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Ook in dit
nummer:
✔Verslag van Swaddekuier wandelaar
✔ A. van Lune klimt in
de pen
✔Fotoverslag van
feestweek
✔ Nieuw cursusaanbod It Koartling
✔ Slag om de
Paardencup

(foto: Hans de Vries)
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Komen en gaan
Het redactie en schrijfwerk van
deze krant is iets wat we normaal gesproken niet vaak in de
schijnwerpers willen plaatsen.
Ditmaal is het anders. Na bijna
9 jaren medewerking aan ons
blad heeft Piet van der Kooij zijn
dichterspen neergelegd en is PEVADKO met pensioen. Een hele
prestatie waar we met waardering op terug kijken. Maar daarnaast is De Binnenste Buiten
dank verschuldigd voor zijn organiserende hand in het dorpsblad. Piet nam in 1998, als toenmalig voorzitter van Plaatselijk
Belang, mede aangezet door de
resultaten van een enquête onder de Buitenposters, het voortouw bij de oprichting. Een echte
(mede)werker van het allereerste uur dus. Als afscheidscadeau
werd daarom door de redactie
een Buitenposter vlag gegeven, u ziet het hiernaast geïllustreerd. De reden voor het beeindigen van het schrijverschap
is een nuchter: “Er is een tijd van
komen en een tijd van gaan”. Als
redactie zijn we toch elke keer
weer gelukkiger met het komen
dan met het gaan van mensen
die een bijdrage aan het blad
leveren. Misschien ziet u het al
aankomen, de vraag “Wie heeft
er zin om...” is onvermijdelijk.
We verwelkomen graag mensen
die ons met raad en daad willen
helpen. Neem een kijkje op onze
website www.binnenbuitenpost.
nl en u vindt er meer informatie
over. Ons gewoon bellen mag
ook gerust, de telefoonnummers
staan in het colofon op pagina 3.

Gezellige avond vrijwilligers feestweek
Afgelopen vrijdag 22 augustus heeft de feestweekcommissie de gewaardeerde vrijwilligers een feestelijke avond
aangeboden. Er waren ongeveer vijftig vrijwilligers, een goede opkomst. Ze werden getrakteerd op een hapje en een
drankje onder het genot van live muziek van Greate Geert. Een geslaagde avond voor iedereen.

Afscheid PEVADKO

Als dank voor een kleine tien jaar dichterlijke bijdragen aan de Binnenste
Buiten Post ontvangt Piet van der Kooij (PEVADKO) de Buitenposter vlag
uit handen van de redactie. (foto: redactie)

Geëerd
Een woord een zin geschreven
Voor gans het dorp een klein gebaar
Voor ieder het opnieuw beleven
Het raken van een gevoelige snaar
Na een dienst van bijna tien jaren
Wordt er gestopt met het schrijven
Niemand kan hem evenaren
Hem is ’t geschreven “op den lijve”
Vele gebeurtenissen kwamen voorbij
Van ooievaar tot lintjesregen
PEVADKO was er altijd bij
Nu rust er op zijn werk een zegen
Namens de redactie wordt hij bedankt
Dat gebeurt dit keer niet simpel
Hij wordt niet zomaar afgedankt
PEVADKO wordt geëerd met vlag en wimpel
redactie de Binnenste Buitenpost, juli 2008

Feestweekcommissie kijkt terug op een
zeer geslaagde feestweek 2008!
Inmiddels zit iedereen weer in het
normale ritme, de scholen zijn weer
begonnen en een uitzondering daar
gelaten, iedereen is weer aan het
werk. Toch is het nog maar kort geleden dat we met zijn allen genoten van
een prachtige feestweek. Van donderdag 31 juli t/m woensdag 6 augustus hebben we er met zijn allen een
groot feest van gemaakt. Gelukkig
werkte het weer mee en mede daardoor kwamen de activiteiten goed uit
de verf. Alle georganiseerde evenementen werden massaal bezocht en
er werd enthousiast meegedaan met
o.a buikglijden, handboogschieten,
motor toertocht en natuurlijk ons
Bûtenposter brochje waar we toch
zo’n 200 mensen mochten verwelko-

men. De afsluiting het Vuurwerk werd
ook massaal bezocht wat ons erg goed
deed. Als feestweekcommissie kijken
wij terug op een geslaagde week en
wij hopen dat u als bezoekers dit ook
kan zeggen. Natuurlijk staan wij altijd
open voor suggesties en opmerkingen hiervoor kunt u terecht via onze
web site www.feestweekbuitenpost.
nl hier kunt u ook het laatste nieuws
lezen en foto’s bekijken. Wij gaan nu
weer aan de slag om de voorbereidingen voor volgend jaar te treffen
en hopen dat u dan ook weer gezellig van de partij bent. Onze eerste
activiteit is de intocht van Sinterklaas
deze is op 15 november, u kunt deze
datum alvast in uw agenda noteren.
Bedankt!

Foto’s feestweek
Op pagina 12 en 13 vindt u een fotograﬁsch verslag van de feestweek 2008. Dit
is een selectie van alle door de redactie
gemaakte foto’s. Op onze website: www.
binnenbuitenpost.nl kunt u meer feestweekfoto’s bekijken. Ook kunt u daar veel
informatie over ons dorp vinden, evenals
historisch fotomateriaal, oude nummers
van ons dorpsblad en nog veel meer.
Mocht u zelf nog in het bezit zijn van interessant materiaal voor onze website, dan
kunt u contact opnemen met onze redactie (voor telefoonnummers zie de column
op pagina 3). Wij houden ons van harte
aanbevolen voor uw bijdragen. Wilt u een
bijdrage leveren aan ons blad dan kunt u
ook contact opnemen met onze redactie.
Eén van de straatartiesten tijdens de openingsavond van de feestweek.(foto: Warner Kranenborg)

Deze maand in ‘Buitenposters’: Annie van de Witte
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Er is maar één
Lippe Lap

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679
Familiepakket friet ‘De Oriënt’:
4 personen friet
+ 2 frikandellen + 2 kroketten

Mis. Het zijn er wel
zeven.

Door

Heerlijk Broodje
Hamburger Speciaal

€ 6,00

heel

Friesland. Dus altijd

Zaterdag aanbieding:
dicht
bij eruwelin de kofﬁe met appelgebak en slagroom
Mis.
Het zijn
e
zeven.
heel komt 2 kop kofﬁe gratis
buurt.Door
En dat
Friesland. Dus altijd

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

bij

u

in

de

de laagste prijzen en de beste service. buurt.
Dus het
is waar: Lippe
En dat komt
Lap, mooi
zo is uit.
er maar
Want één.
bij Lippe

€ 2,95
2 Personen friet
+ 2 Ballen Gehakt

€ 2,95

€ 3,95

Lap vindt u de grootste collecties,

de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: Lippe
Lap, zo is er maar één.

Geen zin om thuis de boel te versieren?
Kom naar de Oriënt om uw feestje te vieren!
Wij staan bekend om onze heerlijke friet. Probeer nu ook onze Vlaamse friet!
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!!!

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

In de maand september starten wij weer met ons
maandelijkse klaverjassen. We hebben nog plaats
voor een aantal enthousiaste deelnemers.
Graag bij ons opgeven.

H EERENVEEN WOLVEGA OOSTERWOLDE JOURE DRACHTEN BUITEN POST

De beste keus!
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,-

excl. BTW

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

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

● De looptocht met tien rauwe eieren in een
schoottasje van Jochum van der Woude
en Ricardo Brouwer van Buitenpost naar
Leeuwarden heeft € 2300,- opgeleverd voor
het KiKa (Kinderen Kankervrij) fonds. Er zijn
onderweg geen eieren gebroken.
● Of de bekende groene telefooncel ook
in Buitenpost uit het straatbeeld verdwijnt,
bepaalt KPN in overleg met de gemeente.
De telefooncel heeft zijn langste tijd gehad.
Nederland telt er nog maar 4000. Friesland
109, en dit zullen er snel minder worden.
De mobiele telefoon is de ‘boosdoener’.
Veel telefooncellen zijn onrendabel.
● Medio juli werd bekend dat wethouder
Van der Wal, verantwoordelijk voor ondermeer recreatie en toerisme, economische
zaken en jeugdbeleid in onze gemeente,
het de komende tijd op medisch advies
rustig aan moet doen. Zijn wethouderstaken zijn tijdelijk overgedragen aan burgemeester Van der Zwan.
● Tijdens de afgelopen feestweek werd
voor de 25e keer het ringrijden gehouden.
Jurjen Landheer draaide al die jaren in de
organisatie mee als vrijwilliger en zodoende
was het tijd hem voor zijn inzet te bedanken.
Zo kreeg hij een prachtig wandbord als herinnering aan de afgelopen kwarteeuw en
bloemen aangeboden. Geen enkele keer
liet Jurjen verstek gaan. Op andere terreinen
maakt hij zich ook verdienstelijk.
● Negen kleine ondernemers uit de Friese
wouden lokken toeristen met een eigen
ﬁetsroute. De Wâldwinkeltsjesroute is door
mooie natuur uitgezet om zo hun leuke winkeltjes te promoten. Door cadeauwinkels
Op ’e Stâl en Buitengewoon Buitenpost is
ons dorp ook op de kaart gezet.
● De christelijke basisschool De Lichtbron
aan de Johan Frisostraat heeft ongewenst
bezoek gehad. In de nacht van 14 op 15
augustus werden via een vernield raam
een laptop en een beamer gestolen.

