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Vrolijke dansvoorstelling tijdens zomeravondmarkt
Op de zomeravondmarkt van vrijdag 20 juni werd een optreden door shantykoor ??? gegeven, 

wat vergezeld ging van een dansje door in spaanse tenue uitgedoste dames. 
Een en ander werd gadegeslagen door het winkelend publiek, dat de voostelling wel waarderen kon. 
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Van de redactie

Alweer de laatste krant van dit 
seizoen. De redactie gaat op 
zomer-reces. Zoals u waar-
schijnlijk wel weet, komt er in 
juli geen Binnenste Buiten Post 
door uw brievenbus vallen. De 
redactie en de correspondenten 
moeten weer wat nieuwe inspi-
ratie opdoen voor het komende 
seizoen. Het afgelopen seizoen 
hebben we weer 11 mooie 
dorpskranten in elkaar gezet 
met z’n allen. We hadden ook 
nieuwe rubrieken, zoals de co-
lumn van Reinold Paauw en ‘Uit 
het plakboek’. Voor deze laatste 
rubriek vroegen we onze lezers 
om foto’s uit de oude doos op 
te sturen. Daar heeft een aan-
tal van u gehoor aan gegeven, 
waarvoor onze dank! Natuurlijk 
hopen we ook in het nieuwe sei-
zoen uw inzendingen te mogen 
ontvangen. Ook houden wij ons 
van harte aanbevolen voor tips 
van uw kant over dingen die in 
ons dorp spelen en die voor ons 
blad van belang kunnen zijn. Dit 
kan van alles zijn, van namen 
van mensen die zich verdien-
stelijk maken voor ons dorp en 
dorpsgenoten die een bijzon-
dere reis hebben gemaakt, tot 
opmerkelijke gebeurtenissen 
binnen uw vereniging of club.
Ons blad bestaat mede door uw 
medewerking en door de inzet 
van vrijwilligers, zowel redactie 
als correspondenten. Natuur-
lijk kunnen we ook niet zonder 
onze adverteerders! Langs deze 
weg willen wij iedereen die het 
afgelopen seizoen een bijdrage 
heeft geleverd van harte be-
danken. Rest ons nog een ieder 
een plezierige en ontspannen 
vakantie toe te wensen!

Mejontsmaveld en state Jeltingalaan open kwesties voor PBB
De blijdschap over het persbericht van de 
gemeente dat de woningbouwplannen voor 
het Mejontsmaveld in de ijskast gaan, was 
gemeend. Maar daarmee is voor PBB de kous 
nog niet af. Ook het nieuws dat er serieuze 
plannen zijn voor woningbouw op de grond 
van het kassencomplex aan de Jeltingalaan 
zorgde voor gemengde gevoelens. Aanleiding 
dus voor wat uitleg over de overwegingen die 
Plaatselijk Belang bij deze kwesties heeft.

Belangrijk hierbij is het zogenaamde woningcon-
tingent dat de gemeente toegewezen heeft gekre-
gen van de Provinsje Fryslân. Om de groei van 
de dorpen en steden in Friesland op een goede 
manier te laten verlopen, bepaalt de Provinsje 
hoeveel woningbouw er plaats mag vinden. Kort 
geleden werd bekend dat de Provinsje dit aantal 
voor Achtkarspelen in ieder geval tot 2012 sterk 
beperkt heeft. Een fi kse tegenvaller voor een ge-
meente die in principe voldoende woningbouw-
areaal op voorraad heeft en tegelijkertijd te maken 
heeft met een grote groep woningzoekenden.

Geluk bij een ongeluk? - Mejontsmaveld
Voor ons dorp was een consequentie dat de ge-
meente de conclusie heeft getrokken dat het, in 
ieder geval voorlopig, niet zinvol is om verder te 
gaan met grootschalige woningbouwplannen op 
het Mejontsmaveld. In een persbericht werd hier-
van kennis gegeven en direct betrokkenen zoals 
de Concours Hippique-commissie, scouting ‘de 
Brimzen’ en Plaatselijk Belang Buitenpost sta-
ken hun blijdschap daarover niet onder stoelen 
of banken. PBB heeft vanaf het moment dat de 
bouwplannen in Gewogen Ambitie 1 van oktober 
2006 bekend werden, aangegeven zich daarin 
niet te kunnen vinden. In haar argumentatie werd 
een viertal belangrijke overwegingen kenbaar ge-
maakt. Maar hiervan werd in het persbericht niets 
teruggevonden. Tegelijkertijd is er wel de uitdruk-
kelijke vermelding dat woningbouw in de verdere 

toekomst zeker niet uitgesloten wordt. En zelfs, dat 
op korte termijn een beperkte bebouwing met star-
terswoningen op de oostelijke rand van het veld, 
aan de Troelstralaan, een reële mogelijkheid is.

State Jeltingalaan
Al langer was bekend dat een projectontwikke-
laar zijn oog had laten vallen op het leegstaande 
kassencomplex (naast het gebouw van Rijkswa-
terstaat) aan de Jeltingalaan. Een fraai apparte-
mentencomplex getoonzet in de vorm van een 
state kan de noordelijke toegang tot ons dorp 
gaan verrijken. In andere tijden zeker een ontwik-
keling die door PBB zou worden toegejuicht. Toch 
zijn er nu verschillende bedenkingen. Uitvoering 
van dit plan kan betekenen dat bijna de helft van 
het aantal beschikbare te bouwen woningen 
voor de komende vier jaar opgemaakt wordt. 
Een belangrijke overweging, want dit kan zeker 
gevolgen hebben voor de woningbouw op het 

plan Lutkepost, de grond naast de 
oostelijke rondweg, fase 3 van het 
winkelcentrum (winkelpanden met 
daarbovenop woningen), de ont-
wikkeling van de Voorstraat en de 
grond waarop nu nog Autoland van 
den Brug staat. Juist deze projecten 
zouden ten goede kunnen komen 
aan de nood van de woningzoekers 
in eigen omgeving, terwijl het state-
plan waarschijnlijk aantrekkelijker 
zal zijn voor mensen ‘van buitenuit’. 
En daarbij, op het moment dat de 
rondweg eindelijk uit de startblok-
ken gaat, is het van belang dat de 
ontwikkeling van het centrum en 
de Voorstraat niet gaat stokken 
door gebrek aan woningcontingent. 
Voor PBB levert dit de vraag op of 
daarmee het prestige-object aan de 
Jeltingalaan op dit moment wel een 
gunstige ontwikkeling zou zijn, ofwel 

of andere woningbouw niet veel belangrijker is.

Hoe verder?
Het belang van het Mejontsmaveld voor Buiten-
post vindt PBB dusdanig groot dat ze de kwestie 
niet gaat laten rusten. In maart heeft ze al be-
sloten een werkgroep met belanghebbenden in 
het leven te roepen en dit plan zal in september 
een begin krijgen. Het is van belang om met de 
gemeente op basis van goed overleg zekerheid 
te krijgen over een blijvende toekomst voor het 
veld. Wat betreft de state aan de Jeltingalaan 
heeft PBB besloten de ontwikkelingen op de voet 
te gaan volgen en zodra er een aanleiding of dui-
delijke mogelijkheid is om van zich te laten horen, 
daarvan gebruik te maken. PBB houdt daarbij 
een open oor en oog voor informatie die de ge-
meente te zijner tijd op tafel legt. En uiteraard zul-
len wij proberen u daarbij zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden.

In deze schets bestaat de state uit 5 woonblokken met in totaal 32 wooneen-
heden. Het appartementencomplex wordt omzoomd door een bomenrij met 

gracht. Een toegangsbrug en parkeerkelder completeren het geheel.
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De Binnenste Buiten is een uitgave 
van de Stichting Dorpsblad ‘de Bin-
nenste Buiten’. Deze is verantwoor-
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als bestuur en als rechtspersoon.
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te wijzigen of niet te plaatsen. Ano-
nieme stukken worden niet geplaatst. 
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 Al Gelezen

● Pas dertien inwoners van Achtkar-
spelen hebben een cadeaubon gehad, 
omdat ze in het gemeentehuis niet snel 
genoeg werden geholpen. Het loopt nog 
geen storm met het uitdelen van de bon-
nen, blijkt na twee maanden. Mensen die 
in het gemeentehuis in Buitenpost langer 
dan een kwartier moeten wachten voor ze 
geholpen worden, krijgen sinds april een 
VVV-bon van tien euro ter compensatie.
● Meisjes in de gemeente Achtkarspelen 
verzuimen steeds vaker van school. Dat 
blijkt uit het leerplichtverslag over het 
schooljaar 2006-2007 van de gemeente. 
In dat jaar had de gemeentelijke leerplicht-
ambtenaar te maken met 90 spijbelaars. 
Het cursusjaar ervoor waren dat 78. De 
toename komt bijna geheel voor rekening 
van spijbelende meisjes.
● Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft 
het eerste examen van de cursus Fries 
goed doorstaan. Hij slaagde voor de toets 
passieve beheersing van de taal met prima 
cijfers: een acht en een tien. Hij gaat door 
met het volgen van de Friese taalcursus.
● Een gemiddeld huishouden zonder 
‘nee/nee-sticker’ ontvangt iedere week 36 
reclamefolders in zijn of haar brievenbus, 
tien meer dan vijf jaar geleden. December 
is topmaand, met vorig jaar 46 folders per 
huishouden per week. Reclamemakers 
hebben dit op de Nationale Dag van de 
Brievenbusreclame op 27 mei kenbaar 
gemaakt.
● Dorpsgenoot Sietse van der Valle uit 
heeft een prachtige verzameling model-
vrachtauto’s. Zijn verzameling bestaat uit 
meer dan honderd schitterende trucks en 
andere modelauto’s en vormt een blikvan-
ger in de kamer van Sietse. Opmerkelijk 
is dat eigenlijk een modelvrachtauto van 
transportbedrijf Niek Dijkstra uit ons dorp 
in zijn boeiende verzameling ontbreekt. 
Een wens die hopelijk nog eens in vervul-
ling zal gaan. 

Van de bestuurstafel

Nog een paar nachtjes slapen en dan beginnen de schoolvakanties 
in het noorden. Iedereen was de vakantie natuurlijk liever begonnen 
met een bloedstollende voetbalfi nale waar Nederland in voor zou 
komen, maar helaas, Rusland was te sterk voor Nederland. De vlag-
gen kunnen weer opgeruimd. Ondanks het voetbal ging het gewone 
leven natuurlijk door. (Gelukkig maar!) Als ik bedenk waar wij ons de 
laatste maanden mee bezig hebben gehouden is dat eigenlijk te veel 
om op te noemen. Ik ga toch proberen enkele zaken te noemen.
Albert Koers, medewerker Timpaan, was te gast op onze vergade-
ring. Zij hebben enkele uren extra van de gemeente gekregen om 
‘plaatselijke belangen’ eventueel te ondersteunen. Wij hebben kennis 
gemaakt en wij zullen graag gebruik maken van zijn diensten waar 
dat mogelijk is. Wij zijn bezig om een kunstwerk te plaatsen in de 
Kerkstraat. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde en wij doen ons best 
om subsidies binnen te halen. De provinciale CDA- en PVDA-fractie 
organiseerden in juni een expertmeeting over landbouwverkeer in de 
Kruidhof. Aanleiding hiervoor was de actievoering m.b.t. Blauforlaet. 
Aanwezig waren o.a. de friese 2e kamerleden, gedeputeerde Adema, 
friese statenleden, friese gemeenteraadsleden, VVN, LTO, Cumela, 
ROF en ook ondergetekende. Bij Blauforlaet stonden allerhande zware 
landbouwvoertuigen klaar. De provinciale en gemeentelijke politici 
kregen een fi ets aangeboden, om hier aan de lijve te ondervinden 
dat een zwaar landbouwvoertuig niet tegelijk met een fi etser over 
de brug kan! Daarna ontstond in de Kruidhof een boeiende discussie 
over ontheffi ngen, maximum snelheid en wetgeving m.b.t. rijbewij-
zen en kentekenregistratie. Gedeputeerde Adema heeft beloofd na de 
zomervakantie te komen met een goede oplossing! 
Verrast waren wij door een persbericht (29-5-2008) van de gemeente 
Achtkarspelen, waarin wordt gezegd dat men voorlopig afziet van 
grootschalige bebouwing van het Mejontsmaveld. Slechts een klein 
deel (10%) zal in beeld blijven als mogelijke locatie voor starterswo-
ningen. In een brief (29-05-2008) van de gemeente aan PBB wordt 
echter gesteld dat de gemeente afziet van het grotendeels bebou-
wen van het Mejontsmaveld op korte termijn. Dat houdt dus in dat 
op de langere termijn de mogelijkheid bestaat om wel tot grootscha-
lige bebouwing over te gaan. PBB vindt dat wij een vinger aan de 
pols moeten houden en komt tot het besluit dat er in plaats van een 
actiegroep een belangengroep opgericht moet worden. Dit uit voor-
zorg, mochten er veranderingen plaatsvinden m.b.t. bebouwing, wij 
meteen in ‘actie’ kunnen komen. De betrokkenen zullen binnenkort 
worden gebeld voor een eerste vergadering in september. 
Voor het eerst in mijn leven heb ik deelgenomen aan een e-debat. 
Dit houdt in dat je d.m.v. een computer met elkaar in discussie gaat.
Verschillende organisaties, die uitgenodigd waren door de gemeente 
Achtkarspelen, hebben hier aan meegewerkt. Het onderwerp waar 
over gedebatteerd werd, had betrekking op een eventuele fusie met 
één of meerdere buurgemeenten. Bijvoorbeeld: wat zijn de sterke 
punten van de gemeente Achtkarspelen, wat zijn de zwakke punten, 
wat kan er beter etc. Dit werd georganiseerd door een onderzoeks-
bureau die alles op een rijtje moet zetten. Wij zullen hier in de 
toekomst vast en zeker meer over horen. Dankzij de feestweekcom-
missie kunnen wij uitzien naar een geweldige feestweek, zoals die in 
de wijde omtrek niet te beleven is. Er zullen weer allerlei activiteiten 
georganiseerd worden voor zowel jong als oud.
Namens het bestuur van PBB wens ik u allen een goede vakantie!

