 
met het Buitenposter tennis!

Badminton Club Buitenpost 

De tennisvereniging: smashen sinds 1967

Nieuws van Volleybal Club Buitenpost

De Kuipersweg omstreeks 1938. In het eerste huis heeft vele jaren 
de familie J.B. Nienhuis gewoond. Verderop is het voormalig Nuts-
gebouw nog te zien met de bijbehorende woningen.

De Badminton Competitie van Noord-Oost Friesland  
2007/2008 heeft dit jaar voor Buitenpost weer enkele 
prijzen opgeleverd. Het eerste team van de jeugd, 
bestaande uit Bas Rusticus, Esther de Bruin en Eline 
van der Meulen en Ricardo Brouwer, is dit seizoen 
eerste geworden. Het tweede jeugdteam met Bea 
Meijer, Annemarie Weijer, Martsen Hut en Lisanne 
van der Meulen is op een mooie 4e plaats geëindigd 
in de competitie. Beide teams moesten in totaal 12 
wedstrijden spelen. Het senioren team, met als vaste 
bezetting Klazina Visser, Jelma van der Meulen, Hille 
Meetsma en Tjidsger van der Meulen is op een 5e 
plaats geëindigd. De dorpencompetitie werd dit jaar 
afgesloten met een jeugd- en een seniorentoernooi, 
op 19 en 26 april. Ook hier viel Buitenpost in de prij-
zen. Martsen Hut werd derde en Bea Meijer werd 
eerste van het jeugdtoernooi. Bij de senioren werd 

Tjidsger van der Meulen 3e. 
Volgend jaar hopen we weer te kunnen deelnemen 
aan de competitie. Voor als je eens een kijkje wilt ne-
men, de badminton club traint iedere dinsdagavond in 
de sporthal de Houtmoune.