COLOFON
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De Binnenste Buiten is een uitgave
van de Stichting Dorpsblad ‘de Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant
en is dienaangaande aan te spreken
als bestuur en als rechtspersoon.
Oplage:

2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:

Postbus 30,
9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Kopij graag getypt of op diskette
aanleveren, en niet langer dan ongeveer 150 woorden. De redactie kan
geen garantie geven dat kopij wordt
geplaatst. Zij behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken redactioneel
te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.
Contactpersonen redactie:
M. Bijlstra tel. 0511-544848
J. Kootstra, tel. 0511-541322
B. Nauta,
tel. 0511-541699
C. Pot
tel. 0511-544988
C. Visser,
tel. 0511-542787
S. v.d. Zwan tel. 0511-840046
Inlichtingen over advertenties en vragen en klachten over de bezorging:
J. Nijboer, tel. 06 27861498
e-mail: nijboer42@gmail.com
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Druk: Drukkerij Banda, Kollum
tel. 0511-451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 22 september 2008.
De volgende editie verschijnt
in week 40 van 2008.

Programma
Maskelyn seizoen 2008/2009
Ook voor het komende winterseizoen is Stichting Maskelyn er weer
geweldig in geslaagd om een uitermate gevarieerd programma samen
te stelen. Andermaal bewijst Maskelyn dat je niet ver van huis hoeft om
een avond of middag te kunnen genieten. Het programma ziet er in vogelvlucht als volgt uit:
Seizoensopening in Kafee De Bûnte Bok
Donderdagavond
16 oktober 2008
speelt Katarsis het
door alleskunner
Gerrit Breteler geschreven toneelstuk over Kafee De
Bûnte Bok. Meer
dan een jaar lang
werd het toneelstuk
opgevoerd
door
twee acteurs in het
gelijknamige café
in Ljoenssens. Voor
deze avond wordt
het cafégedeelte
van The Point omgetoverd in Kafee
De Bûnte Bok.
Tsjoch in de
Kruidhof
Op zondagmiddag
9 november wordt
er weer een traditioneel Tsjochconsert
georgani-seerd.
Gerbrich van Dekken zal samen opKatarsis bijt het spits af op donderdagavond 16 oktober
treden met Gurbe
Douwstra en na de pauze is het tijd voor de groep Op Streek.
Kerstklanken in de Mariakerk
Op zondagmiddag 14 december wordt er als opmaat richting de Kerst een
concert gegeven door Noaten op’e Sang in de Nederlands Hervormde
Kerk. Dit is uiteraard een rustpunt in de drukke decembermaand.
Wereldmuziek op zondagmiddag
Op zondagmiddag 18 januari 2009 komt de formatie Souldada naar ons
dorp. Naast optredens in de grote theaters én in het verre buitenland
dus ook gewoon in Buitenpost. Echt een aanrader voor de liefhebber van
goed muziek, gewoon in de Kruidhof.
Winterjûnenocht op Sneintemiddei
Samen met muzikant Bauke van der Woude verzorgt schrijver en oudjournalist Hylke Speerstra een vertel- en muziekmiddag in de Kruidhof op
zondagmiddag 8 februari 2009. Kaatsers, boeren, emigranten, schippers
en een honderdjarige Elfstedentochtvereniging zullen de revue passeren.
Kinderprogramma
Het is de eer aan entertainer Ritsko van Vliet om de kinderen van de
basisschool een leuke middag te bezorgen op woensdag 11 februari 2009
in The Point.
Toppers uit eigen dorp
Het wordt waarschijnlijk de klapper van het winterseizoen met enkel
toppers uit Buitenpost. Achtereenvolgens zullen het Kritetoaniel, Eppie
Weidenaar, Ynze Dijkstra en de SOS-band zorgen voor een geweldige
avond op zaterdag 21 maart in The Point.
Tryater sluit de rij
Op woensdagavond 15 april 2009 is het aan Tryater om het winterseizoen
van Maskelyn te besluiten met de toneelvoorstelling ‘En Ik Dan’ in zalencentrum The Point.
Binnenkort wordt u uitgebreid geïnformeerd over bovenstaande programmering door middel van de Maskelyn-ﬂyer die huis-aan-huis wordt
bezorgd. Daarna is het ook mogelijk om uw kaarten te halen bij bloemenzaak Hedera.

Start collecteweek KWF kankerbestrijding 1 september
Kanker is niet altijd meer het doodvonnis. De overlevingskansen zijn
gestegen tot 50%. Helaas is onze trouwe collectant en dorpsgenoot de
heer Henk Hoekstra kortgeleden aan deze ernstige ziekte overleden. De
strijd is nog niet gestreden. De KWF kankerbestrijding roept u op ook dit
jaar weer gul te geven om het nog groeiende aantal patiënten een betere
kwaliteit van leven te geven in de toekomst. De folder met collectezakje
hebt u reeds of krijgt u deze week in uw brievenbus. Maak het onze collectant gemakkelijk en leg het alvast klaar.
Het bestuur van KWF Kankerbestrijding afdeling Buitenpost:
Marion Boomsma, De Lange Schoor 7, tel. 541310
Anja Berends, De Zeilen 29, tel. 542758

Van de bestuurstafel
Na een fantastische feestweek is de zomervakantie weer voorbij
en zo langzamerhand beginnen alle (vrijwillige) verplichtingen weer
op gang te komen. Zo ook de vergadering van Plaatselijk Belang,
waar twee afgevaardigden van de ijsbaanvereniging welkom werden
geheten. Het is goed om als bestuur van PBB zo nu en dan contact te hebben met diverse verenigingen in ons dorp. Vooral als er
sprake is van (grote) veranderingen. Zo kun je met elkaar brainstormen en daar waar mogelijk is, elkaar helpen. Al een paar jaar
zijn er ‘geruchten’ dat het terrein van de ijsbaan van plaats moet
veranderen of dat er misschien wel een evenementen terrein van
moet worden gemaakt. De ijsbaanvereniging zal nu eerst contact
opnemen met de gemeente, of er ook daadwerkelijk plannen zijn
en daarna zullen we weer overleg voeren met elkaar. In sommige
gevallen zullen veranderingen een vooruitgang zijn. Het is dus niet
zo dat alle veranderingen meteen worden afgewezen.
De vergunning voor het kunstwerk in de Kerkstraat is aangevraagd
en ik hoop dat, binnen niet al te lange tijd, dit kunstwerk geplaatst
kan worden. De Kerkstraat ziet er prachtig uit! Natuurlijk moeten
de puntjes nog op de i gezet worden en dat zal weldra gebeuren. In
augustus komen we weer bij elkaar als centrumcommissie. Het lijkt
alsof de parkeervakken nog een probleem zijn, de auto’s worden
soms klakkeloos neergezet zodat men er bijna niet meer fatsoenlijk
langs kan rijden. Misschien moeten deze vakken duidelijker worden
aangegeven. Ook zullen er (volgens mij) nog 1 of 2 parkeervakken
bijgemaakt worden voor mensen die slecht ter been zijn. Ik hoop
trouwens dat het winkelende publiek vanaf nu de auto in de daar
voor bestemde vakken parkeert!
De feestweek is een enorm succes geweest. Het is voor de feestweekcommissie natuurlijk altijd weer spannend hoe één en ander
gaat verlopen. Ook is men in de meeste gevallen afhankelijk van het
weer. Dit jaar hebben we het geweldig getroffen. Het is erg jammer
dat er maar enkele straten zijn die er echt werk van maken om de
straten te versieren. Onze straat had dit jaar voor het eerst sinds
jaren weer feestpalen. Een goed begin. Sommige straten werken
echt met een thema. Mijn complimenten! Ik zou u willen vragen
om per straat één coördinator aan te wijzen die dan in bijvoorbeeld
maart mensen bijelkaar zoekt om ook met een thema te werken.
Dan heeft u nog enkele maanden om iets te bouwen of iets degelijks. Het zou toch prachtig zijn als Buitenpost niet alleen bekend zal
zijn om de feestweek, maar ook vanwege de versierde straten!
Maaike Dotinga-van der Veen, voorzitter
tel. 542932, e-mail: pytenmaaike@gmail.com

Passage programma 2008-2009
Evenals vorig jaar presenteert de christelijke vrouwengroep Passage haar
programma voor het komend seizoen. De data en onderwerpen zijn:
18-09-2008 Gezamenlijke startavond met CPB
Lokatie: de Schakel
Spreekster: mevr. J. Nijveldt uit Hasselt
Onderwerp: het bijbelboek ‘Esther’
16-10-2008 Boekbespreking
Lokatie: Herbranda
Spreekster: mevr. v.d. Meulen uit Heerenveen
Onderwerp: ‘De faaie Fugel’
21-10-2008 Reisje naar het DE museum in Joure
11-11-2008 Provinciale ontmoetingsdag
Lokatie: de Lawei te Drachten
Spreekster: mevr. Marijke Tiemersma
Onderwerp: ‘Laag geletterden’
’s Middags optreden van Charlotte Glorie
20-11-2008 Lezing
Lokatie: Herbranda
Spreekster: mevr. Ruiter uit Oldeboorn
Onderwerp: ‘Women to women’ van Open Doors
18-12-2008 Gezamenlijke Kerstviering met alle Christen-vrouwengroepen o.l.v. de Doopsgezinde vrouwengroep
Lokatie: de Schakel:
15-01-2009 Lezing
Lokatie: Herbranda
Spreekster: mevr. Bolt uit Kootstertille
Onderwerp: ‘Mens durf te leven’
19-02-2009 Jaarvergadering
Lokatie: Herbranda
Spreekster: mevr. Bangma uit Lemmer
19-03-2009 Lezing
Lokatie: Herbranda
Spreekster: mevr. A.de Vries uit Oenkerk
Onderwerp: haar zorgboerderij
22-04-2009 Seizoensafsluiting samen met CPB
Lokatie: de Schakel:
Spreker: burgemeester Bilker uit Kollumerland
Onderwerp: lezing ‘De geschiedenis van de Oranjes’
Mei 2009
Landelijke ontmoetingsdag
Aanvangstijd van de bijeenkomsten: 19.30 uur
Bent u geen lid en wilt U toch eens een avond meemaken, dan bent u als
gast van harte welkom. Informatie bij J. Buma-Sijbrandi, tel. 541816.