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

Bûtenposter keninginne bekend
Tijdens de maand juni had 
iedereen de gelegenheid te 
stemmen op onze Bûtenposter 
keninginne kandidates. De 
strijd ging tussen Sita Dotinga 
en Tjitske Renkema. Onze site 
is druk bezocht en er is volop 
gestemd op deze dames. 
Natuurlijk kan er maar één de 
winnaar zijn en deze wordt 3 juli 
bekend gemaakt in restaurant 
Nijenstein in besloten kring. De 
winnares zal dan uit handen 
van onze voorzitter het prijzen-
pakket aangeboden krijgen. 
Het prijzenpakket wordt aange-
boden door de volgende spon-
sors: Tripartitte schoonheids-
salon, EP Faber electro Kollum, 
Carin’s haarmode, Modique, 
Buwalda fotografi e, Monique 
Hoekstra sieraden, restaurant Nijenstein en Hedera bloemen. Tijdens de 
opening van de feestweek op donderdag 31 juli zal onze Bûtenposter 
keninginne voorgesteld worden aan het dorp.

Makelaardij Nome’s Vuurwerk als 
afsluiting feestweek
Het is er een paar jaartjes uit geweest, maar dit jaar weer terug. Het tra-
ditionele vuurwerk als afsluiting van de feestweek. Door stijgende prijzen 
en strengere eisen is het de afgelopen jaren niet mogelijk gebleken om 
dit te realiseren, van vele mensen kregen wij te horen dat ze het erg 
jammer vonden dat deze traditie was vervallen. Ondanks onze pogingen 
andere mooie afsluitingen te organiseren bleef het vuurwerk gemist, als 
feestweekcommissie zijn wij dan ook erg blij om u te mogen meedelen dat 
het dit jaar wel weer gelukt is. In samenwerking met Concours Hippique 
commissie kunnen wij u op woensdag 6 augustus om 22.30 uur trakteren 
om een knallende afsluiting van de feestweek. Dit zal plaats vinden op 
het Mejontsmaveld.

Veenstra Reizen rijdt met bus de 
lichtroute voor senioren
Natuurlijk is de lichtroute voor jong en oud geweldig om te zien. Wij begrij-
pen dat er mensen zijn die iets minder goed ter been zijn en daardoor niet 
zelfstandig dit kunnen beleven. Daarom hebben wij wederom Veenstra 
reizen beschikbaar gevonden om met een bus langs de route te rijden.
De bus rijdt op vrijdag 1 augustus, wij vragen de bewoners van de straten 
aan de route rekening te houden met het parkeren van auto’s, zodat de 
bus er netjes door kan, alvast bedankt. U hebt de mogelijkheid om op de 
stappen bij de seniorenfl ats en bij Hearsmahiem. Er gaan van de feest-
weekcommissie twee begeleiders mee die u helpen met in en uitstappen 
en het een en ander vertellen over de route.

Opstapschema:
Herbranda: 21.50 uur
Bouhof: 22.00 uur
Molenhof: 22.10 uur
Boelensstaete: 22.20 uur
Hearsmahiem: 22.30 uur

Natuurlijk wordt u na het beleven van de lichtroute ook weer bij uw fl at 
afgezet. Wij wensen u alvast een fi jne rit!

Geef u op voor de lichtroute!
Traditie getrouw organiseren wij als feestweekcommissie ieder jaar een 
lichtroute door ons mooie dorp. Zonder uw hulp kunnen wij dit niet door 
zetten, want als u niet samen met uw buren de straat of uw tuin ver-
siert/verlicht, kunnen wij geen lichtroute organiseren! We merken dat de 
animo behoorlijk is terug gelopen, maar we proberen ieder jaar weer om 
de mensen een duwtje in de goede richting te geven. Denkt u, ik heb een 
mooie tuin, die gezien mag worden, dan is dit natuurlijk de uitgesproken 
kans. Zet uw tuin in de schijnwerpers (of liever spots) en probeer het met 
de verlichting zo mooi mogelijk uit de verf te laten komen. Of denkt u, 
we hebben zo’n leuk buurtje, dat mag gezien worden, ga dan bij u buren 
langs en versier samen uw straat. Voor de lichtroute zijn geldprijzen te 
winnen, aangeboden door @Work Personeelsdiensten b.v. te Drachten. 
Zowel voor de tuinen als voor de straten worden prijzen weggegeven. 
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om gedurende de feestweek uw vlag 
uit te hangen, ter verhoging van de feestvreugde! Opgave voor de licht-
route, zowel straten als tuinen, kan bij Suzanne Ploegsma s.ploegsma@
feestweekbuitenpost.nl, opgave is mogelijk tot en met zaterdag 26 juli. 
Tijdens de feestweek kunt u de route afhalen bij tankstation Texaco en bij 
snackbar ’t Twaspan, ook is de route te downloaden via onze site www.
feestweekbuitenpost.nl

Opbrengst collecte Feestweek
De collecte voor de feestweek heeft een bedrag van €3189,- opgebracht. U 
wordt allen hartelijk bedankt voor uw giften.

Het 55e concours hippique 
Buitenpost komt eraan!
Zes augustus nadert!!! Het wordt weer een dag vol topsport, spektakel 
en vermaak. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle puntjes op 
de in te zetten. Voor de inwoners van Buitenpost en omgeving is het dit 
jaar extra aantrekkelijk om naar het Mejontsmaterrein te komen. Ook als 
u geen liefhebber bent van paardensport dan is er toch nog van alles 
te beleven.  Een optreden van de showband Crescendo uit Opende, op 
hun wereldberoemde fi etsen. Voor de kleintjes een draaimolen spring-
kussen en pony rijden. Na afl oop van het concours is er een optreden 
van ‘Lytse Hille’ in consumptietent op het concoursterrein. Als de weers-
omstandigheden het toelaten zullen ook dit jaar luchtballonnen vanaf 
het Mejontsmaterrein worden opgelaten. De feestweekcommissie en de 
paardensportcommissie sluiten dit jaar samen de feestweek af met een 
groot vuurwerk! Voor meer informatie www.chbuitenpost.nl

z

Zwemfeest vervalt
Op vrijdag, tijdens de feestweek, konden de kinderen van de basisschool 
altijd gratis een duik nemen in het overdekte zwembad de Kûpe. Door reno-
vatie-werkzaamheden aan het zwembad kan dat dit jaar helaas niet door-
gaan. Het zwembad zal enkele weken gesloten zijn en zo ook tijdens de 
feestweek. Daarom vervalt het zwemfeest van het programma. We hopen 
de kinderen volgend jaar wel weer te kunnen trakteren op een frisse duik.



de plaats voor 
flexibele kinderopvang

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

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

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

Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost

Kerkstraat 19, Buitenpost



Cerebro Vasculair Accident (CVA) 
is de medische term voor een 
ongeluk in de vaten van de her-
senen. In het dagelijks taalgebruik 
heet een CVA een beroerte, her-
senbloeding of herseninfarct. Bij 
een beroerte knapt een bloedvat 
in de hersenen of raakt het ver-
stopt. In beide gevallen wordt de 
toevoer van bloed naar de herse-
nen verstoord. Daardoor krijgt het 
getroffen gedeelte van de herse-
nen te weinig zuurstof en raakt 
het beschadigd. Elk jaar worden 
in Nederland 41.000 mensen voor 
de eerste keer door een beroerte 
getroffen. De gevolgen van een 
beroerte kunnen zichtbaar zijn, 
bijvoorbeeld in de manier waarop 
iemand zich beweegt. Maar de 
gevolgen kunnen ook min of meer 
onzichtbaar zijn, omdat het gaat 
om veranderingen in het denken, 
de communicatie, de gevoelens en 
het gedrag. Een beroerte betekent 
een ingrijpende verandering in het 
leven van degene die getroffen is 
en van de mensen in de naaste 
omgeving. Na de plotselinge 
gebeurtenis van de beroerte zelf en 
de revalidatiefase wordt pas duide-
lijk wat de blijvende gevolgen zijn. 
Dan begint een langdurig en moei-
lijk proces van zich aanpassen aan 
de mogelijkheden en zoeken naar 
een nieuw evenwicht. (bron: CVA-
vereniging ‘Samen verder’)

Roggebrood met olie
Op de tweede verdieping van 
Boelensstate ontvangt Hilly mij in 
haar gezellige fl at. Ik ben er net op 
tijd bij, want ze gaat op vakantie 
met de boot van De Zonnebloem. 
Behendig beweegt Hilly met de 
rolstoel door de kamer en we 
gaan bij de salontafel zitten. Ik 
stel voor om bij het begin te begin-
nen. “Ik ben in Doezum, gemeente 
Grootegast geboren in een boe-
rengezin van dertien kinderen”, 
vertelt Hilly.  “Twee kinderen zijn 
vroeg gestorven. Ik had vier broers 
en zes zussen. Van de broers zijn 
er inmiddels drie overleden. Ik kom 
uit een behoorlijk streng gezin. Ik 
ken mijn vader niet anders dan als 
ouderling van de Hervormde Kerk. 
Hij was een bestuursmens. Hij zat 
ook in de gemeenteraad voor het 
CHU. Hij was rechtvaardig, maar 
streng. Hij regeerde. Geen gemak-

kelijke man.” 
Hilly ging naar de huishoud-
school. “Op zeventienjarige leeftijd 
ben ik uit huis gegaan naar het 
Diaconessenhuis in Groningen. 
Daar werd ik als tweedejaars ver-
pleegster afgekeurd vanwege mijn 
oren. Ik ben doof aan één oor. Als 
kind heb ik heel vaak oorontsteking 
gehad. Wij kregen vroeger een 
roggebrood met olie erin met een 
handdoek om het oor gebonden. 
Zo ging je naar bed.”
Het ziekenhuis bood haar een 
andere baan aan en ze bleef intern 
wonen in het ziekenhuis. Op een 
pinksterfeest ontmoette Hilly in het 
Veenkloosterbos Jan Wielsma. Er 
was wel een probleem. “Mijn man 
was artikel (Geref.vrijgemaakt) en 
ik was Nederlands Hervormd. En 
mijn vader was nogal fanatiek. Ik 
vergeet nooit meer dat hij toen zei: 
‘Als je met die vent trouwt, kom ik 
niet in de kerk’. Zijn reactie kwam 
door de strijd in Opende tussen de 
gereformeerden en de hervorm-
den. Hij zat er als orthodox her-
vormde tussenin. Toen hij eens in 
de Geref. Kerk kwam, zei iemand: 
‘Ja Johannes, ik heb altied docht 
doe hörst bie grifformeerden’. En ik 
kwam thuis met een artikel! Maar 
ik ben wel met hem getrouwd. Hij 
kwam over naar de Hervormde 
Kerk en mijn vader was er ook. 
Jan was wel gelovig, maar hij was 
geen kerkmens. Hij kwam ook 
altijd op zondag met de motor naar 
Opende. ‘Ik wil die jongen hier niet 
weer hebben op de motor’, zei mijn 
vader dan. Hij was streng hoor!

Jan Wielsma woonde aan de 
Parallelweg 4 bij zijn ouders. Toen 
Hilly en Jan trouwden, betrokken ze 
een huis aan het Oost 17. Een jaar 
later kochten ze de boerderij aan de 
overkant op nummer 18. “Mijn man 
had toen al een transportbedrijf en 
daar konden we de auto op het erf 
kwijt. Jan was een echte chauffeur. 
Hij was altijd weg. Ik heb de kin-
deren alleen opgevoed en ik heb 
het ook nog goed gedaan, vind ik 
zelf”, zegt Hilly lachend. “Jan was 
wel eens vier weken weg, soms 
drie, soms één. Ik vond het mooi-
ste als hij de hele week weg was 
en het weekend thuis. Maar thuis 
was hij ook altijd aan het werk. 
Want we hadden oude auto’s die 

gerepareerd moesten worden. Hij 
deed dus weinig met de kinderen, 
want Hilly deed het wel goed. Als 
er iets te bespreken was, deed ik 
dat in het weekend. We hebben 
een prima leven gehad daar aan 
het Oost hoor. Het was druk en 
hectisch, maar ik was een hele 
goede chauffeursvrouw. Ik was 
veel alleen. Dat moet je kunnen. 
Mijn schoondochter staat er nu 
ook alleen voor.” Overigens heeft 
haar zoon niet bij zijn vader in het 
bedrijf gezeten. Evenals zijn vader 
werkt hij voor zichzelf. “Ze kunnen 
niet voor een ander werken”, legt 
Hilly uit. “En ik heb dat al hele-
maal over mij: ‘Dat doe ik zelf wel 
hoor’. Zolang ik in de stoel zit, kan 
ik alles. Toen ik  thuiskwam na het 
revalideren, zei mijn man: ‘Laat mij 
maar koffi e zetten, want dat duurt 
zo lang.’ Het duurt lang, maar ik 
doe het zelf. Dat heeft mij er ook 
enorm doorheen geholpen.”

Oost west, thuis best
Nadat de kinderen allemaal de 
deur uit waren, werd het stil in 
huis. Eenzaam was Hilly niet. “We 
hebben een uitgebreide familie 
en veel  kennissen. We woonden 
in een prima buurt. Ja, ik zat veel 
alleen. Maar ik borduurde en zat 
vaak in de tuin. Dat was wel mijn 
hobby. En op het laatst ging ik ook 
wel met mijn man mee. Maar ik 
hield niet zoveel van het vracht-
wagen rijden. Het duurt te lang. 
En dat wachten. Dat was niets 
voor mij. Ik was toen al een echte 
regelaar. Ik hield van structuur in 

mijn leven. En nu heb ik dat hele-
maal nodig. Ik was een planner. 
Dat had ik natuurlijk ook geleerd 
in de verpleging, alles moest op 
z’n tijd.” Het gezin ging wel met de 
caravan op vakantie. “Maar ik ben 
geen vakantiemens”, bekent Hilly. 
“Ik ben het liefste thuis. Ik kon het 
aanrecht wel omarmen als ik weer 
thuis was.” Na haar hersenonge-
luk is Hilly drie keer met het Rode 
Kruis weggeweest en als u dit leest 
is ze voor de tweede keer met De 
Zonnebloem op vakantie geweest. 
Vorig jaar ging de reis naar Trier, nu 
naar Noord-Duitsland. Hilly heeft 
wel een beetje last van vakantie-
spanning. “Jan zei altijd: ‘Als je 
maar je papieren en je centen bij je 
hebt, dan kun je weg’, maar ik moet 
alles heel precies voorbereiden.” 