Rectiﬁcatie
Per abuis is er in het vorige nummer van onze krant bij de voorpaginafoto
vermeld dat het om een shantykoor ging. Het ging hier om het dameskoor
Noaten op’e Sang.

Renoveren of verbouwen?

H

eeft u plannen om binnenkort uw woning of
bedrijfspand te verbouwen of te renoveren?

Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vakbekwaamheid 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

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

al weer 10 jaar
professionele kinderopvang
dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar
openingstijden ma t/m vrij 6.45 uur tot 18.00 uur

Bernhardlaan 106
9285 TT Buitenpost
tel (0511) 544205
info@kdvdebernebrêge.nl

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST Buitenpost,
telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

Willen is kunnen
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door:
Nelleke Kemps-Stam

“Het ging toen allemaal nog wat gemoedelijker”
Annie van de Witte kijkt terug op 55 jaar Concours Hippique...

De maand augustus neemt voor Buitenpost een bijzondere plaats
in het jaar in. Op de eerste woensdag van deze maand vindt namelijk het Concours Hippique plaats. Dit evenement is het hoogtepunt
van de feestweek van Buitenpost. Het is een traditie geworden waar
we als Buitenposters trots op kunnen zijn. In 2003 werd gevierd dat
het Concours Hippique 50 jaar bestaat. Van de oprichters van de
Paardensport Commissie Buitenpost is niemand meer in leven. Van
hun vrouwen is nog één weduwe over: Annie van de Witte. Zij neemt
ons mee terug naar het begin van de paardensport die zo kenmerkend is voor ons dorp.

Buitenpost is van oudsher nauw
met het paard verbonden. Lange
tijd kende het dorp een grote
paardenmarkt, die met meer
dan 800 paarden omstreeks
de jaren dertig van de vorige
eeuw haar hoogtepunt bereikte.
Het paard is in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog snel en
nagenoeg volledig uit het dagelijkse (straat-)beeld verdwenen. De
edele viervoeter vervult nu ‘slechts’
nog een functie voor sport en ontspanning. Daarom vindt er al sinds
1954 op de dag van de paardenmarkt – de eerste woensdag in
augustus – een groot hippisch festijn in Buitenpost plaats.
Inmiddels is het Concours Hippique
Buitenpost uitgegroeid tot een van
de mooiste eendaagse openlucht
paardensport evenementen van
Nederland. Het concours trekt elk
jaar duizenden bezoekers, die
volop kunnen genieten van de sfeer
en de hoge sportieve prestaties
van mens en dier. Het 55ste concours vond plaats op woensdag 6
augustus 2008 op het Mejontsmaterrein in het centrum van het dorp.
(bron: Stichting Paardensportcommissie Buitenpost)
De club van dertien
Annie van de Witte weet ook nog
precies hoe het allemaal begonnen is. “De paardenmarkt trok
veel publiek, dat na de markt
meteen naar huis ging. Een groep
zakenmensen en agrariërs stak
de koppen bij elkaar. Ze vonden
dat het publiek in het dorp vastgehouden moest worden met een
of andere attractie op paardengebied. Toen zijn ze in het klein
begonnen op een stukje land over
het spoor. Met paard en wagens,
landbouwwagens. En de eerste
kosten waren voor de dertien initiatiefnemers. Het was een probeersel. Later verhuisden ze naar het
Mejontsmaterrein.” De organisatie
ging volgens Annie in het begin ook
maar op z’n janboerenﬂuitjes. “Er
stond een hele oude kantine op het
terrein”, herinnert Annie zich. “Daar
werd alles in besproken. Er waren
nog geen tribunes, niks. Men nam
zelf stoeltjes mee. Alles was toen
nog in het klein. Later kwam er één
tribune met daaromheen banken.

Je zat je kont stijf!”
Eén van de zakenmensen was
Auke van de Witte. In 1948 was
hij met zijn vrouw in Buitenpost
komen wonen en begon er een
timmerfabriek. Met paarden had
hij niets. “Hij was een echte organisator. Hij zat overal in. Wij zeiden
thuis wel eens: we wachten op
pap als hij voor de zaak weg is,
maar is hij voor het belang van de
gemeente nog niet thuis, dan gaan
we eten.” De paardensport hield de
organisatoren het hele jaar bezig.
Ze sloten de dag van het concours
af en begonnen al weer met het
volgende jaar. In 1996 sprak B.
Schmidt, de toenmalige burgemeester van Achtkarspelen, dan
ook zijn waardering uit voor ‘de
club van dertien’: ‘Ze hebben doorzettingsvermogen, gaan moeilijkheden niet uit de weg, tonen initiatieven en geven blijk van durf en
dynamiek.’ Daar valt niets aan toe
te voegen.
Het Concours Hippique Buitenpost
kreeg steeds meer bekendheid. “Dat
kwam in het begin vooral door de
reclame”, weet Annie. “Tegen de tijd
dat het concours eraan kwam, hing
men rondom Buitenpost aanplakbiljetten op en stickers. We hingen
zelfs de bekende oranje stickers op
in het buitenland.” Er moest natuurlijk ook voor de inwendige mens
gezorgd worden. “Ook dat ging op
z’n janboerenﬂuitjes”, vertelt Annie.
“De deelnemers kregen consumptiebonnen toegestuurd. Later kwam
de blauwe tent op het terrein achter
die ene tribune. Iedereen kwam:
boeren, burgers en buitenlui.”
Het optreden van bekende
Nederlanders moest in het begin ook
toeschouwers naar het Concours
Hippique lokken. Zo kwam in 1981
Gerard du Prie, de sterkste man
van Nederland, naar Buitenpost,
in 1983 traden Bassie en Adriaan
op en in 1986 Lee Towers. Ook
schaatsers ontbraken niet. “Sjoukje
Dijkstra, Ard Schenk, Kees Verkerk,
Atje Keulen. Voor de kernploeg was
zelfs een asfaltbaan op het terrein
gelegd, zodat er gerolschaatst kon
worden. Ja, de club haalde van
alles uit!”, lacht Annie.
Het Concours Hippique kreeg
steeds meer landelijke bekend-

(advertentie)

Annie kijkt toe hoe Auke een erepenning krijgt bij zijn afscheid in 1993. (eigen foto)

heid door de paardenshows. Annie
wijst naar de plak- en fotoboeken
die op tafel liggen. “Er staan heel
wat mooie shows in het boek”. Een
greep uit dat moois: de Franse
kozakken met stunts, Belgische
trekpaarden, de Amelander reddingsbrigade met boot en paarden,
de Hongaarse Post met paardendressuur en natuurlijk in 1998 onze
eigen Anky van Grunsven. Een
hoogtepunt was het 16-span voor
de postkoets van Piet de Boer.
De club van dertien kwam ook
in aanraking met hoofdbesturen
van de Nederlandse Hippische
Sportbond. Daardoor werd het
Concours Hippique een hippische hoogtijdag, waarbij de
Commissaris van de koningin in
Friesland werd uitgenodigd. Er
werden nu ook wedstrijden gehouden, bijvoorbeeld in de rubrieken
een- en tweespan tuigpaarden
Fries ras, tandem Hackney’s en
springconcours.
Knollenruiters
Achter elke sterke man staat een
(sterke) vrouw, luidt het gezegde.
Dat gold zeker voor de vrouwen
van de club van dertien. “Wij
hebben de eerste kostuums met
paardenmotief gemaakt voor de
dames die de lintjes uitreikten. De
mannen waren ook herkenbaar aan
hetzelfde kostuum. Maar hèt kenmerk voor de club van dertien is de
bolhoed”, zegt Annie. De vrouwen
waren in het begin ook verantwoordelijk voor het eten. “Wij maakten
broodjes klaar voor de genodigden. Later werd de catering beter.
We kregen een lunchpakket mee
als we van het gemeentehuis vertrokken naar het terrein. Om een
uur of vier kregen we dan een
saucijzenbroodje en ’s avonds was

er een koud buffet. Weer later verzorgden Grijpstra en zijn vrouw de
catering. Hier aan huis kwam de
Frico/Domo drinken brengen, dat
dan naar de tent werd gebracht.”
Naast het werk was er ook tijd voor
ontspanning. De club van dertien
genoot regelmatig met hun vrouwen van een uitstapje. Een van de
vrouwen arriveerde eens eerder
in een hotel in Amsterdam, waar
men zat te wachten op ‘die knollenruiters’. Toen er geen boeren,
maar een keurig gezelschap arriveerde, moest het hotelpersoneel
zijn mening herzien.
Het echtpaar Van de Witte kreeg
vier dochters. Ze groeiden op met
de paardensport. “Ze gingen mee
en toen ze groter werden, mochten
ze lintjes uitreiken. Ze brachten ook
post rond, dat scheelde weer in de
onkosten. Ze kregen twee cent per
envelop. Ze kenden alle adressen
waar ze naartoe moesten. Het hele
gezin was erbij betrokken en ze
hielpen allemaal mee. En ze klaagden nooit.” Als gezinsleden van de
organisatoren hadden Annie en
de meisjes een plaats op de VIPtribune. De tribunes werden in de
loop der tijd ook steeds comfortabeler: de planken zitplaatsen werden
stoeltjes. “Het visitekaartje van het
Concours Hippique was een grote
koets die de genodigden ophaalde
van het gemeentehuis. Met het
muziekkorps erbij ging men om het
hele terrein heen en stopte voor de
eretribune. De mensen stonden
langs de kant van de weg te wachten tot de koets voorbij kwam. Het
was een feestelijke intocht. Tot twee
jaar geleden, toen kwam er een bus
voorbij rijden”, zegt Annie teleurgesteld. “Het is een dieptepunt in de
geschiedenis van het concours.”

Wens
Er is één ding waar de commissie
paardensport geen invloed op
kan uitoefenen en dat is het weer.
Werd het evenement in 1994 en
1995 geplaagd door tropische
temperaturen, in 2002 werd het
Concours Hippique afgelast wegens
wateroverlast. Annie heeft niet één
keer gemist. “De maandag vóór het
gebeuren kijk ik altijd even hoe het
terrein erbij ligt.” Naarmate Annie
ouder wordt, let ze ook op andere
dingen. “Er zaten bijvoorbeeld geen
leuningen aan het trapje bij de
toiletten. Na de operatie aan mijn
heupen kom ik niet zonder naar
boven. Na een telefoontje aan de
vrouw van de voorzitter kwam het
voor elkaar. Iedereen wordt tenslotte
een dagje ouder”, zegt de 87-jarige.
Hoewel ze de enige overlevende
verwante is van de eerste club
van dertien, is Annie geen erelid
geworden. Die eer is alleen aan
mannen
voorbehouden.
Toch
heeft er dit jaar iets spectaculairs
plaatsgevonden: er zijn drie vrouwen
aan de paardensportcommissie
toegevoegd. De geheel verjongde
commissie bestaat ook nog maar
uit zeven leden. “Zij moeten het nu
maar zien te klaren. Als het terrein
maar blijft. Voorlopig is het gevaar
even afgewend.” Met een tas vol
foto-albums stap ik bij mevrouw Van
de Witte de deur uit. Als ik thuiskom
valt De Feanster op de mat. Op
de voorpagina staat een foto van
burgemeester Van der Zwan in een
koets met de nieuwe Commissaris
van de koningin, de heer Jorritsma.
‘Oude concourstraditie in ere
hersteld’ kopt de krant. Nu de muziek
nog en Annie’s wens is vervuld.

(advertentie)

Sprekwurd fan de moanne
It Hynder

De minske hat in nauwe bân en in lange skiednis mei it hynder.
Dat komt ta utering yn hiel wat siswizen en sprekwurden.
Hy is in houten hynder.
Hij is een groot, stijf, onhandig persoon.
Hja is gau fan ’t hynder.
Ze is gauw van streek.
Wite hynders hawwe in bulte struien nedich.
Pronkzieke vrouwen kosten veel geld.
In skurf hynder freest de roskaam.
Wie een slecht geweten heeft is bang voor straf.
Heech op it hynder sitte.
Veel verbeelding hebben.

Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:

- Website beheer systemen

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

- Huisstijl ontwikkeling

T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Advertenties

Newtonstraat 2 - 9285 XX Buitenpost
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Ervaringen van een Swaddekuier wandelaar Hoog bezoek in Haersmahiem
Vol verwachting klopte het
hart van de wandelaar. Wat
zou Buitenpost te bieden hebben? Al weken van te voren
kon men overal in het dorp
de aankondigingen lezen van
de Wandel-tweedaagse, de
Swaddekuier. De verwachtingen waren daarom hoog
gespannen.

Op vrijdag 1 augustus om 8 uur
’s morgens snel naar het startpunt gerept. In de Schakel, het
gebouw achter de Kruiskerk
vond de inschrijving plaats. Daar
kreeg men een wandelboekje
met daarin de eerste stempel. De
eerste indruk was dat het op deze
vrijdagochtend niet storm liep,
maar dat kon schijn zijn want
er waren ook wandelaars om 7
uur gestart. Wandelmaat Jan uit
Kollum wachtte al en nadat alle
formaliteiten waren afgewerkt
kon er worden gewandeld. We
hadden gekozen voor het traject
van 40 kilometer, maar er kon
ook 20 of 10 kilometer worden
gelopen.
Eenmaal buiten de Schakel werd
snel richting Gerkesklooster gekoerst. Op de Monnikeweg begon
het te motregenen. De regenkleding werd te voorschijn gehaald,
maar ja, na een kilometer breekt
het klamme zweet uit en dan
voelt zo’n regenpak niet prettig.
Jappie, een medewandelaar uit
Buitenpost, zonder regenpak uiteraard, plaatste de opmerking:
Je kunt er beter om verlegen zitten, dan met. Hij had gelijk. Het
was alweer droog en de regenkleding werd daarom bij familie
in Stroobos achtergelaten. Bij
de Vriesche Herberg was het een
gezellige boel. Er stond een sjantiekoor te zingen. De wandelaars
werden voorzien van appels en
andere etenswaren. Hier was
de tweede stempelpost. Maar té
lang blijven zitten is funest, dan
worden de spieren stijf, dus snel
verder.
Over de Strooboscher brug, richting Peebos. Daar wachtte de
wandelaars het Blode Fuottenpaad. Nee, de schoenen hoefden
niet uit; er waren bruggetjes en
loopplanken. Hier en daar was
het er erg glad en wanneer je niet
oplette, gleed je alle kanten uit.
Maar het was toch een prachtige
ervaring, dat moet worden gezegd.

Swaddekuier wandelaars schrijven zich in bij De Schakel. (foto: redactie)

Via het dorp Opende werd er naar
Strandheem gewandeld. Onderweg begon het weer te regenen,
maar ja, het regenpak was achtergelaten. Nadat het volgende
stempel was gehaald bij Camping
Strandheem en de regenbuien
waren vertrokken, passeerden
we de via de Scheiding de grens
Groningen-Fryslan. Het zonnetje begon warempel te schijnen
en de rest van de dag bleef het
droog. Via mooie wandelpaden
werd in Surhuisterveen de Dikke
Draai bereikt; ook hier was een
stempelpost en korte tijd werd
er gerust en een kop kofﬁe gedronken. Na een paar ﬁetspaden werd het Langpaed bereikt.
Deze mooie wandelroute tussen
Harkema en Surhuizum was zeker de moeite waard en eindigde
achter de oude, karakteristieke
hervormde kerk, die midden in
het dorp Surhuizum staat.
Via Augustinusga, Blauforlaet en
Rohel werd Buitenpost bereikt
en ontvingen we het eindstempel van deze eerste wandeldag in
de tent aan de Parklaan.
We hadden een mooie route gelopen en het smaakte naar meer.
Dat kregen we dan zaterdag 2
augustus voorgeschoteld. Het
was in de Schakel aanzienlijk
drukker dan een dag eerder.
Logisch natuurlijk, omdat veel
werkenden een dag eerder niet
konden komen, maar op de vrije
zaterdag wel. Via de Alde Dyk liepen we naar Kootstertille. Bij café
de Viersprong was een stempelpost en daar werd de eerste kofﬁe van deze dag genuttigd. Via
mooie zandpaden bereikten we
Eastermar. Bij café de Parel snel
het stempel gehaald, om daarna

richting Jistrum te gaan. Daar
was het bij boerderij Broersma,
de volgende stempelpost, een
drukte van belang. Ook hier waren er broodjes, ﬂesjes water
en appels. Het moet worden gezegd, onderweg werd er steeds
goed voor de deelnemers gezorgd. De route liep via de stallen van boer Broersma. Een originele zet van de organisatoren.
Na Jistrum liepen we weer terug
naar Koostertille; bij de klapbrug
Âldedyk stond nu een verzorgingspost annex stempelpost.
De wandelaars liepen vervolgens
via het ﬁetspad richting Twijzel.
Maar Twijzel werd deze dag niet
bereikt. Halverwege het ﬁetspad
werden de deelnemers het weiland ingestuurd. Via allerlei grasen kiezelsteenpaden bereikten
we uiteindelijk de boerderij van
Douwe Kroodsma aan de West.
Via het IJstijdenmuseum naar de
tent aan de Parklaan. We ontvingen daar onze laatste stempel
plus een knuffelsteen.
Het waren twee prachtige wandeldagen geweest; de organisatie was prima geregeld en
verdient een dikke pluim. Ook
hulde aan de vele vrijwilligers,
ehbo-ers en andere mensen, die
deze dagen hun uiterste best deden om het voor de wandelaars
zo plezierig mogelijk te maken.
Natuurlijk trof men het met het
weer. Uiteindelijk bleek dat er
ongeveer 750 mensen over twee
dagen hadden gewandeld. Een
mooi resultaat voor de organisatoren. Zij kunnen dik tevreden
zijn.
Een tevreden wandelaar

Donderdag 31 juli werden de bewoners van Haersmahiem vereerd met
een bezoek van de Bûtenposter Wâldkeninginne. Hier samen op de foto
met haar trotse oma, één van de bewoners van Haersmahiem.
Wieke Annema

Nieuwe bestrating achterkant
Mejontsmaﬂat

Onlangs is er groot onderhoud aan de weg achter het Mejontsmaﬂat aan
de Prof. Wassenberghstraat gepleegd. De oorspronkelijke bedoeling was
om de weg opnieuw te asfalteren. Maar vanwege een slechte fundering
is besloten om het grondig aan te pakken. Er is een nieuwe fundering
aangelegd met daaroverheen bestrating. Hier zijn de bewoners erg mee
ingenomen en het komt de leefbaarheid zeker ten goede. Om vernieling
en verzakkingen aan het nieuwe wegdek te voorkomen heeft de SWA
besloten om geen vrachtverkeer meer toe te laten. Voor de bewoners
heeft dit vervelende consequenties voor het legen van de grote afvalcontainers. Deze worden nu wekelijks bij toerbeurt handmatig door enkele
ﬂatgenoten verplaatst naar de Halbertsmastraat. Inmiddels is de SWA
bezig, in overleg met de gemeente, om een passende oplossing voor het
probleem te vinden en dan behoort dit tijdelijke ongemak hopelijk voor de
bewoners tot het verleden.