Hilly is een mens die wat moet 
doen. Daarom gaat ze twee keer in 
de week naar een activiteitencen-
trum in Leeuwarden en in Dokkum. 
“Dan zwem ik, borduur ik, schilder 
ik en maak ik kaarten. Daar leer 
je mensen kennen. We zitten dan 
aan een CVA-tafel: de een kan niet 
praten, de ander kan niet lopen. 
Bij mij is de linkerhelft van mijn 
lichaam verlamd geraakt. Bij ande-
ren is de spraak aangetast. Dat is 
nog minder. In het begin dacht ik 
wel: die gaan nog mooi wandelen 
met hun man. Dat kon ik dus niet, 
ik kon geen stap lopen. Maar dit 
is veel beter. Ik ben goed zoals ik 
ben. Ik heb nog een kans gehad. 
Mijn man kreeg ook een hersen-
bloeding en is in coma geraakt. Na 

twaalf dagen is hij overleden.”
Als Hilly een kopje thee gaat zetten, 
loop ik mee naar de keuken. “Je 
hebt dus wel geleerd om met 
teleurstellingen om te gaan?” vraag 
ik Hilly. “Ja, inderdaad”, antwoordt 
Hilly. We staan even stil bij een foto-
collage van haar kinderen en negen 
kleinkinderen. Ze wijst naar een van 
haar dochters. “Haar eerste kindje 
is overleden omdat het niet levens-
vatbaar was. Maar het verdriet van 
je kind, dat is het ergste. En een 
andere dochter is gescheiden. Dat 
is ook verdrietig.” De kleinkinderen 
reageren op hun eigen manier op 
hun gehandicapte oma. “Ze vragen: 
‘Oma, waarom zit je nou in een 
stoel?’ Dan zeg ik: ‘Oma heeft een 
computertje in het hoofd en daar is 
een draadje van stuk’. Mijn oudste 
kleindochter is hoogbegaafd en wil 
al vanaf haar twaalfde hersenchi-
rurg worden. Dan mag ze wel met 
oma beginnen.”

Kwaad is Hilly nooit geworden 
om wat haar overkomen is. “Nee, 
nooit. Ik was heel verdrietig. Ik heb 
anderhalf jaar gehuild. Maar het is 
wel een strijd geweest hoor met 
mijn karakter.” Waar ze wel kwaad 
om kan worden, is de manier 
waarop ‘gezonde’ mensen haar 
benaderen. “Ik heb iets chronisch, 
maar ik ben niet ziek. Mijn linker-
kant werkt niet meer, maar ik ben 
helemaal gezond. Mensen kijken 
anders tegen je aan als je in een 
rolstoel zit. Soms heb ik het gevoel 
of ik er niet bij hoor. Ik ben gewoon 
Hilly Wielsma en niets meer en 
niets minder. Zo wil ik beschouwd 
worden. Ik ben een normaal mens.” 
Waarvan akte.
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door:
Nelleke Kemps-Stam

“Ik ben goed zoals ik ben”
Hilly Wielsma: voorbeeld van een doorzetter

Mevrouw Wielsma aan het schilderen op het activiteitencentrum. (eigen foto)

(advertentie)

(advertentie)

Aan het Oost staan diverse woningen te koop. Een daarvan is de 
woning op nummer 18. Bijna 45 jaar werd het huis bewoond door 
Jan en Hilly Wielsma. Daar groeiden ook  hun vier kinderen op. Dat 
de woning te koop staat, heeft een verdrietige oorzaak. Anderhalf 
jaar geleden overleed Jan. Zijn vrouw, die 16 jaar geleden getrof-
fen werd door een beroerte, wilde daarom in het dorp Buitenpost 
gaan wonen. Het huis staat nog steeds te koop, maar Hilly heeft een 
prachtig plekje gevonden in Boelensstate aan de Parklaan.

Sprekwurd fan de moanne

Fryslân hat in protte doarpen mei in tsjerke,
en dus ek in protte siswizen om ’e tsjerke hinne.

Men moat wolris in do oer de tsjerke fl eane litte.
Je moet wel eens wat van je rechten laten schieten.

Tsjerke en toer moatte midden yn ’t doarp bliuwe.
Je moet de zaken wel in de goede verhouding zien.

It kin better fan de toer as fan de tsjerke.
Wie veel heeft kan beter betalen dan wie weinig heeft.

Hy rint om as in hûn yn tsjerke.
Hij loopt doelloos rond.

v.a. 4,75 %



Renoveren of  verbouwen?

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

Renoveren of  verbouwen?

Heeft u plannen om binnenkort uw woning of

bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? 

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

bekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel

bouwen als in de toepassing van moderne materialen,

zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? 

Bel dan (0511) 54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

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

Er is maar één 
Lippe Lap

DRACHTEN  •  HEERENVEEN  •  L E EUWARDEN
WOLVEGA (HOME  C ENTER  WOONBOULEVARD )

BU I T ENPOST  (WOONEXPO )

Mis. Het zijn er wel 

zeven. Door heel 

Friesland. Dus altijd 

dicht bij u in de 

buurt. En dat komt 

mooi uit. Want bij Lippe Lap vindt u de grootste collecties, 

de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: Lippe 

Lap, zo is er maar één.

WWW.LIPPELAP.NL
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Het was op een rommelmarkt ter 
gelegenheid van Koninginnedag 
in Damwoude. Hinke was, zoals 
wel vaker, met een vriendin aan 
het sneupen en kreeg opeens 
de bijzondere vaas in het oog. 
“Ik heb, ook samen met mijn 
man, vaak veilingen en musea 
bezocht. Zo leer je te zien wat 
waardevol is en wat je zelf mooi 
vindt. Ik hou vooral van Art Nou-
veau en Art Deco: kunststromin-
gen uit het begin van de vorige 
eeuw. In de loop van de jaren 
hebben we al heel wat verza-
meld. Als ik op een rommel-
markt rondloop, herken ik direct 
de stukken uit die stijlperiode. Je 
ziet ze helaas wel steeds minder, 
echt mooie spullen al helemaal 
weinig. Ik was dus ook echt op-
getogen toen ik deze vaas vond. 
De mevrouw van het kraampje 
vroeg er vijftig eurocent voor en 
ik zei rustig: “Nou, dan moet ik 
die maar mee hebben.” Zo kreeg 
ik bijna voor niks een vaas in 
handen van, naar ik dacht, twee-
honderd of driehonderd euro.”

Hinke en haar man waren toch 
benieuwd naar de herkomst en 
de precieze waarde van de vaas 
en gingen ermee naar het Drents 
Museum in Assen. Daar werd, 
in oktober van het vorige jaar, 
het programma ‘Tussen kunst 
en kitsch’ opgenomen. Eén van 
de aanwezige deskundigen, ge-
specialiseerd in Jugendstil en Art 
Deco (Frans Leidelmeijer)  was 
direct hevig geïnteresseerd zo-
dra zijn blik op de vaas viel. Hin-
ke: “Hij was meteen uitgespro-
ken met de man vóór ons, die 
een tamelijk waardeloze stoel bij 
zich had. Er werd een camera-
ploeg bijgehaald en pas toen de 
camera’s draaiden wilde hij wat 
zeggen. De vaas bleek gemaakt 
te zijn in 1930 en was wel 1000 
euro waard! Ik wist niet wat ik 
hoorde. Leidelmeijer heeft me, 
behalve informatie over de ma-
ker van de vaas en de kunststro-
ming waar hij in hoort, ook zijn 
telefoonnummer gegeven, voor 
het geval ik de vaas aan hem 
wilde verkopen. Hij vond hem 
zelf ook echt mooi en was net zo 

verbaasd als ik dat ik hem om 
één uur ’s middags nog op een 
rommelmarkt had gevonden. 
Beroepshandelaars gaan im-
mers al vroeg op hun fi etsjes 
alle markten af om het moois er 
tussenuit te pikken. En dan ook 
nog zo gaaf, wat heel bijzonder 
is voor een plateel aardewer-
ken vaas van tachtig jaar oud. 
Die mevrouw van de markt had 
geen idee van de waarde, maar 
ze vond de vaas ook gewoon 
niet mooi.”

Hinke vindt zichzelf geen hande-
laar: “Handelsgeest heb ik niet. 
We zijn Art Deco gaan verzame-
len omdat we het mooi vonden, 
gewoon voor eigen gebruik. 
Daarom kopen we nu niet veel 
meer, want het huis raakt vol en 
de kinderen vinden het eigen-
lijk niks. Ik loop alleen nog met 
een vriendin op Koninginnedag 
een paar vrijmarkten af, voor 
ontspanning. Dit jaar overigens 
zonder spetterend resultaat. 
Vroeger spaarden we vooral be-
paald keramiek van Eskaf: de 
Eerste Steenwijkse Keramiek- 
en Aardewerk Fabriek. Daarvan 
hebben we verschillende soorten 
plateel, ook de meer bijzondere 
soorten ‘glans’ en ‘wit.’ Wit pla-
teel is het meest gezocht.”
De kamer van de familie Van der 
West lijkt inderdaad wel een klein 
museumpje, waar ook de gang 
en de slaapkamer bij betroken 
kunnen worden. De meubels, 
weliswaar nieuw, maar ook in 
Art Deco-stijl, passen er prachtig 
bij. Eén van de pronkstukken is 

een aardewerken wandbord van 
Art Nouveau-kunstenaar Henri 
Breedvelt. Ooit gekocht op een 
veiling en nog helemaal gaaf, 
wat belangrijk is, want zodra er 
een stukje af is (en dat gebeurt, 
zoals gezegd, heel gemakkelijk 
bij dat broze aardewerk), is ‘de 
prijs eraf’. “Je moet wel weten 
wat waardevol is en wat niet. 
We hebben indertijd een aantal 
boeken gekocht voor informatie 
over kunstgeschiedenis, kun-
stenaars en hun werken. Daar 
staan bijvoorbeeld de merkjes in 
beschreven die je onder op het 
keramiek kunt vinden. Zo had 
de Goudse Plateelbakkerij het 
Lazaruspoortje, maar je komt 
ook het Springend Hertje tegen 
of de Duif van de Koninklijke Pla-
teelbakkerij Zuid-Holland. Het is 
goed om er iets vanaf te weten, 
want anders loop je kans op een 
miskoop”

Dat is haar gelukkig in het ge-
val van de vaas van de rom-
melmarkt in Damwoude niet ge-
beurd, daarvan is Hinke na haar 
deelname aan ‘Kunst en kitsch’ 
wel overtuigd. “Het was heel 
leuk om zo’n dag eens mee te 
maken. Al die verwachtingsvolle 
mensen met hun grote pakken 
en al die verhalen over en weer. 
Gelukkig is ons verhaal niet al-
leen opgenomen, maar ook uit-
gekozen voor de uitzending. Het 
was echt bijzonder.”

(De uitzending van ‘Tussen kunst 
en kitsch’ was op 2 april jongst-
leden. I. M.)
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Hinke van der West:

“Ik wist dat ik de hoofdprijs had.”door Ineke Mooijweer

“Zoiets maak je maar één 
keer in je leven mee.” Hinke 
van der West voelt weer de 
opwinding bij de herinne-
ring. Haar overkwam waar 
zoveel verzamelaars van 
dromen. Je loopt over een 
rommelmarkt en plotseling 
zie je het staan tussen de 
gewone ‘rommel’: dat ene, 
waardevolle stuk. “Ik zag al-
leen nog maar de rand van 
de vaas, want er stond een 
hoop spullen omheen, maar 
ik dacht meteen: wauw…”

Hinke van der West met de waardevolle vaas. (foto: Harrie Slagter)

Achter de schildersezel genieten 
in de Kruidhof
De Kruidhof is in heel Nederland bekend om de mooie tuinen en authen-
tieke kruidentuinen. Menigeen heeft er in gelopen en genoten van de 
mooie bloemen en planten. U kunt van deze tuinen nu op geheel ander 
wijze genieten vanachter de schildersezel.

Samen met collega’s of familie is het dit seizoen mogelijk om een och-
tend of middag te schilderen op een van de schitterende plekjes in de 
tuinen van de Kruidhof. Bij aanvang van de workshop kan gekozen wor-
den uit verschillende eindresultaten: maakt een ieder een eigen schilderij 
of wordt er met z’n allen een panorama schilderij gemaakt. Waar men 
ook voor kiest, door de schilderachtige plekjes van de Kruidhof wordt het 
resultaat altijd mooi! Een plekje aan de muur waard.
De workshops worden gegeven door Margreet Braaksma-Loonstra. Zij 
is illustrator van diverse boeken en geeft aquarelcursussen in de Kruid-
hof. “De Kruidhof kent zoveel sfeervolle hoekjes en prachtige doorkijkjes, 
dat vraagt er gewoon om op vastgelegd te worden op het schildersdoek. 
Daarnaast is het ontspannend om op een plekje langere tijd te zitten en 
de tuin te observeren. Zo is de bostuin erg inspirerend met de verschil-
lende kleuren groen, die weerspiegeld worden in de vijver”, aldus Mar-
greet Braaksma-Loonstra. Haar opleiding, Margreet Braaksma-Loonstra 
is opgeleid tot docent Beeldende Vorming, en haar ervaring staan garant 
voor goed onderbouwde workshops.
De workshops worden gegeven voor medewerkers van bedrijven of col-
lega’s van een afdeling die op een andere manier willen samenwerken, 
iets moois willen maken op ontspannende wijze; de workshop kan ook 
gevolgd worden tijdens een creatieve familiedag.
Wilt u ervaren hoe ontspannend en stimulerend schilderen kan zijn, of wilt 
u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Margreet Braaksma-
Loonstra: 06-12665263 of 0511-701031.

Gezocht: 
doarpsdichter Achtkarspelen
Rap, liet of gedicht
Om it kulturele en literêre libben yn ús gemeente te stimulearjen, wolle 
wy de kommende twa jier in doarpsdichter beneame. In dichter dy’t yn 
opdracht fan de gemeente, mar ek op eigen inisjatyf, gedichten skriuwt 
oer aktuele saken yn Achtkarspelen. Dit kinne tradisjonele gedichten 
wêze, mar it mei ek in gedicht wêze yn ‘e foarm fan bygelyks in liet of in 
‘rap’. De doarpsdichter hoecht net beslist yn de gemeente Achtkarspelen 
te wenjen, mar moat wol in oanwiisbere bân ha mei ús gemeente. 

Wat freegje wy? 
- De doarpsdichter skriuwt fi if gedichten it jier, wêrfan minimaal trije
 gedichten yn it Frysk.
- De doarpsdichter draacht de gedichten foar by spesjale gelegenheden.

Wat biede wy?
- De titel ‘Doarpsdichter Achtkarspelen’ foar in perioade fan twa jier.
- In fergoeding fan €125,00 it gedicht (mei in maksimum fan €625,00 it
 jier).
- It pleatsen fan de gedichten op de webside fan de gemeente en op de
 ynfopagina yn De Feanster.
- Utjefte fan in eigen gedichtebondel nei ôfrin fan jo perioade as doarp-
 dichter.

Hoe giet de ferkiezing yn syn wurk?
In sjuery fan trije persoanen sil de gedichten beoardiele. Ut de ynstjoering 
kiest de sjuery in oantal kandidaten dy’t yn in iepenbiere ferkiezing eigen 
gedichten foardrage sil. 

Hoe dogge jo mei?
Skriuw twa gedichten, wêrfan: 
- ien yn it Frysk en ien yn it Nederlânsk;
- ien oer it tema ‘doarp’ en in frij gedicht.

Stjoer jo gedichten foar 12 septimber nei Durkje Verbeek, ôfdieling 
Samenleving, fi a e-mail: d.verbeek@achtkarspelen.nl. Graach mei oan-
jaan fan jo namme, adres, wenplak en tillefoannûmer.

Tuinfeest Haersmahiem
Elk jaar wordt er op het terrein van het Haersmahiem 
een tuinfeest met marktkramen georganiseerd door 
vrijwilligers en bewoners. Het terrien van Haersmahiem 
was op 11 juni iets anders ingericht dan voorgaande 
jaren. De bewoners/bewoonsters van Haersmahiem 
hadden dit jaar weer hard gewerkt producten zoals 
schortjes, pannelappen, sokken, theedoeken enz. te 
maken. En ook dit jaar was het weer een groot succes. 
Bewoners en bezoekers waren welkom om bij de kra-
men de producten te bewonderen en te kopen en om 
aan verschillende activiteiten deel te nemen. Er waren 
natuurlijk weer prijzen te verdienen met de verschillen-
de activiteiten. Vele vrijwilligers kwamen een handje 
helpen. De bewoners van Haersmahiem hebben hier 
weer volop van genoten. Volgend jaar maar weer.



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Voorstraat 39  -  9285 NN  Buitenpost  -  Tel. 0511-541297  -  E-mail: chinagarden@live.nl 

China Garden
Chinees Indisch Restaurant

OOSTERS BUFFET
Vrijdag, zaterdag, zondag en 
feestdagen vanaf 17.00 uur.
Reserveren aanbevolen!

CATERING
Catering naar eigen wens is 
mogelijk vanaf 15 personen.
Dagelijks beschikbaar!



Al 55 jaar wordt er tijdens de jaarlijkse feest-
week te Buitenpost het Concours Hippique 
georganiseerd. Een Concours Hippique 
wat inmiddels mensen van heinde en ver 
trekt. Een deel van de tot standkoming van 
dit jaarlijks terugkomende evenement is te 
danken aan vrijwilligers. Een deze vrijwil-
ligers is Jurjen Landheer. Hij viert dit jaar 
zijn dertig jarig jubileum als vrijwilliger. 
Naast het vrijwilligerswerk bij de Concours 
Hippique is Jurjen ook nog op andere vlak-
ken actief als vrijwilliger. Daar het heden ten 
dage steeds moeilijker wordt om vrijwilli-
gers te vinden leek het de Binnenste Buiten 
een goed idee om hier eens wat aandacht 
aan te besteden.

In  de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd 
Jurjen als vrijwilliger opgeleid door Jan Schut, 
maar al gauw stond hij er helemaal alleen voor. 
Zijn enige taak op de dag dat het concours hip-
pique plaats vindt, is het in goede banen leiden 
van het verkeer. Hij regelt waar de vrachtauto’s 
hun spullen uitladen; waar de paardentrailers 
moeten staan, waar sommige particulieren, 
zoals de Vips hun auto’s plaatsen. “Natuurlijk 
vind je altijd mensen die zich naar een mooie 
parkeerplaats proberen te smoesen, maar na al 
die jaren ervaring trap ik daar niet meer in”, zegt 
Jurjen “mijn voornaamste zorg is dat de wegen 
vrij blijven, zodat verkeer wat niets met het con-
cours van doen heeft, er geen problemen door 
ondervindt.”

Op de dag zelf mag Landheer een hesje van de 
politie dragen. “Verder mag ik geen politiefunc-
ties uitoefenen”, vertelt Jurjen “dreigen er moei-
lijkheden, dan moet ik de politie erbij halen.” Als 
hulpmiddel heeft Jurjen die dag een portofoon. 
“Maar echte moeilijkheden doen zich gelukkig 
bijna nooit voor”, aldus Jurjen.

Er dreigt een traditie te verdwijnen. Jurjen vindt 
het jammer dat de genodigden niet langer per 
koets het concoursterrein op rijden. “Vorig 
jaar kwamen ze per bus en dat was voor mij 
persoonlijk een teleurstelling”, vindt Landheer 
“ik hou van die prachtige koetsen. Het was 
gewoon pure reclame voor ons concours hip-
pique.” Met de genodigden worden de com-
missaris van de koningin, burgemeester en 

wethouders van Achtkarspelen en de sponsors 
bedoeld. Sponsors van het concours hippique 
kunnen wat Landheer betreft niet genoeg in het 
zonnetje worden gezet. “Zonder hen zou er niet 
jaarlijks een concours kunnen plaatsvinden”, 
meent Landheer, “bovendien zou de entree dan 
ook veel malen duurder zijn. Zeg nou zelf, voor 
10 euro per persoon en dan zo’n prachtige dag. 
Ga je naar ponypark Slagharen, dan ben je heel 
wat meer geld kwijt.” Ook vindt Landheer het 
niet goed dat sommige mensen op zo’n dag 
wachten tot half vijf, zodat ze gratis de laatste 
uurtjes nog mee kunnen pikken. “Wij als buiten-
posters moeten trots zijn op zo’n evenement. 
Dat moet je fi nancieel steunen en niet een tien-
tje uitsparen.”

Grote waardering en repect heeft Landheer 
voor het werk van het bestuur van de paar-
densportcommissie Buitenpost. Zodra het con-
cours is afgelopen, zijn ze al weer bezig met 
het organiseren van het evenement voor het 
volgende jaar. Er gaat onbeschrijvelijk veel tijd 
en energie inzitten en het gebeurt allemaal op 
vrijwillige basis. Gelukkig is het concours dit jaar 
op een andere datum dan de PC in Franeker. 
Landheer hoopt zodoende op meer toeschou-
wers. Ook verwacht hij dat de nieuwe commis-
saris van de koningin de heer Jorritsma (Nee, 
niet Annemarie, zelfs geen familie) langs komt.

Zelf hoopt Landheer het nog 10 jaren vol te 
houden. Dan hoopt hij zijn 40-jarige jubileum te 
vieren en is het mooi geweest. Dat Landheer 
van het plaatselijke verenigingsleven houdt, 
blijkt uit  de andere activiteiten, die hij ontplooit. 
Zo is hij dit jaar voor de 25e keer vrijwilliger bij 
de ringrijderij. Ook zijn zoon en schoonzoon 
uit Augustinusga heeft hij zo ver gekregen dat 
zij  meehelpen bij het ringrijden. “Ik heb al heel 
wat koetsen hier in het dorp voorbij zien gaan”, 
zegt Jurjen,”één van mijn taken op die dag is de 
aanlevering van stroom voor de geluidsinstalla-
tie. Gelukkig geeft het Lauwerscollege jaarlijks 
toestemming om bij hen af te tappen.” Dit jaar is 
er echter een klein probleem. Tegelijkertijd met 
het ringsteken speelt FC Heerenveen op het 
buitenposter voetbalveld een wedstrijd tegen 
een deense club; toch verwacht Landheer dat 
er ook dit jaar wel weer voldoende belangstel-
ling zal zijn.

Voor de KNVB treedt Jurjen Landheer al 35 
jaar als scheidsrechter op. In Buitenpost wordt 
ieder jaar het Tapperstoernooi (in de volksmond 
Stapperstoernooi genoemd) gehouden op de 
eerste zaterdag van juni, dit ter afsluiting van 
het voetbalseizoen. Landheer fl oot dit jaar voor 
de 23e keer.

Ook heeft hij zich in het verleden verdienstelijk 
gemaakt als vrijwilliger bij wielerkoersen hier 
in ons dorp en is hij voorzitter geweest van 
de buurtvereniging Scheltingastraat, de straat 
waar hij en zijn gezin aan wonen. En dat alle-
maal naast een baan bij Friesland Foods in 
Leeuwarden. Jurjen werkt in ploegendienst 
en moet ook vaak ’s nachts werken. Overdag 
slaapt hij dan. “Geen probleem, dat went wel”, 
zegt Jurjen. Buitenpost moet zuinig zijn op 
mensen zoals hij, die naast hun dagelijkse werk 
ook nog een hoop vrijwilligerswerk doen!

Bote de Haan
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kits-stikEen fraaie kleur- 
plaat door Donny 
Windsant

Alles komt terug?

Ik weet het nog goed, pa had 
een nieuwe zaag gekocht! Het 
was werkelijk heel bijzonder, de 
hele straat liep uit en ze ston-
den allemaal bij ons in de tuin. 
Het was me wat, een zaag die 
de bocht om kon! Hoe heette 
dat ding ook alweer? O ja, een 
decoupeerzaag! Ik dacht dat 
het de uitvinding van de eeuw 
moest zijn, gezien de drukte 
op ons grasveld. Dat waren 
nog eens tijden, al de mannen 
uit de buurt waren enthousiast 
en wilden er mee werken. Het 
uitzagen van al die paarden en 
koetsen viel ook niet mee, maar 
nu was er de decoupeerzaag! 
De hele straat was versierd en 
alle buurtbewoners hielpen mee. 
Tsjonge, dat moet lang geleden 
zijn geweest... Alle buurtbe-
woners hielpen mee! Die ver-
sierde straat was nog niet alles 
ook! Met alle kids op een grote 
kar, getooid in een indianenpak 
inclusief pijl-en-boog, geweldig 
vonden we dat. De vaders waren 
tijden bezig geweest om een 
echte tipi op de kar te krijgen en 
de moeders hadden weken ach-
ter de naaimachine gezeten om 
alle krijgers en medicijnenman-
nen te voorzien van de juiste 
angstaanjagende kleding. Als je 
zoiets tegenwoordig voor elkaar 
wilt krijgen, vermoed ik dat het 
hele dorp ingeschakeld moet 
worden om dezelfde hoeveelheid 
mensen op de been te brengen 
als destijds uit één straat. De 
decoupeerzaag... die heeft het 
einde van het ‘samen-bezig-zijn-
tijdperk’ ingeluid. Het werd te 
gemakkelijk, denk ik, “laat die 
anderen het maar doen, die heb-
ben er verstand van, ik niet” of “ik 
heb geen gereedschap, hij wel…” 
en zo zijn er zat redenen om iets 
niet te hoeven doen. Dat ik het 
ooit zou zeggen... Vroeger was 
het beter! Niet al te vroeger dan, 
want ik kan me een verhaal van 
pa herinneren dat hij in de stal 
boven de paarden sliep. Kijk, dat 
gaat me weer wat te ver terug. 
Maar die versierde wagens en 
optochten... Wat is er van over? 
Het is niet meer! Met weemoed 
denk ik terug aan mijn pijl-en-
boog. Vanzelfsprekend mochten 
we die niet gebruiken, dat was 
te gevaarlijk. Maar goed, hou je 
maar eens in. Otto kon dat niet, 
die moest weten of die stok met 
touwtje echt functioneerde. En 
ja hoor, hij deed het! Maar één 
keer helaas, toen was het afge-
lopen. Nadat de lachende langs-
fi etsende vrouw het lachen was 
vergaan waren de pijl-en-bogen 
snel verdwenen. De scheldende 
mevrouw met de treffende pijl 
van Otto in haar handen, gaf 
de aanwezige vaders duidelijk 
te verstaan dat het toch echt 
niet kon, dat zulke jongens met 
wapens op die kar zaten. Dus, 
inleveren die dingen! Je mag je 
als kind niet meer uitleven, het 
leven gaat er uit. Gevolg is dat 
diezelfde kinderen van toen, nu 
geen versierde wagen meer wil-
len maken. Met Koninginnedag 
lukt het nog om 14 fi etsen en 
een skelter in het crêpepapier te 
krijgen, maar dat is het dan ook 
wel zo’n beetje. Die decoupeer-
zaag, dat was het begin van het 
einde. Het is allemaal te gemak-
kelijk geworden, denk ik. Ik weet 
het niet, maar de feestweek is 
toch een stuk feestelijker met 14 
grote versierde boerenwagens 
met levensgevaarlijke indianen 
erop! Wie weet, alles komt terug 
zeggen ze. Ik hoop het! 

Reinold

Oranje door Janne Oosterwoud

Us earste fakânsjedei. Wy toere troch 
Seelân mei in VVV-gids, sykjend 
om ûnderdak mei televyzje. Jûn 
spilet Oranje tsjin Itaalje en dat wol 
myn maat net heal misse. It keallet 
swier, mar jûns sân oere fi ne wy in 
frijsteande bungalow mei tún, oan in 
rêstich dykje. Whouw! Entûsjast folje 
wy de formulieren yn. “O ja”, seit de 
âlde Seeuwske boer wat by de noas 
lâns, “er is wel één probleempje, de tv 
doet het niet...” Dêr giet myn dream 
fan in bungalow.

It wurdt noch in race tsjin de klok. 
Om kertier oer achten ploff e wy del 
foar de televyzje op keamer 324 by 
Van der Valk yn Goes. Gelokkich, de 
wedstriid is rêden. Waarm iten ha wy 
gjin tiid mear foar, wy ite wat wy noch 
ha. Bôle, in apel, in stikje tsiis en tee 
út ’e termoskanne. It smakket tige by 
tige want de ploech traktearret ús op 
prachtich fuotbal en in oerwinning 
fan 3-0. It restaurant is al ticht, mar 
wy nimme der ien op: ús lêste oranje 
sinaasappel!

! Zin in een kopje koffi e?
Al sinds een jaar of vier is er elke donderdagmorgen gelegenheid om in 
het koffi ecafé van de Fonteinkerk een kopje koffi e te komen drinken. Tij-
dens de verbouw van het gebouw is ook de ontmoetingsruimte drastisch 
onder handen genomen en kan er nu gezellig aangeschoven worden aan 
de grote koffi etafel. Wanneer u nog nooit in het koffi ecafé bent langs ge-
weest weet u niet wat u mist; een krant of tijdschrift lezen aan de koffi e-
tafel of even bijpraten... Nieuwe mensen leren kennen of contacten juist 
verstevigen… Jong en oud voelt zich er thuis. Ook in de zomervakantie 
bent u iedere donderdag van 10 tot 12 uur van harte welkom! Misschien 
een leuke mogelijkheid om eens langs te komen? Neem gerust uw buur-
vrouw/man, kennis, vriend en vriendin mee. Voor de kinderen staat de 
ranja en het speelgoed klaar! Graag tot ziens in het koffi ecafé!

Jurjen Landheer 30 jaar vrijwilliger bij Concours Hippique

Verkeersregelaar Jurjen Landheer. (foto: redactie)

Nieuws voor leden 
van Plaatselijk Belang

De ledenwerfactie is voltooid. 
Het ledental van de vereniging is gegroeid 

met 250 nieuwe leden. Totaal zijn er nu 840 
leden. Het bestuur wil hierbij nog eens de 
nieuwe leden hartelijk welkom heten bij de 
vereniging en danken voor het vertrouwen. 