PCOB afdeling Buitenpost op reis

De leden van de PCOB afdeling Buitenpost hebben 9
juli een uitstapje gemaakt met de BIRWA. Langs een
toeristische route zijn ze naar Veendam gegaan. Op
het enige nog origineel bestaande spoorstation langs
deze lijn, daterend uit 1909, in Veendam stond de locomotief al onder stoom op de PCOB-ers te wachten.
Even voor drieën zijn de PCOB-ers ingestapt en vertrok de trein voor de 28 km lange museumspoorlijnrit
naar Stadskanaal met een tussenstop op het station

in Barneveld. Vele herinneringen werden opgehaald
in de trein met houten banken, zelfs het woord klompentrein viel verschillende malen. (Oud Buitenposters
weten dat nog goed, als je vroeger naar Leeuwarden
moest, zorgde je er wel voor om niet met de klompentrein te gaan. Voor de vaste reizigers was het de
normaalste zaak en had bijna ieder zijn vaste plaats,
maar wie niet geregeld reisde wist niet wat hem overkwam.) Zo konden we hier nog op het tussenbalkon
staan terwijl de trein reed, een bijzondere ervaring
anno 2008 waarin de HSL met snelheden van rond de
300 km per uur een gegeven is. Op het naar origineel
ontwerp in 1998 gebouwde station van Stadskanaal
aangekomen, stonden gereserveerde tafels klaar waar
kofﬁe of thee met uiteraard gebak genuttigd werd, het
was immers feest! Toen langs een zeer toeristische
route naar Drouwen om te dineren. Bij aankomst in
Buitenpost om ± 20.30 uur werd gezegd: “We hebben
een mooie middag gehad”. Met deze opmerking was
het bestuur zeer ingenomen. Zo is een lidmaatschap
van de PCOB (protestant christelijke ouderen bond)
er niet alleen voor belangenbehartiging, maar zorgt
plaatselijk ook voor ontspanning.

De Robin Hoods van de feestweek 2008, Sabine van Dijk en Fokke Drijfhout nemen hun
prijzen in ontvangst. (foto: redactie)

Chinees Indisch Restaurant

China Garden
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!

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

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Binne Lutje en Boaite Post

Terug van
weggeweest
Tjonge wat was dat een reis hè Binne!
Inderdaad Boaite, maar wel een onvergetelijke!
We hebben bijna tienduizend kilometer achter de rug Binne
Dat moet wel Boaite, want in die twee
maanden bezochten we wel tien
landen.
We reisden via Duitsland, Polen,
Litouwen, Letland, Estland, Rusland,
Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken, Binne.
We passeerden de Poolcirkel in Rus-

land Boaite.
Daarna werd het niet meer donker
Binne, want de zon bleef maar schijnen.
Maar in Moermansk was het slecht
weer en erg koud hè Boaite.
Ja Binne, maar 2-3 graden en het
regende, waardoor het één grauwe
boel was.
Met al die lelijke grijze gebouwen
werd het nog grauwer Boaite.
Zeker Binne, en die armoe en de huisvesting op maar 40 m² per familie!
Vooral toen we zagen, dat families
langs de weg hun schamele bezittingen te koop aanboden; emmertjes
met een paar aardappels en wat melk
Boaite.
Wat moeten wij dan dankbaar zijn
voor wat wij hier hebben Binne!
Inderdaad Boaite, en die corrupte
overheden niet te vergeten.
Jazeker Boaite, vooral de politie en de
grenspassages brachten irritaties!
Toch een reisgedeelte om nooit te
vergeten hè Binne?
Zeker Boaite, maar wat een verademing toen we Finland binnenreden!
Met name de vriendelijke bejegening
door de Finse douane was treﬀend!

Een wereld van verschil Boaite en
vooral de mooie gladde wegen na
de vaak met kuilen en bobbels onbegaanbare Russische wegen.
We reden via Finland naar het noorden door prachtige natuurgebieden
en we zagen de bergtoppen met
eeuwige sneeuw bedekt, dat was fantastisch Binne!
Ja Boaite en ’t uiterste topje van
Europa, de Noordkaap, als voorlopig
einddoel.
De Noordkaap, die we persé wilden
bezoeken hè Binne, dat moest gewoon!
Als je er zo dichtbij bent dan moet je
dat wel doen Boaite.
Maar wat een ‘tourist-trap’ hè Binne!
Zeker Boaite, wij hadden nog geluk
dat het mooi weer was.
De zon zag je wel zakken, maar na
12 uur ’s nachts weer omhoog gaan!
Wat een belevenis om mee te mogen
maken Binne.
Daarna zakten we af via de Fjordenkust naar de Lofoten Boaite.
En die prachtige uitzichten waren
indrukwekkend hè Binne?
Al die steile afgronden met mooi
aangelegde uitzichtpunten, machtig

hoor Boaite!
Het was echt genieten om langs de
Noorse westkust te mogen rijden
Binne.
Zeker Boaite, hoewel later ons bezoek
aan Lillehammer en Hamar ook geslaagd was!
Het Olympisch museum en het Vikingskipet waren zeker een bezoekje
waard Binne.
Ja en toch vond ik het berglandschap
in het noorden mooier dan het vlakkere zuiden Boaite!
Ik ook Binne, hoewel zuid Zweden en
Denemarken heel vriendelijk oogden.
Na dat prachtige noorden kon er echt
niets mooiers meer zijn, Boaite.
Mee eens Binne en daarom vonden
we dat er maar een eind aan de reis
moest komen.
Wij spoedden ons dan ook vanuit
zuid Denemarken in één ruk huiswaarts, Boaite.
En thuisgekomen kunnen we terugkijken op een fantastische vakantie
Binne!
Inderdaad Boaite en dat kan niemand
ons meer afnemen!
Maar ik blijf erbij Binne: Oost west,
thuis best.

Barbecue in Haersmahiem

De slag om de Paardencup

Op 13 augustus werd er voor de bewoners van Haersmahiem een barbecue georganiseerd. Het weer zat niet mee maar dat mocht de pret niet

Al vele jaren wordt tijdens de feestweek in Buitenpost in het tennispark
Parkhiem van TV Buitenpost gestreden om de felbegeerde Paardencup.
Een mix-dubbel toernooi dat ieder jaar weer garant staat voor hoogstaand
tennis. Zo ook zaterdag 2 augustus van dit jaar. Nadat bestuurslid Mounir
Yacoub het toernooi voor geopend heeft verklaard, verrichtten twee leden

drukken. Om half vijf ontstaken de koks de barbecue en werden de bewoners in de Ferdivedaasje getrakteerd op allerlei lekkernijen. Worstjes,

hamburgers, saté en heerlijke salades, alles werd geproefd. Iedereen kon
terug kijken op een geslaagde middag.

Paradys

!

In read-oranje fjoertuorke stiet yn
It ljocht fan de ûndergeande sinne.
De gloede wjerspegelet him yn it
blakstille wetter fan it Waad. Yn ’e
ﬁerte de rop fan wylpen. Boppe de
kwelder in mûzefalk dy’t lûdleas
rûntsjes draait op ’e termyk. It
paradys, stel ik oandien fêst. Hjir wol
ik altyd bliuwe.
As it begjint te skimerjen fytse
wy nei ús bêd-en-brochje adres.
Mei de swiere fytstassen tôgje wy
nei de nok. Dêr ﬁne wy in bêd, in
kuolkastke, in oanrjochtsje en in
w.c. mei dûs. Moai, sa rêde wy ús

door Janne Oosterwoud
wol, en ik hifkje even de kwaliteit fan
de matras. Bêst, dat sil wol sliepe.
Fuortdaliks de wettersierder mar
oan foar in kopke tee. Tagelyk de
batterij fan de digitale kamera
oplade en ek de beide mobile
telefoans. Ha, in elektryske
aaisierder, aaien fan eigen hinnen
der by. Goed idee, in sean aaike.
Wy ha noch wat bôle, en it blikje
tomatesop kinne wy opwaarmje op
it elektryske plaatsje. Seis stekkers,
no noch stopkontakten. It paradys
is net op ús berekkene, wy ﬁne mar
ien inkeld stopkontakt.

Staand v.l.n.r.: Wim Cnossen, Freerk-Erik Wiersma, Pieter-Jan Schouwstra,
Tiemen Dolﬁjn, Evert Jan Donkel, Maartje Storm, Sido Nijholt. Zittend v.l.n.r.:
Alie Frankena, Jettie Nieuwenhuis, Sanne Bouma.

van de Paardensportcommissie (PSC), Tiemen Dolﬁjn en Pieter-Jan
Schouwstra, de loting. In die loting waren drie debuterende ‘teams’ opgenomen. Daar tegenover stond een ervaren deelnemer. Reeds 35 maal is
hij al te vinden tussen het tennisgeweld. Namens TV Buitenpost deden
de koppels Wim Cnossen – Jettie Nieuwenhuis, Jelmer Bil – Anneke
Nieuwenhuis en Frederik Kamstra – Jellie Renkema mee. De aanwezige
toeschouwers kwamen voor aces, smashes en schitterende slagenwisselingen, om daarnaast nog de vertegenwoordigers van de onze tennisclub
aan te moedigen. Voor het duo Jelmer Bil en Anneke Nieuwenhuis leek het
goed te gaan, nadat een eerste set werd gewonnen. Helaas moest men
het onderspit delven in een super-tiebreak. In de eerste ronde kwamen
ook Wim Cnossen en Jettie Nieuwenhuis in actie. Voor hen begon het
toernooi niet zoals men had gewild. Frederik Kamstra en Jellie Renkema
begonnen wel goed aan het toernooi. Zij wisten te winnen in twee sets. In
ronde twee liep het anders: Wim Cnossen en Jettie Nieuwenhuis wonnen
hun partij (van het duo Bil – Nieuwenhuis), maar het andere Buitenposter
koppel wist ditmaal niet te winnen.
Aan het eind van de middag werd duidelijk hoe de TV van Buitenpost het
heeft gedaan. Frederik Kamstra en Jellie Renkema kwamen tekort tegen
de ﬁnalist van vorig jaar (en winnaar van eerdere edities) om daarmee
nog te zorgen voor een verrassing. Voor het koppel Jelmer Bil – Anneke
Nieuwenhuis was na drie verliespartijen de strijd om de eer de doelstelling,
die na een lange partij werd behaald. Wim Cnossen en Jettie Nieuwenhuis
stonden tegenover Evert Jan Donkel en Maartje Storm uit Groningen in
de strijd om de ponycup (troostﬁnale). Deze werd door Buitenpost gewonnen, tot groot genoegen van de toeschouwers en uiteraard Wim en Jettie
zelf. In de ﬁnale ging de strijd tussen Damwoude en Joure. Sido Nijholt
en Sanne Bouma van TV Joure slaagden erin Freerk-Erik Wiersma en
Alie Frankema te verslaan en gingen derhalve met de mooie wisselbeker
terug naar Joure, dat in de voorbijgaande jaren meermaals wist te winnen
in Buitenpost.
Zonder een drup regen tijdens de wedstrijden, kwam na de prijsuitreiking
door de PSC een eind aan weer een goede Paardencupdag, waarbij toeschouwers en ook tennissers hebben genoten van deze dag. De bloemen
kwamen van Hedera en de catering werd voortreffelijk verzorgd door Sylvia
Koekkoek en Diana Schumm, die ook dit jaar weer zorgden voor een heerlijke lunch en diner. Vanuit de TV van Buitenpost gaan dankwoorden uit
naar de organisatie en de catering van dit tennisevenement, alsmede naar
de tennissers die zich hebben ingezet voor deze mooie tennisdag.

Ja, dat is lekker!
Al tijden wordt er gespeculeerd
waar de reis naartoe zal gaan.
Oostenrijk, Italië of toch maar naar
het altijd vertrouwde Frankrijk. De
meningen zijn nu al verdeeld en
dan zijn we nog niet eens weg.
Om te voorkomen dat het op ruzie
uitdraait zeg je: ”Zeg jij het maar,
ik vind het allemaal goed.”, “Ja,
dat is lekker, dan mag ik het weer
bedenken!”. Ook niet goed dus, je
moet wel een eigen mening hebben maar het moet eigenlijk geen
andere zijn. Uiteindelijk worden we
het eens, eerst naar Oostenrijk en
dan door naar Italië. In de week
voor het vertrek moet vervolgens
alles ingepakt worden, ook altijd
leuk. “Wil je die blauwe broek mee
of die grijze?” ”Jeetje, maakt niet
uit, pak maar wat in!” ”Ja, dat is
lekker dan mag ik het weer bedenken!”. Uiteindelijk is het zover,
kids op bed en zelf ook maar vroeg
onder de wol want we willen op tijd
in de auto zitten. Maar ja, vroeg in
bed lukt wel maar slapen? Zo rond
1.00 uur denk je, bekijk het maar,
ik lig hier maar wat, we gaan. En
dus… vrouw en kinderen in de auto
en rijden maar. In zuid Duitsland
wordt de tent opgezet in de regen en ook de volgende ochtend
vloeit het hemelwater rijkelijk, dat
is geen goed begin. Het regent
overal in Europa, dus: “waar gaan
we heen?” “Zeg jij het maar…” “Ja,
dat is lekker dan mag ik het weer
bedenken.” Dus maar even bellen met het thuisland, daar wordt
op het internet onderzoek gedaan
naar de weersontwikkelingen in
Europa. De twijfel slaat toe! Waar
rijden we naartoe? Oostenrijk?
Italië? ”Zeg jij het maar.” ”Ja, dat
is lekker, mag ik het weer bedenken!” Uiteindelijk vertrekken we
naar Italië, doorrijden tot de zon
schijnt is het credo. Zo gezegd, zo
gedaan… rijden… rijden… rijden…
en dat met drie kleine mannen
achterin de auto. Tegen de tijd dat
de buien zijn verdwenen zijn ook
de bergen verdwenen. Jammer,
maar de zon schijnt wel en dat was
het doel. Na een paar dagen hoor
je: “Of wil je toch liever naar de
bergen?” “Maakt mij niet uit, zeg jij
het maar!” “Ja, dat is lekker, mag ik
het weer bedenken!” Na weer een
dagje rijden belanden we op een
camping in de bergen waar het
goed toeven is. Tot dat de dag om
is, om 18.00 uur hebben we alle
kleren aan die we mee hebben en
kijken angstig naar den hemel of
er misschien sneeuw gaat vallen.
Toen begreep ik ook de verwarmde
toilethokken en waarom iedereen
daar in een badjas rondliep. Na drie
koude nachtjes besloten we te vertrekken, tevens werd besloten dat
we nooit weer op een camping op
1300 meter hoogte zouden gaan
staan. Uiteindelijk toch nog beland
in Oostenrijk waar de temperaturen, ook na 18.00 uur, zomers te
noemen waren al kregen we daar
dagelijks rake klappen vanuit de
hemel, gelukkig lagen wij dan lekker in de tent. Klepperende regen
in de nacht zorgt voor romantische
omstandigheden... Jammer dat
die kids zo dicht bij liggen. Na drie
weken loop je uiteindelijk je eigen
keuken weer binnen en bedenk
je dat alleen die ruimte al groter
is dan je hele leefruimte van de
afgelopen weken! Je bent blij dat
je thuis bent, maar ook weer niet.
Raar eigenlijk, die vakantie, denk
je vrij te zijn, moet je nog allerlei
beslissingen nemen. Het hele leven bestaat kennelijk uit beslissingen nemen, zelfs de vakantie.
Tot besluit hebben we besloten
volgend jaar weer te gaan.
Reinold

Voor al uw
sportartikelen!
sport
&
mode

Hoveniersbedrijf

P. Douma

Christinastraat 4
9285TM Buitenpost
telefoon: 0511-541635

Uitverkoop boeken:

1 voor € 2,50
5 voor € 10,00

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West
0511
543870 of www.eikenvaten.nl
06-23115155, www.eikenvaten.nl
West92,
33,Buitenpost,
Buitenpost,tel.
tel.
0511-543870,

K o p i j v e r z o r g e r s e n a d v e r t e e rd e r s ,
maak het uzelf en ons gemakkelijk!
L e t o p d e k o p i j - i n l e v e rd a t u m :

m a a n d a g 2 2 s e p t e m b e r.
Het volgende blad verschijnt in w e e k 4 0 .
H o u d t u d a a r o o k re k e n i n g m e e ?

Nieuwbouw

Kootstra Assurantiën, Advies & Administraties
Openingstijden

Sinds enkele weken is Kootstra Assurantiën, Advies en
Administraties actief vanaf
hun nieuwe locatie aan de
Ried. Hoewel de verhuizing
sneller ging dan vooraf gepland is het team meer dan
tevreden over hun nieuwe
werkplek. De komende weken worden de laatste puntjes nog op de i gezet, zodat over enkele
weken de officiële opening plaats kan vinden.
Een totaalpakket

Aukje van der Wal verteld dat ze twee jaar geleden zijn begonnen met
de voorbereidingen, als bedrijf waren we opzoek naar een andere locatie met een nieuwe frisse uitstraling. Met de realisering van dit pand is
dit zeer zeker geslaagd. Het pand beschikt over acht werkruimtes, zodat
ieder rustig kan werken en op de eigen werkplek klanten kan ontvangen en voorzien van advies. “Een hele verbetering met de oude situatie
waar we soms moesten improviseren om klanten te ontvangen.” Halbe
Kootstra verzorgt voornamelijk hypotheken en verzekeringen. Douwe
Kootstra regelt alles op het gebied van administraties en belastingen.
Aukje van der Wal doet Hypotheken, Bankzaken, Advisering en tevens
de makelaardij met Gea Bijlsma. Janke van Dijk, Bineke Smit en Mieke
Mekke beheren de bankzaken, nemen de balie voor hun rekening en
hebben ondersteunende taken voor Halbe en Douwe.