Ook de bestaande leden willen we bedanken 
dat ze de vereniging trouw zijn gebleven.

De contributie kan nu worden geïnd.
Bij de leden waarvan het banknummer 

bekend is bij de penningmeester, zal het 
contributiebedrag op 3 juli a.s. van de 

rekening worden afgeschreven. Dit zijn in 
totaal 700 leden. De resterende 140 leden 
zullen de komende dagen de nota op de 
deurmat vinden. Mocht u mevrouw Zwiep 

hebben gemist en uw briefje lag al ingevuld 
klaar, dan kunt u het bezorgen bij Jelly 

Nijboer, Molenstraat 42.

Ook bij ons geldt, hoe meer leden hoe beter, 
onder het motto:

‘Samen staan we sterk’.

Met vriendelijke groet, het bestuur.



Oplossing prijspuzzel april
De puzzel in het april-nummer heeft 27 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde Kerkstraat. 
De winnaar is Wybe Lourens, Kruirad 6.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs 
wordt dit keer ter beschikking gesteld door de Binnenste Buiten. Oplossingen – bij 
voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) 
voor vrijdag 22 augustus 2008.

Hoe werkt deze Sudoku-puzzel?
Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer voorkomen 
in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 vakjes. De cijfers in de 
grijze genummerde vakjes is de oplossing.

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
Broodje

Hamburger
Speciaal

2,50€

U weet dat‘de Oriënt’
ook zaterdag’s geopend is van: 11.30 tot 19.00 uur.

U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven vanaf 11.00 uur.

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

Frikandel
of 

Kroket

1,00€
Bami-

of
Nasiblok

1,00€

Familiepakket 
de ‘Oriënt’

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

6,00€
2 Personen friet

en
2 Ballen Gehakt

3,95€0,40€
vanaf

Tijdens de feestweek staan wij weer geheel tot uw dienst.
Weet u ook dat wij uw verjaardagspartijtjes, vergaderingen, klaverjassen 

en bingo met leuke prijsjes (1x in de 14 dagen), kunnen verzorgen?
Vroegtijdig opgeven(540679)!!! Info bij ons in de zaak. Bij ons kunt u pinnen en chippen!!!

De medewerkers van ‘de Oriënt’ wensen u een fi jne en zonnige
vakantie! Zelf gaan wij van 14 july t/m 27 july met vakantie.

Heerlijk 
Sanissimo 

IJs

www.autobedrijfbuitenpost.nl

Autobedrijf Buitenpost
Marconistraat 2

9285 WG Buitenpost
Telefoon: 542915

Mondeo Wagon V6 160PK, 08-
2000, d. blauwmet, 117dkm, airco, 

volledig leer, Ford audio, electr 
ramen en spiegels, licht metalen 

velgen, Ideale reisauto!!! €6.950,-

Focus Wagon 1.6 16V Futura, 
01-2005, zilver, 92dkm, voll. leer, 
nav., airco, lmv, cc, airbags, mistl., 
verw. voorruit, bumpers in kleur, cv, 
trekhaak, 1e eigenaar. €13.950,-

Fiesta 1.3i 8V Ambiente Airco, 
5-drs, 05-2003, 42dkm, panther 

black, Ford audio, airbags,
stuurbekr, cv, trekhaak. €8.950,-

Focus 1.6 16V First Edition, 02-
2005, blauw met, 53dkm, airco, 

lmv, cc, airbags, mistlampen, verw. 
voorruit, bumpers in kleur, cv, 

trekhaak, Nieuwstaat!!! €15.950,-

C-Max 1.6 16V Futura 100pk, 11-
2004, 76dkm, panther black, all. 

velgen, airco, cc,mistlampen, Ford 
radio/cd, cv, verw. voorruit, electr. 

ramen en spiegels. €15.750,-

Ka Culture 1.3 8V, 02-2006, 
37dkm, deep navy, stuurbekr, Ford 

radio, getint glas, cv, airbags.
€7.500,-

C-Max 1.6 TDCi Trend 109pk, 
02-2004, 118dkm, tonic, airco, 
ABS, airbags, cc, mistlampen, 

Ford radio/cd, cv, electr. ramen en 
spiegels. €15.950,-

Fiesta 1.25i 16V Celebration, 
02-2004, 41dkm, deep navy, 

Ford audio, airbags, stuurbekr, cv. 
€8.950,-

StreetKa 1.6 16V Elegance, 06-
2005, 49dkm, zilver, zwart lederen 

interieur, stoelverw., abs, airco, 
Ford audio, lmv, mistlampen, 

airbags, electr. ramen. €14.950,-

Fiesta 1.3 8V Futura, 09-2006, sea 
grey, 46dkm, airco, Ford audio, 
mistlampen, all. velgen, airbags, 
abs, sportief interier, cv. €9.950,-

Focus 1.8 16V Collection 115PK!!!, 
05-2000, 139dkm, airco, voorrruit-
verw., trekhaak, all. velgen, Ford 
audio, electr. ramen en spiegels, 
abs, cv, mistlampen. €7.950,-

Fiesta 1.3i 8V Ambiente Airco, 5-
drs, 07-2004, 76dkm, oyster zilver, 
Ford audio, airbags, stuurbekr, cv, 

trekhaak. €8.950,-

Autobedrijf Buitenpost
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VOORUITBLIK OP HET NIEUWE CURSUSPROGRAMMA
De Startmarkt 2008-2009 vindt op zaterdag 6 september van 13.30-16.30 uur plaats. Hier kunt u 

meer informatie vinden over de onderdelen van het cursusprogramma en kennismaken met cursusleiding. 
Inschrijven kan nu al! Alle cursusbedragen zijn inclusief koffi e/thee.

CURSUSSEN
Keramiek

Start: maandag 6 oktober, 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00(exclusief materiaal)

Digitale Fotografi e
Start: maandag 22 september, 19.30-21.30 uur

10 lessen, kosten Euro 80,00

Digitale Fotografi e
Start: maandagmiddag  22 september,

13.30-15.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00

Fotoclub (gevorderden)
Start: dinsdag 16 september
6 lessen, kosten Euro 48,00

Luisteren naar muziek 
Start: dinsdag 23 september, 19.30-21.30 uur
10 lessen (1 x per 2 weken), kosten Euro 65,00

Tekenen en schilderen 
Start: woensdag 24 september, 19.30-21.30 uur

10 lessen, kosten Euro 80,00 (exclusief materiaal)

Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Jettie Kronenburg, 542024

Quilten
Start groep 1: dinsdag 23 september

09.00-11.00 uur
Start groep 2: dinsdag 30 september

09.00-11.00 uur
6 lessen (1x per maand), kosten Euro 45,00

Computercursus (beginners)
Start: dinsdag 30 september, 09.30-11.30 uur

10 lessen, kosten Euro 75,00

Computercursus (gevorderden)
Start: donderdag 2 oktober, 19.30-21.30 uur

10 lessen, kosten Euro 75,00

Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Joke de Vries, 543803

Vilten van wol 
Start: dinsdag 23 september 

4 lessen, kosten Euro 40,50 (exclusief materiaal)

Schildersclub
Start: dinsdag  23 september 13.30-16.00 uur

10 lessen, kosten Euro 105,00 (exclusief materiaal)

Edelsmeden
Start: woensdag 24 september, 19.30-21.30 uur

6 lessen (1xper 2 weken), kosten Euro 70,00 
(inclusief materiaal behalve zilver)

Spaans
Start: woensdag 17 september  19.30-21.30 uur

12 lessen (1x per 2 weken), kosten Euro 95,00

Aquarelleren
Start: donderdag 18 september, 19.30-21.30 uur

10 lessen, kosten Euro 90,00 (exclusief materiaal)

Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Tineke v.d. Wal, 0511-543558

Bloemschikken
Start: dinsdag 28 oktober, 9 december, 3 februari, 

7 april
4 lessen, kosten Euro 38,00 (exclusief materiaal)

Bovenstaande cursus opgave en inlichtingen:
Elly Kramer, 543242, bgg 06-12113800

WORKSHOPS
Workshops Bartha Altena
donderdag 19.30-21.30 uur
Herfstdecoratie: 9 oktober 

Winterdecoratie: 13 november
Kerstdecoratie: 11 december

Midwinterdecoratie: 22 januari
Paasdecoratie: 2 april

Bovenstaande cursussen opgave en inlichtingen:
Elly Kramer, 543242 bgg 06-12113800

Kruidencursus It Koartling succes
Al eerder waren 
er ideeën een 
kruidencursus 
te organiseren. 
Een cursus die 
een introductie 
zou geven in 
het hedendaag-
se gebruik van 
kruiden in de 
geneeskunde, 
de keuken of 
als huismiddel-
tje. It Koartling 
zocht letterlijk 
contact met naaste buur De Kruidhof en realiseerde de organisatie. Inmid-
dels zijn de eerste drie bijeenkomsten geweest en hebben de ruim twintig 
cursisten kennis gemaakt met het zelf maken van kruidenthee en het ge-
bruik van kruidenmiddelen in de geneeskunde. Ook is er in samenwer-
king met restaurant Nijenstein een keukenkruidenavond georganiseerd. 
Topkok Foppe Wiersma, die veel gebruik maakt van verse kruiden, had 
een aantal kleine kruidenhapjes meegenomen om zijn verhalen over het 
gebruik van kruiden in de hedendaagse keuken te illustreren. Maar ook de 
deelnemers hadden een eigen hapje meegenomen zodat de cursusleiding 
en Wiersma nieuwe inspiratie opdeden in het koken met verse kruiden. 
Bijzonder noemde iedereen de ananas met muntsaus  en het honing-
thijm-ijs. Verse kruiden die doorgaans met hartige gerechten worden ge-
associeerd kunnen dus uitstekend in desserts worden gebruikt. Zaterdag 
21 juni was er een praktijkmiddag waar cursisten een reeks van gerechten 
en huismiddeltjes met kruiden konden maken om deze vervolgens aan 
elkaar te presenteren.

Update Stirling... een jaar in Schotland

Zo terugkijkend op dit eerste schooljaar zijn we van mening dat de kin-
deren zich hier prima hebben gesetteld. Beide jongens hebben kinderen 
op de buurt waarmee ze regelmatig spelen. Ook Frans en Alie Hilda voe-
len zich prima thuis in Schotland. Het afgelopen jaar is weliswaar druk 
geweest (vooral het uitzoeken en regelen van zaken kost veel energie), 
maar van heimwee hebben we geen last gehad. Natuurlijk zijn er momen-
ten waarop we graag even in Nederland zouden zijn geweest (bijv. ver-
jaardagen, feesten of ziekte), maar vooral via de computer is er regelma-
tig contact met het ‘thuisfront’. Het contact is daardoor zeker niet ‘minder’ 
geworden, het wordt nu alleen anders ingevuld. Voor het onderhouden 
van relaties wordt er veel geskyped en gemaild. Daarnaast hebben we re-
gelmatig onze website bijgewerkt, zodat familie en vrienden kunnen lezen 
hoe het met ons gaat. Omgekeerd volgen wij via internet het nieuws in 
Buitenpost e.o. en in Nederland, zodat we wat dat betreft bijna nog beter 
op de hoogte zijn dan toen we nog in Buitenpost woonden.
Op werkgebied is het een leerzaam jaar geweest. Qua onderzoek heeft 
Frans volledig de vrije hand, zodat hij zich volop met milieu-economie 
kan bezighouden. Zijn onderwijstaak heeft wel cultuurverschillen mee-
gebracht. De studenten nemen een hele passieve houding aan. Aan de 
andere kant worden ze door het systeem zo gemaakt, want alles werkt in 
het voordeel van de student. Door het (Amerikaanse) cijfersysteem is het 
heel moeilijk om te zakken, want een student met omgerekend een 3,5 
slaagt al. Op de lijst komt dan wel een laag ‘cijfer’ (3F) te staan, maar het 
diploma is binnen. In Nederland is de algemene gedachte dat studenten 
met zo weinig mogelijke inzet willen slagen, terwijl de universiteit er hier 
vanuit gaat dat elke student zich voor 100% inzet en het maximale er uit 
wil halen. 
Naast Frans heeft ook Alie Hilda deze ervaring opgedaan. Het tweede 
semester is ze namelijk werkzaam geweest als teaching assistant op de 
universiteit. Dit hield in dat ze werkcolleges voor derde jaars studenten 
moest begeleiden. Vooraf zag ze het in het Engels lesgeven als uitdaging. 
Dat is heel erg meegevallen, maar de samenwerking met de collega die 
de hoorcolleges gaf liep niet altijd even soepeltjes. Daardoor was het voor 
haar soms moeilijk om vragen van studenten te beantwoorden, omdat 
zij niet op de hoogte werd gehouden van wijzigingen in het hoorcollege-
programma. Naast dit werk heeft ze ook op het ‘Departmental Offi ce’ een 
zieke collega vervangen. Het fi jne hiervan was dat ze zelf aan kon geven 
welke middagen ze wilde werken. Het departement was blij met elk uur 
dat ze er was. Momenteel is dit werk (tijdelijk) gestopt, omdat het semes-
ter is afgelopen.
Door dit alles zijn de afgelopen maanden voorbijgevlogen en is het schrij-
ven van een stukje in dit blad er bij ingeschoten. Met deze tekst willen we 
laten weten dat het ons hier goed bevalt, maar dat we nog niet helemaal 
gesetteld zijn. Regelmatig lopen we nog tegen ‘onverwachte’ cultuurver-
schillen aan. Vaak gaat het om positieve verwonderingen,  een enkele 
keer is het een echt negatieve ervaring (zoals met de bouwers van ons 
huis en met de manier waarop we studenten moeten benaderen). Een 
negatieve eigenschap van de Schotten is dat ze niet zien in wat voor mooi 
land ze wonen, want overal kom je heel veel afval langs de paden tegen. 
Want dat ze in een mooi land worden daar zijn (en waren) we wel van 
overtuigd. Nog regelmatig staan we stil van verbazing over de prachtige 
natuur. Ook het weer is ons niet tegengevallen, integendeel, we hebben 
bijvoorbeeld een schitterende herfst gehad. Het voorjaar was ook zeer 
droog, met over het algemeen lekkere temperaturen. De zomermaanden 
waren wel nat (bijna elke dag wel regen, maar ook zon). En winter hebben 
we niet gehad.
Aan het slot gekomen van dit stuk willen we iedereen alle goeds toewen-
sen. Misschien komen we elkaar nog eens tegen, maar niet meer via dit 
blad. Dit artikel is het slot van ons wel en wee in Schotland.