Met vertrouwde service

“We kunnen ons nu nog professionelere dan voorheen in de markt zetten, we merken nu al dat de klanten ons nieuwe pand kunnen vinden.
Het vertrouwen in de markt is er zeker”, verteld Halbe Kootstra. “We
willen niet een groot bedrijf worden. Deze omvang vinden we goed om
mee te werken. We willen vooral een goede persoonlijke service aan
onze klanten bieden. Niet zoals bij de grote instellingen waar je een
nummer bent. Onze klantenbinding wordt enorm gewaardeerd, als het
de klant beter ’s avonds past maken we dan een afspraak. Op internet
is ook veel te regelen op ﬁnancieel gebied toch merken we dat de klanten een persoonlijke adviserend gesprek zeker waarderen. Kom gerust
langs voor een afspraak of kijk op onze site www.kootstra-kootstra.nl om
te kijken wat we allemaal voor u kunnen betekenen.”
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Startmarkt op 6 september

Zondagavonddienst Feestweek

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. We hebben het komende seizoen (nieuw)
ook een bloemschikcursus bestaande uit 4 lessen. Voor ieder jaargetijde maken we een
passend bloemstuk. Zoals u ziet weer heel wat keus. U bent van harte welkom op 6
september in ’t Koartling. Inschrijven kunt u nu ook alvast.

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

Hiernaaststaande 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)

Werkstukken van de cursisten keramiek. (foto: redactie)

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

Digitale Fotograﬁe
Start: maandag 22 september, 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00

Aquarelleren
Start: donderdag 18 september, 19.30-21.30 uur
10 lessen, kosten Euro 90,00 (exclusief materiaal)

Digitale Fotograﬁe
Start: maandagmiddag 22 september,
13.30-15.30 uur
10 lessen, kosten Euro 80,00
Fotoclub (gevorderden)

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

Cursisten aan de slag met hun digitale camera’s. (foto: redactie)

Workshops Bartha Altena
donderdag 19.30-21.30 uur
Herfstdecoratie: 9 oktober
Winterdecoratie: 13 november
Kerstdecoratie: 11 december
Midwinterdecoratie: 22 januari
Paasdecoratie: 2 april

Start: dinsdag 16 september
6 lessen, kosten Euro 48,00

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

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

Alle cursusbedragen zijn inclusief kofﬁe/thee

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
Boekbinden (nieuw)
Start: maandag 27 oktober, 13.30-16.30 uur
5 lessen, kosten Euro 100,00 (incl. mat)

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.

Before in actie tijdens de zondagavonddienst in de feesttent. (foto: redactie)

Na lange tijd werd op de zondagavond in de feestweek weer een activiteit,
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Buitenpost. Het thema
was feest; feest ter ere van God. Hoewel de opzet van de avond vooral
op jongeren gericht was, kwamen zo’n 450 bezoekersvan alle leeftijden
op het evenement af. Met de stevige muziek van Before zat de stemming
er al snel in. Het lukte Before om op energieke en eigentijdse wijze God
‘aan de man/vrouw te brengen’. Soms door heel direct naar Hem te verwijzen, soms door alleen kritische vragen te stellen over hoe we nu met
elkaar leven. In de muziek kwam ook naar voren dat we allemaal geliefde
kinderen van God zijn. Ongeacht wat je hebt gepresteerd, wat de mensen
over je zeggen, wat je bezit; het doet er voor God niet toe. Hij houdt van
jou, Hij heeft je gemaakt en het gaat Hem aan het hart hoe het met jou
gaat, in je relaties, in je leven. Daarom wil Hij er voor je zijn en delen in je
dagelijks leven. Hij biedt aan om je leven heel maken. Hij wil bij jou komen
zoals je bent en je maken zoals Hij je heeft bedoeld. En daar hoef je niets
voor te doen. Je hoeft niets te presteren. Het kost je niets, Jezus heeft al
voor je betaald. Jij hoeft het alleen maar aan te nemen en uit te pakken.
God verlangt ernaar om jouw leven tot een feest te maken. Ruurd Walinga wist met zijn speciaal voor de jeugd aangepaste versie van het stuk
‘Bossen bloemen’, jong en oud te boeien. Het thema; ‘Liefde en relaties’ is
immers voor iedereen op heel verschillende manieren herkenbaar. In een
bezinestation liet Ruurd ons zien dat het belangrijk is om regelmatig bij te
tanken in je relatie. Op zijn geheel eigen wijze nam Ruurd ons mee van
Terschelling tot het paradijs en belichtte hij de verschillende ingredienten
die helpen om een relatie gezond te houden: tijd nemen voor elkaar, positieve dingen benoemen, een cadeautje meenemen, iets voor de ander
doen en lichamelijk contact. Hij liet ons zien dat al die ingrediënten al in de
bijbel beschreven worden, omdat God ons gelukkige liefdevolle relaties
gunt. Na aﬂoop maakten veel mensen van de gelegenheid gebruik om
onder het genot van een drankje door te praten. Gezien de reacties moet
dit inititatief voortaan weer een vaste plek krijgen in het programma van
de feestweek van Buitenpost.
Pietsje Buist, Tunmelt 12, 9285 KJ Buitenpost

NVVH programma 2008
Dinsdag 16 september om 19.45 uur in De Schakel
Dhr. H. Kroes uit Boazum: Fietstocht naar Ghana.
Erg interessant, ook voor niet leden. Entree voor niet-leden € 5,- incl.
kofﬁe/thee. De opbrengst van deze avond is bestemd voor een scholenproject in Ghana.
Dinsdag 21 oktober om 19.45 in De Schakel
Dhr. T. Derks uit Drachten: Dialezing over China en Tibet.
Dinsdag 18 november om 19.45 in De Schakel
Dhr. L. Wallinga uit Franeker: Diapresentatie Fryslâns erfguod (Fries).
Woensdag 10 december om 9.30 in De Schakel
Doe ochtend met Anitha: Kerststukje maken.
Dinsdag 16 december om 16.00 bij China Garden
Midwinter: Chinees buffet.
Excursies 2008
Dinsdag 9 september is onze laatste ﬁetstocht van 2008 en de eerste
ﬁetstocht van het seizoen 2008-2009. Dit wordt traditiegetrouw georganiseerd door Jikkie Bloembergen uit Kootstertille. We vertrekken vanaf
de Rabobank om 13.00 uur en gaan naar Kootstertille om aldaar jeu de
boules te spelen. We kunnen ook met de auto gaan, als ﬁetsen u te zwaar
is, zeg het dus niet te vroeg af.
Vrijdag 31 oktober vertrek Rabobank 13.00 uur: Het wordt een bezoek
aan Aduard. Eerst gaan we naar het klooster en bezoeken daar onder
andere de ziekenzaal, daarna gaan we naar het kerkje van Harkema. Dit
kerkje is door dhr. Harkema zelf gebouwd. Hij is inmiddels al op leeftijd
gekomen maar nog steeds actief bezig met alles wat hij daar opgebouwd
heeft. Gelukkig zijn er vrijwilligers die hem komen helpen. Deze middag
kan tot ongeveer 17.00 uur duren.
We hebben veel vraag gekregen naar deze uitstapjes. Graag vooraf
opgeven bij: Alie Lammerts, tel. 541327 of Willy Lageweg, tel. 452062. Dit
in verband met vervoer of onverhoopt niet doorgaan. Bent u nog geen lid
van onze vereniging en heeft u wel belangstelling? Een telefoontje naar
Alie Lammerts 541327 en het wordt voor u geregeld.
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Buitenposter feestweek 2008

De Wâldkeniginne is ook van de partij bij de opening van
de feestweek op donderdagavond. (foto: redactie)

Lekker snoepen van papa’s pilsje. (foto: redactie)

Goed voorsmeren met zeepsop verbeterd de prestaties
bij het buikglijden op vrijdagavond. (foto: redactie)

Veel belangstelling voor Maestro Vanetti op donderdagavond tijdens het straatfestival. (foto: redactie)

Het buikglijden op vrijdagavond was zeer populair bij jong en oud. Gelukkig was
het ook prachtig mooi weer. (foto: redactie)
Iedereen wil donderdagavond geportretteerd worden door René van Hooren.
(foto: redactie)

De eerste Swaddekuier wandelaars
druppelen zaterdagochtend binnen
onder begeleiding van doedelzakspel. (foto: redactie)

Tijdens het jaarlijks terugkerende ringsteken op
vrijdagavond waren weer prachtige aanspanningen te bewonderen. (foto: redactie)

Op zaterdag werd er fel gestreden om de paardencup op de tennisbaan. Lees ook elders in dit
blad een verslag van deze wedstrijd. Hierboven
de te winnen bekers. (foto’s: redactie)

Zaterdagochtend werd het Bûtenposter brochje druk bezocht door jong en oud. Wanneer krijg
je de kans om eens met dorpsgenoten, die je anders misschien nooit spreekt, bij te kletsen
onder het genot van een heerlijk luxe ontbijt? Een echte aanrader voor iedereen die er nog niet
geweest is! (foto’s: redactie)
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Zaterdagmiddag was er een biertent op het veldje bij de Hervormde kerk aan de Oude Havenstraat (foto: redactie)

Mooi jongensspeelgoed toch? (foto: redactie)

Voor de jeugd was er de klimwand op zaterdagmiddag. (foto: redactie)

Zaterdagmiddag waren de straten van Buitenpost gevuld met allerlei auto’s tijdens het All-timer event. (foto: redactie)

Grote opkomst bij de gezamenlijke dienst op zondag in de feesttent aan de Parklaan. Lees ook elders in dit blad een verslag. (foto: redactie)

Menig Buitenposter deed dinsdagavond een poging Robin Hood van 2008 te
worden. Zie ook de foto elders in dit blad.(foto’s: redactie)

Met dat warme weer krijg je wel dorst.
Een goede zaak voor de uitbaters van de
feesttent.(foto: redactie)
Het kleinvee genoot grote (kinder)belangstelling op woensdag.
(foto: redactie)

Handen tekort? Zo kan het ook! (foto: redactie)
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Tuinbeleven
augustus 2008

Jan Lammerts

Wiersma & Lammerts interieur
Dit jaar bestaat Wiersma & Lammerts
interieur 45 jaar, waarvan Jan Lammerts ondertussen 11 jaar eigenaar is.
Het leiden van een interieurzaak als
deze vraagt om een continu proces van
verjonging en het volgen van de trends.
Daarbij moet je de doelgroep van klanten zeker niet uit het oog verliezen, vertelt Jan Lammerts.
Verjonging collectie

De verjonging van het bedrijf is al jaren
gaande, toch kan ik vertellen dat door de
toevoeging van Smant houten vloeren (mei
2008) de totaalaanpak van de verjonging van het bedrijf een grote vlucht heeft
genomen. Beide bedrijven passen naadloos in elkaar, beide streven we naar perfectie, kwaliteit, de persoonlijke aandacht en het geven van advies op maat voor
de klant. Iets wat je bij grote bedrijven meestal niet vindt. Wij komen ook zelf bij
de mensen thuis en kunnen vandaar uit nog beter de klant van het juiste advies
voorzien. In de winkel zijn de verschillende mogelijkheden daarnaast uitgedrukt in
diverse sfeerplekken van antiek tot strak modern en alles daartussen.

Totaal interieur concept

Veel mensen weten niet wat Wiersma & Lammerts interieur voor hen kan betekenen. Er is meer mogelijk dan meubels en vloeren. Voor het gehele interieur kan
men bij Jan Lammerts terecht. Vloerbedekking, gordijnen, zonwering, maar ook
schilderijen en hand geblazen glas zijn verkrijgbaar bijvoorbeeld als verjaardagsgeschenk. Daarnaast bestaat het pakket ook uit diverse teak meubelen van goede
kwaliteit met garantie. Vanaf september wordt het leveringspakket uitgebreid met
sfeerhaarden welke branden op bio-alcohol. Wat wij willen leveren moet van goede kwaliteit zijn, dat is ons grote speerpunt. Hierin kunnen we een totaalconcept
leveren. Dat kan soms heel ver gaan bijvoorbeeld zorgen dat een compleet kale
ruimte volledig opnieuw wordt ingericht inclusief het regelen van slopers/bouwers,
schilders en elektriciens. Wat dat betreft is bijna alles op interieur gebied mogelijk
bij Wiersma & Lammerts interieur.

Als je op vakantie bent dan, zo leert mijn ervaring, ga je op zoek
naar wat er in de buurt van het appartement of camping te doen
is. Vele toerisme-ondernemers hebben een rek waarin folders van
interessante gelegenheden geplaatst worden. Folders van kastelen,
musea, attractieparken en tuinen. Met een stapeltje folders zit je
dan voor je caravan of tent en maak je keuzes. Wat is leuk voor
de kinderen, waar moeten we echt naartoe en wat zou een aardige slechtweer locatie zijn? Met mijn gezin was ik dit jaar in West
Vlaanderen. Het prachtige België heeft zoveel te bieden. Uiteraard
heb ik een aantal tuinen bezocht. De hortus in Gent, en de tuinen
van kasteel Ooidonk nabij Gent. Opvallend hier was de rust. Niet
alleen rust die de tuin van nature biedt, maar ook de rust van bezoekers. In beide tuinen liepen wij als gezin als enigen en dat midden
in het hoogseizoen. Na een klein onderzoekje bleek dat een bezoek
veelal gekoppeld werd aan evenementstdagen als de Gentse feesten
en een Schots weekeinde. De vele tienduizenden bezoekers die de
tuinen dan bezoeken maken de bezoekersaantallen op dat moment
voor het gehele jaar goed. Eigenlijk doen ze het in België niet zo
anders dan wij hier in Noord Oost Fryslân. Wij organiseren ook museale weekeinden, tuindagen buitengewoon, de natuurmarkt, bollen en heesterdag en een oogstdag. Allemaal evenementen waar
vele bezoekers op af komen. Bezoekers waarderen dit soort grotere
evenementen. Toch zijn er in Noord Oost Fryslân dit jaar meer individuele bezoekers dan ooit tevoren. Althans dat zeggen de cijfers.
Dat dit komt doordat vele Nederlanders in eigen land blijven of door
de recreatieve ontwikkelingen in de buurt, zoals Esonstad en it Wiid
is niet echt duidelijk. De Kruidhof krijgt in ieder geval van deze
grote recreatieparken te horen dat wij een hoogwaardig product te
bieden hebben en dat de bezoekers enthousiast hun verhaal doen.
De vele bezoekers uit de Randstad, Noord Brabant en België, benoemen het unieke landschap de ongedwongen sfeer, de goedkope
entreeprijzen en de goed verzorgde musea. Dat De Kruidhof maar
14000 bezoekers op jaarbasis heeft wordt door deze mensen niet
begrepen. Eigenlijk begrijp ik dit ook niet, als directeur van het botanisch museum De Kruidhof, maar ook als Buitenposter, verkeer ik
regelmatig in de contradictie van; veel bezoekers voor een goede
bedrijfsvoering, maar ook de rust en de ruimte in ons prachtige
nationaal landschap van de noordelijke Fryske Wâlden.

Cursussen gebarentaal
De eerste natuurlijke taal van doven en slechthorenden, de
gebarentaal, wordt meer en meer gebruikt, ook door horenden. En dat is logisch; het is een prachtige expressieve taal
waarbij een beroep wordt gedaan op de ogen en handen in
combinatie met mimiek en lichaamshouding in plaats van allen de oren. Zonder geluid kunt u hele gesprekken voeren.
Ook in de communicatie van en met slechthorende mensen
kunnen gebaren veel betekenen. Het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden organiseert in samenwerking met de
Stichting Omgaan met Gebaren ook dit najaar weer gebarencursussen. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden.
Er is een cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) waarbij de
lessen ook worden gegeven in gebarentaal. Een uitdagende
en leuke cursus, waarbij u gebaren krijgt aangeboden plus
Een fraaie kleurplaat door Donny
Windsant

de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. Verder is
er ook een cursus Nederlands ondersteund met Gebaren
(NmG), waarin u gebaren leert om de gesproken taal te verduidelijken. Er wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, speciﬁek voor de omgang met doven en slechthorenden. Zowel voor NGT als NmG kunt u cursussen op verschillende niveaus volgen. De cursussen worden gegeven
door enthousiaste en ervaren docenten, gekwaliﬁceerd door
het Nederlandse Gebarencentrum.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Ankie-Bonny Hijlkema van het Fries Centrum voor Doven en
Slechthorenden, tel. 058- 2130537, e-mail: info@fcds.nl of
met Tineke Tabak- van der Meer van de Stichting Omgaan met
Gebaren, tel. 541109, e-mail: wtabakvanderveer@hetnet.nl

kits-stik

Winterprogramma
CPB 2008-2009
Dinsdag 9 september: Fietstocht om 13.15 uur bij de Schakel. Inlichtingen bij mevr. Janke de Bruin tel. 542481
Donderdag 18 september: Startavond met Passage in de
Schakel. Spreekster mevr. Nijeveldt uit Hasselt over het boek
Esther
Donderdag 25 september: Rayonstartavond. Aanvang
19.45 uur in de Lantearne te Surhuisterveen (vertrek vanaf
De Schakel om 19.00 uur). Met medewerking van De Seevogeltjes uit Holwerd. Kosten € 5,- plus € 1,- reiskosten.
Donderdag 9 oktober: Opruimcoach Anke Algera, een professionele organizer
Donderdag 23 oktober: Creatieve morgen om 9.15 uur
in Herbranda (opgeven gewenst bij Riekje Dantuma, tel.
543438).
Donderdag 13 november: Boekbespreking. De schrijfster
Auck Peanstra vertelt over haar boek “Yn pyama de dyk del”.
Donderdag 20 november: Kofﬁemorgen, GGD diëtiste Jetty
Terpstra van Thuiszorg de Friese Wouden maakt ons wegwijs
in de wereld van gezonde voeding. U kunt etiketten meenemen.
Donderdag 18 december: Gezamenlijke kerstviering in de
Schakel, aanvang 19.45 uur. De leiding is in handen van de
Doopsgezinde Zusterkring kosten € 4,Donderdag 8 januari: Klaas Henstra uit Burgum vertelt ons
over zijn boek “Duvelbanners en wonderdokters uit onze omgeving”.
Donderdag 5 februari: Bijpraten met de contactdames, aanvang 9.30 uur in Herbranda
Donderdag 12 februari: Jaarfeest
Donderdag 12 maart: Duurzaamheid en energie, spreker
dhr. de Boer uit Akkrum. Deze avond sluit aan bij ons thema
‘Duurzaamheid’.
Woensdag 1 april: Biningsdei in de Lawei Drachten
(Vertrek om 8.00 uur vanaf de Schakel)
Woensdag 22 april: Burgemeester Bean Bilker met als onderwerp de Oranjes
Mei: Reisje
Al onze avonden beginnen om 19.30 uur in het hoofdgebouw
van Herbranda, tenzij anders vermeld. Voor autovervoer naar
onze avonden kunt u contact opnemen met Matty Roorda,
tel. 541740.
Iedere 2e dinsdagmiddag in mei, juni, juli is er ﬁetsen vertrek
13.15 uur bij de Schakel, inlichtingen mevr. Janke de Bruin
542481; 2x per jaar is er bloemschikken, inlichtingen mevr.
Geeske Steendam, tel 542106; 14 november 2008, 20 januari
en 27 februari 2009 zijn er Akademylezingen van de Fryske
Akademy.
Hinke v.d. West, presidente, tel. 542318
Riekje Dantuma, secretaresse, tel. 543438
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Oud nieuws uit
Buitenpost en omstreken

- deel 48-

door