Hartelijke groeten van Frans, Alie Hilda, Gerrit en Jeen Riemer de Vries

Cursusvoorwaarden
inschrijving

dit kan telefonisch of op de cursusmarkt

betaling
- uw aanmelding geldt voor de hele cursus

- na aanmelding ontvangt u een kwitantie met 
daarop het verschuldigde bedrag

- het cursusbedrag dient zo snel mogelijk 
overgemaakt te worden

- in bepaalde gevallen is gespreide betaling van het 
cursusgeld mogelijk

- afzeggen kan tot 1 week voor aanvang van de 
cursus

terugbetaling
restitutie van het cursusbedrag, bij onderbreking van 

de cursus, is slechts bij hoge uitzondering mogelijk

Alle cursussen zijn onder voorbehoud van 
voldoende deelname. Data en tijdstippen 

kunnen (mogelijkerwijs in overleg) nog wijzigen. 
De cursusbedragen zijn onder voorbehoud van 

drukfouten.

Cursisten aan de slag bij de cursus schilderen. (foto: It Koartling)

Cursisten aan de slag bij de cursus edelsmeden. (foto: It Koartling)

Proefavond met kleine gerechtjes. (eigen foto)

Kopijverzorgers en 
adverteerders,

maak het uzelf en ons 
gemakkeli jk!

Let op de
kopij- inleverdatum:

maandag 
18 augustus.
Het volgende blad 

verschijnt in 

week 35.

Houdt u daar ook 
rekening mee?



Eelco Wiersma

Pagebakers, baking the next web...
Hoewel Eelco nog 
student is en een 
studie Communi-
cation & Multime-
dia Design aan de 
NHL in Leeuwar-
den volgt, heeft hij 
in zijn ‘vrije’ tijd al 
vele uren achter de 
computer gezeten. 
Niet voor het ple-
zier, nee om voor 
bedrijven webpagi-
na’s te bouwen en 
(beheers)program-
ma’s te schrijven.

Internationale klantenkring
Twee jaar geleden ben ik met mijn bedrijfje begonnen, verteld Wiersma. 
Eerst richtte ik mij voornamelijk op simpele websites. Al snel gaf mij dat 
te weinig uitdaging en nu spits ik mij meer en meer toe tot het schrij-
ven van programma’s. Dit zijn voornamelijk programma’s en applicaties 
voor bedrijven om hun eigen webshop of website te beheren. Daarnaast 
schrijf ik software voor de klanten om zelf hun beheerssysteem up to 
date te houden. De cliëntèle van Eelco Wiersma strekt zich niet alleen 
uit over de Nederlandse bodem. Diverse bedrijven in het buitenland en 
zelfs tot in Amerika gebruiken software die door Wiersma is ontwikkeld. 
De handel en de klanten komen vanzelf bij mij. Ik heb nog nooit reclame 
gemaakt, het is pure mond op mond reclame. Ik merk dat ik het het laat-
ste jaar steeds drukker krijg, soms zo druk dat de studietijd ook krapper 
wordt. Nu hoef ik nog maar 1 jaar de opleiding te volgen en dan is deze 
voltooid, vertelt Wiersma.

Toekomst
Als mijn studie voltooid is ga ik zeker verder met mijn bedrijf. Ik ben nu 
al contacten met anderen aan het zoeken om mijn netwerk en mogelijke 
compagnons uit te breiden, zodat ik na mijn studie de zaak nog profes-
sioneler aan kan pakken. Ik ben de laatste tijd onder andere bezig om 
een soort van basis programma te schrijven. Waarbij de klant vervol-
gens allerlei modules erbij kan krijgen om uit te breiden. Dit maakt het 
voor de klant beheersbaarder en voor mij eenvoudiger om een systeem 
op te zetten.

Interesse?
Bedrijven die interesse gekregen hebben in wat ik voor hen kan beteke-
nen, kunnen altijd een mailtje sturen naar: contact@pagebakers.nl

www.siton-suzenaar.nl  meer dan 200 occasions op internet!

De beste keus!

H E E R E N V E E N  W O L V E G A  O O S T E R W O L D E  J O U R E  D R A C H T E N  B U I T E N P O S T

Opel Agila 1.2 16v Comfort, 5drs, groen, 77520 km, 2002 € 6.500,-

Opel Astra 1.4 16v Edition, 5drs, grijs, 61650 km, 2006 € 15.900,-

Opel Astra 1.4 16v Temptation, 5drs, grijs, 51845 km, 2007 € 16.900,-

Opel Astra 1.6 16v Business, sw, grijs, 54335 km, 2006 € 16.950,-

Opel Astra 1.6 16v Sport Edition, 5drs, grijs, 70065 km, 2002 € 9.250,-

Opel Astra 1.6 Club, 5drs, grijs, 126050 km, 2000 € 5.900,-

Opel Corsa 1.2 16v Comfort, 3drs, rood, 63875 km, 2002 € 7.500,-

Opel Corsa 1.2 16v Comfort, 3drs, grijs, 25390 km, 2002 € 7.950,-

Opel Corsa 1.2 16v Enjoy, 3drs, blauw, 45245 km, 2004 € 8.700,-

Opel Frontera 2.2 16v Wagon Barbour, 5drs, blauw, 71590 km, 2004 € 15.900,-

Opel Vectra 1.8 16v Comfort cr, 4drs, grijs, 75315 km, 2003 € 11.900,-

Opel Vectra 2.2dtr GTS Elegance, 5drs, geel, 170360 km, 2004 € 14.900,-

Opel Zafira 1.6 16v Enjoy, mpv, zwart, 41305 km, 2006 € 20.900,-

Opel Zafira 1.8 16v Elegance, 5drs, grijs, 150905 km, 2001 € 9.900,-

Mercedes-Benz Vito 2.1 108 CDI, mpv, rood, 122310 km, 2001 € 6.900,-

Ford Focus 1.6 16v 74kw Trend, 5drs, grijs, 51510 km, 2003 € 10.900,-

Nissan Micra 1.2 65pk Visia, 5drs, grijs, 53645 km, 2004 € 8.900,-

Renault Clio Atlantique 1.2, 5drs, groen, 51505 km, 1997 € 3.250,-

Siton-Suzenaar Buitenpost Kuipersweg 74a  (0511) 54 32 20

excl. BTW

Babs Beudeker & Janny Koopmans

Vlot Fit, stoelmassage voor bedrijven
Beide dames hebben onlangs hun 
opleiding Dutch Bodywork Academy 
(DBA) afgerond. Doordat de dames 
Beudeker en Koopmans redelijk 
dicht bij elkaar wonen hebben ze de 
handen ineengeslagen en zijn geza-
menlijk gestart met het geven van 
stoelmassage bij bedrijven. 

Behandeling op de werkplek
Gedreven door eigen klachten en eerde-
re opleidingen als sportmasseuse, zijn 
Babs en Janny begonnen met de stu-
die. Het is niet een van de makkelijkste 
opleidingen bij DBA verteld Beudeker 
afkomstig uit Ternaard. Voor het felbe-
geerde diploma van stoelshiatsu moet 
er heel wat geleerd worden. Daarnaast 
hebben beide dames ook de studie shi-
atsu therapeut afgerond. Het zijn oplei-
dingen op Hbo-niveau, waarbij naast de 
massagetherapieën en -praktijken ook de nodige medische basisvakken 
bestudeerd worden en het bijbehorende examen moet met goed gevolg 
zijn afgerond. De opleiding wordt ook maar in 3 plaatsen in Nederland 
gegeven. Vlotfi t Stoelmassage is een 20 minuten durende laagdrempe-
lige drukpuntmassage (drukpunten kunnen door de kleren heen gegeven 
worden) van rug, nek, schouders, hoofd, armen en handen. Daardoor is 
het mogelijk om een korte ontspannende en toch activerende behande-
ling te krijgen op de eigen werkplek. Het is stressverlagend en verhoogt 
de concentratie, motivatie en productiviteit van de medewerker. Hiervan 
kan de schrijver van dit stuk meepraten!

Fiscaal aftrekbaar
Stoelmassage geldt als ‘vrije verstrekking’ Arbo, vertelt Koopmans. Hier-
voor zijn natuurlijk wel voorwaarden gesteld. Vanuit de Arbo is dit een 
belangrijke erkenning voor de effectiviteit van massagebehandeling in 
het kader van gezondheidsbevordering op de werkvloer. Voldoet het be-
drijf aan de voorwaarden dan is stoelmassage fi scaal volledig aftrekbaar 
als bedrijfskosten en kan dus worden meegenomen in de opgave loonbe-
lasting en omzetbelasting van het bedrijf. Een bijzonder prettig voordeel 
bovenop het feit dat u en uw medewerkers minder klachten hebben op 
het gebied van stress, RSI, burnout, vermoeidheid, hoofdpijn of migraine. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met 
Babs Beudeker 06-12334354 of Janny Koopmans 06-25463687. U kunt 
ook vrijblijvend een folder aanvragen via vlotfi t@upcmail.nl.
Voor bedrijven in Buitenpost willen we vrijblijvend en gratis 10 mensen 
behandelen.

Janny Koopmans

Shiatsu Praktijk: Body Fit!
In het stuk van Vlot Fit hebt u al 
kunnen lezen dat Janny Koopmans 
gezamenlijk met Babs Beudeker 
gestart is met stoelmassage voor 
bedrijven. Echter hier in Buitenpost 
is Janny Koopmans ook gestart met 
een shiatsu praktijk. U kunt hier te-
recht vanaf 01-08-2008. Janny is lid 
van de NVST waardoor de meeste 
zorgverzekeraars het consult ver-
goeden. Op de site van de NVST 
kunt u opzoeken welke.

Wat is shiatsu?
Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk. Het is een drukpuntmassage die de 
spieren ontspant en de circulatie bevordert, waardoor afvalstoffen in de 
spieren worden afgevoerd. Shiatsu stimuleert het zelfhelende systeem in 
het lichaam. We leven tegenwoordig in een drukke tijd, vertelt Janny, we 
laten ons meeslepen door het tempo van de maatschappij. Deze therapie 
duurt ongeveer een uur, hierbij wordt ook gebruik gemaakt van warme 
stenen. (hot Stone massage) Dit is een zeer opbouwende manier om 
spanning te ontladen, pijn te verlichten en het welzijn te verhogen. Ik krijg 
regelmatig mensen die al verschillende therapieën hebben gehad, maar 
waarbij het juiste resultaat nog steeds niet is bereikt. Dat komt doordat 
ons lichaam een complex systeem is. Bij Shiatsu wordt er in tegenstelling 
tot andere therapieën het hele lichaam behandelt. Als shiatsu-therapeute 
moet je behalve een medische achtergrond ook levenservaring hebben 
om een praktijk te kunnen beginnen. 

Rust is toverwoord
De belangrijkste vraag die bij Shiatsu gesteld wordt is: “Hoe voelt u zich?” 
Met Shiatsu wordt het evenwicht in het lichaam hersteld door drukpunt-
massage. Het lichaam heeft een enorme drang om beter te worden, maar 
heeft daarbij soms een duwtje in de rug nodig. Door bijvoorbeeld druk 
uit te oefenen langs de ruggenwervel worden daar de uitredende rug-
genwervel zenuwen geprikkeld actie te ondernemen. Het lichaam geeft 
de signalen aan de hersenen door in het gebied waar de vingerdruk heeft 
plaatsgevonden. De hersenen geven de signalen terug aan de zenuwen 
dat ze dit gebied behoren te repareren. Door Shiatsu worden dus de juiste 
signalen weer doorgegeven en kan het lichaam werken aan herstel en 
rust. Een behandeling duurt vaak een uur, zodat er genoeg tijd is om de 
signalen van het lichaam te herkennen, vertelt Janny Koopmans. Voor 
meer informatie kunt u haar altijd bellen op 06-25463687 of vraag een 
folder aan door te mailen naar bodyfi t@upcmail.nl Het is een preventieve 
en herstellende massage voor de volgende klachten. Stress, burnout, 
RSi en tennisarm, vermoeidheid, nek en schouderklachten, hoofdpijn, 
migraine, maar ook voor ontspanning en dan werkt het preventief.
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Binne en Boaite binne d’r even 
niet. Ze zijn even naar boaite aan 

het vakantie vieren!

Binne Lutje en Boaite Post

Zomeraktiviteit ‘Buiten schilderen 
en tekenen’ voor iedereen
Buiten schilderen, tekenen of aquarelleren met uw eigen materiaal.Onder 
bezielende leiding een dagje heerlijk uit. Dat kan, iedere laatste zaterdag 
van de maand, telkens op een andere plek. De eerst volgende keer is 
op zaterdag 28 juni in ‘it Bûtenfjild’ in de omgeving van Veenwouden/
de Valom, van 10.00 tot 16.00 uur. Aansluitend is er een nabespreking 
Bij voldoende interesse en belangstelling is het mogelijk ook de direct 
erop volgende zondag er eventueel bij te betrekken. U werkt met eigen 
materiaal. Voor iedereen is een knie-ezel/tekentafel beschikbaar. Lunch-
paketten en drinken zelf meenemen, we picnicken gezellig samen op de 
werkplek. Aanmelding en informatie: Anton Venselaar, tel. 541194

Kom in beweging voor Multiple 
Sclerose!
Met deze slogan vraagt het MS 
Fonds aandacht voor de ruim 
16.000 MS patiënten in Nederland. 
Iedereen met twee uurtjes tijd over 
kan al helpen, door collectant te 
worden!
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Het is de meest 
invaliderende aandoening onder 
jonge mensen. Ook kinderen 
kunnen MS krijgen. Het aantal MS 
patiënten groeit elk jaar, omdat er 
nog geen medicijn voor de ziekte 
gevonden is. Pamela Zaat, landelijk coördinator MS Fonds: “Omdat MS 
in vele soorten en maten voorkomt en MS niet altijd heel zichtbaar is voor 
de buitenwereld, is er soms veel onbegrip voor MS patiënten. Wat we 
wel weten is dat de ziekte het bewegen en daardoor het functioneren in 
de maatschappij sterk vermindert. Het MS Fonds helpt MS patiënten met 
coaching en voorlichting en fi nanciert wetenschappelijk onderzoek. 
Het MS Fonds zoekt nieuwe collectanten voor de Nationale MS Collecte-
week in november. “Kom ook in beweging voor de MS patiënten! Beweeg 
voor de MS patiënten die door hun ziekte soms noodgedwongen moeten 
stoppen met bewegen! Door te collecteren, al is het maar twee uurtjes, 
kunnen we al zoveel meer patiënten helpen”, aldus Pamela Zaat, landelijk 
coördinator van het Nationaal MS Fonds. 
Wilt u zich opgeven als collectant in uw woonplaats of wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met Pamela Zaat via (010) 591 98 39 of surf 
naar www.nationaalmsfonds.nl

Vrijwilligers gevraagd voor de 
Swaddekuier
De Swaddekuier commissie vraag aan de lezers van de Binnenste Buiten 
hulp bij het organiseren van de tweedaagse wandeltocht op vrijdag 1 en 
zaterdag 2 augustus. Op de start- en fi nishplaatsen en op de controlepos-
ten is de commissie mensen nodig voor het stempelen van de wandel-
boekjes en voor het uitdelen van eet- en drinkwaren. De commissie heeft 
het wandelevenement onderhand op papier geregeld. Dankzij sponsoring 
kunnen bij alle stempelposten onderweg op de 10, 20 en 40 km. muziek-
groepen de wandelaars een muzikale aubade geven. Het sanitair en de 
hapjes en drankjes voor onderweg zijn geregeld. Tijdens de routes stel-
len boeren hun bedrijf open en vertellen over de bedrijfsvoering en het 
beheer van de natuurwaarden in het gebied. Onderhand hebben zich al 
grote groepen wandelaars ingeschreven voor beide dagen of voor één 
dag wandelen. Ook EHBO en massage onderweg is geregeld. Tijdens 
beide dagen zal er een grote poort bij de start en fi nish op de Eringalaan 
worden geplaatst en zal de feesttent aan de Parklaan als fi nishplaats 
gelden. Aanmeldingen voor degenen die mee willen helpen om de wan-
deltochten goed te laten verlopen graag via Jan Kloosterman, tel. 542275 
en via Bote Wiersma, tel. 542413

De botanische tuin ‘De Kruidhof’ in Buitenpost staat 
zaterdag 5 juli van 10.00-17.00 uur in het teken van 
de traditionele aardappel uit de Friese Wouden, het 
Wâldgieltsje. Tijdens de Wâldgieltsjedei vinden er 
verschillende culinaire, educatieve en ontspannende 
activiteiten plaats voor jong en oud. Anita Andriesen, 
gedeputeerde van de Provincie Fryslân, heeft voor 
dit aardappelras een verrassing in petto. De entree is 
voor kinderen t/m 12 jaar gratis en voor volwassenen 
tegen een gereduceerd tarief van €2,50.

De Wâldgieltsjedei valt in het door de Verenigde Naties 
uitgeroepen jaar van de aardappel. Wereldwijd wordt 
dit jaar stilgestaan bij de aardappel, omdat dit gewas 
in grote delen van de wereld tot de hoofdcomponenten 
van de dagelijkse voeding behoort. Mede hierdoor is 5 
juli uitgeroepen tot dé dag van het Wâldgieltsje. 
De organisatie is in handen van onder andere 
de Kruidhof, Werkgroep Gastronomie, Talant, 
Kenniscentrum It Griene Nêst en Stichting 
Wrâldfrucht.

In de hal van de Poiesz!

   Betrokkenheid
Een doelverdediger groots en sportief
Heeft niet de ambitie, wel het spelletje lief
10 jaar bij de “Blauwkes” onder de lat
Johannes kan veel MEER, spelen met vrienden heeft zijn hart

Een jaar heeft Buitenpost op zijn werkbezoek gewacht
Van der Zwan vaardig diplomaat, ons dorp had zijn aandacht
Scherp, geïnteresseerd, “brim” verrast, gecharmeerd
Wonen, winkelen, ’t groene hart, zijn vragen zeer gewaardeerd

Leraar Nederlands  ex-journalist Oude Dijker Douwe de Vries
in denken, spreken, handelen en ‘statements’ een echte Fries
Alleen docenten ’nederlands’ op het Lauwers College werken
Goed bedoeld, wel typisch dit bij je afscheid op te merken

De Binnenste Buiten, geachte lezer, uw dorpsblad leeft
Zie hoe het velen kijk, adverteer en leesplezier geeft
Een redactie die er mag zijn, bekommerd met alle lief en leed
Gegroet, het is voor u allen waarvoor de rijmelaar het deed.

   PEVADKO

Deze foto met de leerlingen en onderwijzers van de Openbare School aan de Schoolstraat werd omstreeks 1927 genomen. Op de 
achtergrond zijn goed de contouren van de Gereformeerde kerk te zien. 
Onderste rij van links af: Tije Hooghiemstra, Griet Fokkinga, Hein Fokkinga, Douwe Fokkinga, Henny van der Goot, Biense van der 
Grift en Jan van der Grift. 2e rij van links af: Neeltje Steringa, onbekend, Betje Hooghiemstra, Klaasje Plantinga, Sies van der Woude, 
Jan de Goede, Tine Wiersma, Anneke Fokkinga en Mientje Haytink. 3e rij: Annie Wiersma, Alie Wiersma en Fintje Kootstra. 4e rij: Jopie 
Burema, Sjoerd Steringa, Dienke de Bruin, Frouke Wiersma, Pieter Mulder, Sjoerd Kootstra, Fientje Roosma, Akke Roosma en Afi e 
Oosterhof. Bovenste rij: Juf Griet Weidijk, Meneer Piet Stuiveling, Neeltje Kloosterman, Riekele Kloosterman, Jetje Oldenburger, Halbe 
Oldenburger, Hotze de Jong, Jelte de Bruin, Gerrit de Boer, Ernst de Neve en meester Enno Dijkstra.

Kruidhof 5 juli in teken 
van Wâldgieltsjedei

Hotze de Jong exposeert 
in Doopsgezinde Kerk

Vanaf zaterdag 2 augustus tot en met woensdag 6 
augustus is in de Doopsgezinde Kerk in ons dorp een 
expositie met beelden en schilderijen te bezichtigen 
van Hotze de Jong uit Buitenpost. Op zondagochtend 3 
augustus zal om 09.30 uur de offi ciële opening plaats-
vinden tijdens de dienst o.l.v. Tineke Weidema. Hotze 
de Jong was vroeger kruidenier in de Kerkstraat. Velen 
zullen zich de Végé winkel nog kunnen herinneren. 
Nadat hij zijn winkel had verkocht kwam zijn creatieve 
geest naar boven. Hij waagde de stap door het volgen 
van enkele schilderlessen en begon op 72-jarige leef-
tijd met een cursus beeldhouwen van Pyr Bosma uit 
Kollumerpomp. Voor het maken van olieverfschilde-
rijen had de Jong niet veel geduld. Het duurde te lang 
voordat je resultaat zag, daarom stapte hij snel over 
op aquarellen. Beeldhouwen heeft wel zijn voorliefde. 
Uit vele soorten steen is de Jong in staat de mooi-
ste creaties te maken. De achtertuin is zijn atelier. De 
Jong beschouwd zichzelf niet als kunstenaar, “ik piel 
mar what oan”  is zijn bescheiden uitspraak. Hij wil zijn 
werk ook niet verkopen, hij geeft het liever cadeau. 
Deze tentoonstelling toont een deel van het werk van 
de ondertussen 87-jarige kunstenaar Hotze de Jong 
die, zolang zijn gezondheid het toelaat, doorgaat met 
produceren.

Openingstijden:
Zaterdag 2 augustus: 14.00 – 16.30 uur
Zondag 3 augustus: 09.30 – 11.30 uur (offi ciële 
opening)
Maandag 4 augustus: 14.00 – 16.30 uur
Dinsdag 5 augustus: 14.00 – 16.30 uur
Woensdag 6 augustus: 09.30 – 16.30 uur
Toegang vrij.



Afgelopen zaterdag 21 juni werd de tweejaarlijkse uit-
voering van gymnastiekvereniging MAAS gehouden. 
Dit jaar is besloten om het thema rond de Olympische 
Spelen te houden. Na maanden van voorbereiding 
werd als eerste vrijdagmiddag de sporthal in ons 
dorp aangekleed. Met behulp van Partytenten en een 
decordoek werd de achterwand mooi afgedekt. Zelfs 
werd de Olympische vlam niet vergeten. Zaterdag 
stond in teken om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Om 11 uur begon de generale repetitie. Vervolgens 
gingen de deuren rond half vijf open. Om 5 uur kon na 
een lichtshow de vlam worden aangestoken nadat het 
publiek in verschillende talen welkom werd geheten. 
Na de landenopkomst, 14 landen bij ons,  konden de 
atletiekers (kleuters) beginnen met hun wedstrijd over 
o.a. de horden. Daarna werd overgeschakeld naar het 
synchroon zwemmen (turnen 1). Deze meisjes lieten 
synchroon oefeningen zien. Hierna lieten de jongens 
ons zien dat het niet altijd goed gaat. Erik Postma 

viel bij turnen en werd weer opgelapt door de EHBO. 
Dit lieten de jongens met veel enthousiasme zien. 
Ritmische gymnastiek werd geshowd door turnen 2 en 
3. Met ritmische bewegingen lieten zij de balk en de 
vloer zien. Vervolgens waren de atletiekjes (turnen 5) 
die de verdere wedstrijd in het atletiekstadion showen. 
De groep liet o.a. estafette en hoogspringen zien. 
Vervolgens werd een schitterende dans geshowd door 
de drie streetdance groepen. Bij het afsluiten van hun 
demo werd deel 1 afgesloten en kon iedereen zich 
voorzien van een natje en een droogje. Tevens had 
MAAS een verloting die beschikbaar was gesteld door 
de middenstand. Alleen de materiaalploeg had nog 
even werk om alles weer gereed te maken voor na 
de pauze. Deze groep zorgde ervoor dat tussen alle 
nummers de toestellen zeer snel omgebouwd werden. 
Klasse van deze groep. Na de pauze startte wij met 
het uitbeelden van de Olympische ringen. Selectie 1 
liet daarbij mooie oefeningen zien op de balk, aan de 
brug en over de vloer. Met het kruisspringen en balef-
fecten naar het publiek gaven de meisjes van turnen 
4 een ballenmeisjes-show. De nacht van Peking werd 
schitterend uitgevoerd door selectie 2. Met gebruik 
van de Tumblingbaan in alle richtingen werden hier 
geweldige sprongen gedaan. Tevens maakten zij 
ook gebruik van de brug. De oudste jongens gaven 
de ceremonie protocollaire show. Met fantastische 
sprongen over het ereschavot was duidelijk dat zij de 
winnaars waren. Met de acro-demo als slotceremonie 
kwam de uitvoering op zijn einde. Net voor acht uur 
kon de leiding en het bestuur terugzien op een vlotte 
uitvoering. Met dank aan alle hulpverleners kon de 
sporthal na het opruimen worden verlaten.

Tuinbeleven
Juni 2008

Juni is voor mij een hoogtepunt in het Kruidhofseizoen. Alle planten 
staan in bloei of zijn bezig vrucht te zetten. De borders zijn voller dan 
ooit en de waterlelie staat in bloei.
Frederik van Eeden schreef hierover ooit een prachtig gedicht dat in 
mijn ogen alles met de schoonheid van de natuur te maken heeft. 
Tuinbeleving op een dieper niveau.

De Waterlelie
Ik heb de witt e waterlelie lief,

daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon uitplooit in ‘t licht.
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,

heeft  zij h  licht gevonden en ontsloot  toen blij h  gouden hart.
Nu rust zij peinzend op h  watervlak en wenscht ni  meer...

U bent van harte welkom om De Kruidhof te komen beleven en even 
weg te dromen van de waan van de dag.

Juni is voor mij een hoogtepunt in het Kruidhofseizoen. Alle planten 
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Volleybalvereniging Set ’M Up luidde op 7 juni niet 
alleen het seizoen uit, maar ook haar club. Na 40 jaar 
werd het moeilijke besluit genomen, de vereniging op 
te heffen. Aanleiding hiertoe was het feit, dat men er 
niet in slaagde nieuwe leden te vinden om de plaats 
in te nemen van de dames die de afgelopen jaren, 
veelal door blessures, genoodzaakt waren te stop-
pen. Jammer, in een groot dorp als het onze zou dat 
toch mogelijk moeten zijn. Gelukkig stoppen de vrou-
wen niet met volleyballen. Bijna alle leden sluiten zich 
in het nieuwe seizoen aan bij VCB (Volleybal Club 
Buitenpost) Nu kun je natuurlijk met een spijtig gezicht 
een punt achter je bestaan zetten, maar zo zitten deze 
volleybalsters niet in elkaar. Nee, er moest een gezel-
lige afsluiting komen. En die kwam er...
Jeanette en Liesbeth, altijd bereid de speciale activi-
teiten te organiseren, wisten wel iets leuks. Tot 7 juni 
werd er druk gespeculeerd, maar het bleef geheim. 
’s Middags vertrok de groep richting Drenthe, waar in 
Hooghalen 20 solexen klaarstonden! Hoewel er toch 

wel enkele senioren bij de groep zaten, had niemand 
ooit op een solex gereden. Nee, als er al gebrommerd 
was, dan op een mobylette of iets dergelijks. Het weer 
was fantastisch, wat eigenlijk wel een beetje jammer 
was, want nu bleven de prachtige, lange leren jassen 
ongebruikt achter en ook de kapsels werden niet 
geplet door een Willempie-helm. Maar genoten werd 
er en gelachen ook, want soms leek het of de solex 
de baas was, plotseling ging je sneller of langzamer 
zonder dat je iets deed. Het werd een prachtige tocht 
door de Drentse dreven. Terug in ons Buitenpost had 
Theunis Hoekstra een voortreffelijke barbecue klaar-
staan en werden onder het genot van een hapje en 
een drankje vele herinneringen opgehaald aan de 
voorbije jaren, aan wedstrijden, toernooien, uitjes... en 
bij al deze anekdotes bleek dat er veel lief en leed is 
gedeeld, waardoor er een speciale band is ontstaan. 
Helaas is Set ’M Up verleden tijd, maar alle leden 
koesteren de herinneringen aan een bijzondere tijd.

Het einde van een vereniging

Uitvoering MAAS in teken Olympische Spelen

Donderdag 12 juni werd in ons dorp de San Marino-partij 
verkaatst voor de jeugd. Er hadden zich tien kaatsertjes 
aangemeld voor deze partij. Er werd in twee catego-
rieën gekaatst. In de B-klasse ging de tweede prijs naar 
Tijmo Bosgraaf, die voor het eerst een wedstrijd kaatste. 
De eerste prijs en de krans was voor Arnout Wijma. In 
de A-klasse was de tweede prijs voor Oane Hoffman 
en Margrythe Beute. Zij kwamen in de fi nale niet iets 
tekort tegen Jouke Minze Benedictus en de debute-
rende Martine Koopmans. Laatstgenoemden gingen 
met de grootste beker en de krans huiswaarts. Zondag 
15 juni werd een federatiewedstrijd gehouden voor A, B, 
45+ en Dames. Deze wedstrijd werd gesponsord door 
SMANT houtenvloeren. De opkomst liet wat te wensen 
over, toch werd er kranig gestreden om de prijzen en de 
eer. Voor de prijswinnaars waren er waardebonnen en 
prachtige kransen gemaakt door Wytske Nutma.

Kaatsen, San Marino-partij in ons dorp

Winnaars 12 juni (eigen foto) Winnaars 15 juni (eigen foto)

Workshop Sint Jansolie maken
Op zaterdag 5 juli organiseert De Kruidhof de workshop ‘Sint Jansolie 
maken’. De workshop start om 10.00 uur met een rondleiding en informa-
tie over geneeskruiden, Sint Janskruid en het gebruik van Sint Jansolie. 
Hierna worden gezamenlijk de kruiden geplukt en gaan de deelnemers 
hun eigen olie maken. Uiteraard krijgt iedereen een fl esje mee naar huis. 
Sint Janskruid is een geneeskruid en onder andere een prima middel 
tegen stijve spieren. Vroeger werd het ook wel ‘Jaagt den duivel’ 
genoemd. Men dacht namelijk, dat een takje van dit kruid boven de deur 
de kwade geesten buiten zou houden. In De Kruidhof is Sint Janskruid 
onder andere te vinden in de Geneeskruidentuin en in de Heemtuin. Ieder 
jaar maken medewerkers van De Kruidhof hiervan een grote hoeveelheid 
Sint Jansolie en verkopen dat in It Winkeltsje. In de workshop komen de 
geneeskrachtige eigenschappen en het gebruik van Sint Janskruid volop 
aan bod. U leert hoe u zelf de olie kunt maken en neemt uw fl esje zelfge-
maakte olie mee naar huis.
Voor deelname aan de workshop dient u zich vóór 2 juli aan te melden op 
tel. 541253 of via een e-mail aan info@dekruidhof.nl. 
Aanvang workshop: 5 juli om 13.30 uur. Kosten: €10,00 per persoon.

Einde competitie zondagtraining

Wist u dat de Tennisvereniging Buitenpost 100 jeugdleden heeft? Onze 
vereniging zeer aktief is met gelukkig veel vrijwilligers. Zo ook voor de 
kinderen die competitie spelen. Tennis is een moeilijk spel om te leren en 
vooral competitie te spelen. We hebben dan ook Jelmer Bil, en Niels Kruyt 
bereid gevonden om op de zondagochtend extra les te geven. Helaas 
heeft Jelmer maar 1 x les kunnen geven (niets voor hem, want hij moest 
voor stage naar Aruba) maar Niels heeft het verder uitstekend gedaan. Hij 
was ook regelmatig aanwezig als ze competitie speelden en keek dan wat 
er verbeterd kon worden. Zondag 8 juni, maakten ze er een leuke spel-
lenochtend van en werd er een oorkonde uitgereikt, zeer kreatief gemaakt 
door Marjolein Schraag. Al met al een geslaagd seizoen.
PS: We hebben gelukkig een zeer betrokken Gemeente ‘Sport en Sa-
menleving’ waardoor we ook extra toernooien kunnen organiseren.

Namens de jeugd-commissie, Sylvia-Drost-Koekkoek

Op de foto achter links Jelmer Bil en Niels Kruyt, van links naar rechts Eline Bijlsma, 
Geeske Faber, Esther Terpstra, Anna-Lotte Reitsma en Anne Wassenaar. (eigen foto)

Uitslagen
Dames: 1. Meta Oppedijk
 2. Froukje Uildersma
 3. Heleen Jousma
45+: 1. Sjoerd Pietersma
  Henk Peterson
 2. Johan v/d Veen
  Ale Jongsma
B-klasse: 1. Jan Dijkstra
  Feye Wiersma
 2. Wiebe Wiersma
  Arnold J. Ruisch
  Edwin Elzer
A-klasse: 1. Tjeerd Weidenaar
 2. Teade Weidenaar



Sinds 1999 ben ik actief in 
hulpverlening naar Bulgarije 
via een plaatselijke kerk. In 
het begin was dit via een plaat-
selijke bestaande commissie 
totdat we in contact kwamen 
met de familie van Petegem. 

Het echtpaar J.W. en F.L.A van Petegem 
(voorheen evangelist te Zwaagwesteinde) 
had in opdracht van Open Doors de kerkelij-
ke situatie in 1989 in Bulgarije bekeken en 
was daar onder de indruk geraakt van het 
werk onder zigeuners in de regio Pazardzhik 
in Zuid Bulgarije. Zij hebben het Hulpfonds 
Bulgarije opgericht en met de 3-maandelijk-
se nieuwsbrieven, Informatie Actueel Bul-
garije, werd de achterban in Nederland op 
de hoogte gehouden over de ontwikkelingen 
van dit werk in Bulgarije om het werk onder 
de zigeuners fi nancieel te steunen. De trou-
we achterban werd steeds groter en de leef-
tijd van het echtpaar werd steeds hoger. 

Via een dorpsgenoot, die de nieuwsbrieven van 
Van Petegem ontving, kwam ik in contact met het 
echtpaar Van Petegem, en besloot in overleg met 
mijn vrouw Elly, samen dit werk voort te zetten 
per 2005. Hulp geven tot opbouw en waardigheid 
heeft ons hart. Hulpfonds Bulgarije valt nu onder 
de Christengemeente Buitenpost. Veel mensen 
in Buitenpost, die hun kasten opruimen, weten 
ons te vinden voor hun overtollige kleding en 
schoeisel. Ook De Lichtbron en het AOC hebben 
al eens een sponsoractie gehouden. Bij een gro-
tere en zwaardere klus, sjouwen van materieel is 
er jeugd van ons dorp bereid om hun handen uit 
de mouwen te steken.
Bulgarije is drie keer zo groot als Nederland en 
heeft 6 miljoen inwoners waarvan 2 miljoen zi-
geuners. Ongeveer 1 miljoen inwoners, meestal 
jongeren, werken in het buitenland waardoor vele 
dorpen leegstaan of er nog enkele ouderen wo-
nen. Het heeft een landklimaat: zomers heet, ’s 
winters koud. Het zomertoerisme trekt naar de 
Zwarte Zee, zwemmen in zeewater met een tem-
peratuur van ca 26°C en het wintertoerisme gaat 
naar het Rila gebergte te skiën. Kortom Bulgarije 
is een heerlijk en nu een nog betrekkelijk goed-
koop EU vakantieland met een vleugje oosterse 
elementen. Na de tweede wereldoorlog werd 
Bulgarije ingedeeld in de Russische invloedsfeer 
en werd communistisch. In de communistische 
maatschappij zijn gehandicapten, wezen en zi-
geuners niet productief en dus uitgebannen uit 
de maatschappij, verstopt aan de achterzijde van 
dorp of stad. Het zijn groepen waar je niet naar 
omkijkt en die dus ook geen levensvatbaarheid 
hoeven te hebben in hun ogen. Deze instelling 
leeft ook nog bij de huidige maatschappij die 

daarmee is opgegroeid, zij weten niet beter en 
accepteren dat nog grotendeels. 
Hulp geven, helpen, geld geven, wat is dat? Onze 
maatschappij is gebaseerd op vele eeuwen chris-
tendom waarin het geven en delen, met elkaar 
iets opbouwen, ingebakken is. Bovenstaande 
waarde hebben wij van huis uit meegekregen. 
Daarom is onze persoonlijke visie op hulp geven 
als het helpen op de manier van de barmhartige 
Samaritaan; mensen vanuit hun hopeloze situa-
tie op weg helpen naar zelfstandigheid, waarbij je 
een stuk begeleiding ook uit handen kunt geven.

Ook dit jaar gaan we met ons gezin naar Bulgarije. 
Iedere keer zijn we weer verrast door de warme 
verwelkoming bij de zigeuners. Momenteel staat 
onze schuur weer vol met uit Buitenpost en om-
geving ingezamelde goederen. De dozen waarin 
het verpakt is komen ook allemaal van een winkel 
en een bedrijf uit Buitenpost. Menigeen zal ons 
wel eens met een stapel bananendozen hebben 
zien fi etsen, die dozen worden dus volgepakt en 
gaan vervolgens naar Bulgarije. Voor de fi nan-
ciën zijn wij afhankelijk van de achterban waar-
van een deel uit Buitenpost komt. Wij doen geen 
verkoopacties en dergelijke. Ook werken we niet 
met machtigingen. Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting.
Kortom: Wat we proberen we te doen is 
mensen bemoedigen en ondersteunen 
onder andren door middel van hulp-
goederen:  kleding, schoeisel, speel-
goed, schrijfgerei, papier etc., het bekostigen 
van medicatie, een studie, brood (voor degene 
wie zijn schulden zo hoog zijn opgelopen dat ze 
geen brood meer krijgen), of elektriciteit.

Hulpfonds Bulgarije
Postbankrekening: 95 21 069

Wij geven de pen door aan dhr. A van Lune.
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Bon: Leeuwarder Courant, “Particuliere 
Correspondentie”

Dikke aal
TIETJERK – 27 januari 1891 – “Door den visscher Pieter Helfrich 
alhier, werd in de vorige week een aal gevangen, die niet minder 
dan 4 ½ pond woog. Hij verkocht den visch te Leeuwarden aan een 
liefhebber, die er ƒ2,50 voor betaalde.

Hekserij?
KOLLUMERLAND – 27 januari 1891 – “Onder de inwoners van een 
gehucht in deze gemeente woont een arbeider, die eene koe houdt. 
Tot voor korten tijd gaf ’t dier fl ink melk, doch dezer dagen heeft 
hij die goede eigenschap verloren en verkeert in kwijnenden toe-
stand sedert eenen koopvrouw in schrobbers uit Zwaagwesteinde 
den man een paar malen bezocht om hare koopwaar aan te bieden. 
De man heeft terstond advies gevraagd bij een in de nabijheid 
wonende wonderdokter, alias duivelbanner. Volgens dit advies is 
de schrobbersvrouw hier de oorzaak; er dient zorgvuldig gewaakt te 
worden, dat deze de hieming niet weder nabij komt. Met de noodige 
waarschuwingen moet hiervan aan de vrouw reeds mededeeling 
zijn gedaan”. 

Gewelddadige domheid?
VEENKLOOSTER – 6 november 1912 – “De zoon van Fokkens te 
Veenklooster hield een konijn in een kippenhok. Het werd ’s avonds 
binnengehaald, stond ’s daags op het erf. Ook den 29 September. 
Om 12 uur in den middag had Fokkens het nog gezien, na melk-
tijd was het weg. Dat zal Willem H., 21-jarig landarbeider te 
Veenklooster, gedaan hebben, dacht Fokkens. Hij deelde gemeente-
veldwachter J. Bosma zijn vermoeden mee, waarna men naar 
Willems huis toog. En ja, daar herkende Fokkens het konijn voor 
zijn eigen. Willem was het niet met hem eens en toen Bosma het in 
beslag wilde nemen, zei Willem: “dan kom je hier niet levend van-
daan”. De veldwachter had wel eens meer een steil woord gehoord, 
bukte zich naar het konijn, doch kreeg tegelijkertijd een pijnlijken 
slag met een gesloten mes van Willem. Al het gebeurde gaf aanlei-
ding, om den verdachte te arresteeren. Een poos later gingen de 
burgemeester, Bosma en de chef-veldwachter J. Laverman naar 
zijn woning. Toen Willem te voorschijn kwam, hield hij een stok 
achter zijn rug verborgen, waarmee hij Laverman bij diens ver-
schijnen een gevoeligen slag toediende. Dat was zijn laatste uitval. 
Hij werd meegenomen naar Leeuwarden en staat heden terecht. 
Willem legt een volledige bekentenis af. De subst.-offi cier acht het 
gedrag van beklaagde, die het konijn zijn buurman ontstal, bijzon-
der brutaal. Daarbij komt, dat hij niet zoo gunstig bekend staat en 
de feiten ernstig zijn. Eisch: 1 jaar gevangenisstraf. De ambtshalve 
verdediger, mr. C. Römer te Leeuwarden, meent dat het gedrag van 
Willem grenst aan een gewelddadigen domheid. Alleen een bijzon-
der driftig man kan zoo iets doen. Pleiter zegt, dat zijn cliënt uit 
het gebeurde wel zooveel heeft geleerd, dat hij zich niet weer op die 
wijze te buiten zal gaan en daar hij de kostwinner zijner moeder is, 
verzocht pleiter hem clement te behandelen, althans de preventieve 
hechtenis in mindering te brengen”. 

BURGERLIJKE STAND

Personen overleden in 1961, die woonden in Buitenpost
12 juni: Bijlsma, Ankje, 85 jaar, gehuwd geweest met: Bruining, 
Rinze
19 juni: van der Zwaag, Jan, 74 jaar, ongehuwd
7 juli: Visser, Folkert Hijlkes, 27 jaar, e.v.: van der Leest, Anje
4 augustus: Zomermaand, Annechien, 67 jaar, e.v. Aalders, Geert
26 augustus: van der Bij, Hendrik, 62 jaar, gemeente-werkman, 
e.v. Pama, Aagtje
9 september; Zijlstra, Sjoukje, 67 jaar, ongehuwd
27 september: Boorsma, Sietske, 60 jaar, e.v. van der Haan, Pieter
7 november: Hettema, Hinne, 8 jaar, z.v. Hettema, Tjitze, schilder 
en van: Noordman, Tjitske
15 december: Bouwstra, Arjen, 69 jaar, ongehuwd

Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken
door Dirk R. Wildeboer

- deel 47-

Uw albumfoto’s in ons blad én op de website!
U kunt uw foto’s aanleveren in de kopijbus van de Binnenste Buiten Post bij de The Readshop of bij één van de 
redactieleden (voor adressen zie colofon op pagina 3). Natuurlijk kunt u ze ook mailen naar: bibupost@gmail.
com. Aangeleverde foto’s worden gegarandeerd teruggebracht en met zorg behandeld.  Wij kijken met nieuws-
gierigheid uit naar onze post! Bezoek ook ons web-adres: www.binnenbuitenpost.nl

Klim in de pen... Douwe en Elly Broersma

Opname van het voorhuis met schuur ‘Bouwwijk’ te Buitenpost (niet meer 
aanwezig), waar vele jaren door de familie Sikkama het bedrijf werd uitge-
oefend. De afgebeelde personen zijn o.a. de latere bewoners van der Zwaag 

(collectie A. van Lune).

Wie kent hem niet, Jappie van der Veen. Altijd bezig in zijn tuintje. Altijd in voor een praatje. 
En de groenstrook voor zijn huis wordt zelfs op een degelijke manier gemaaid. (foto: W.E. 
Alkema-Mollema)




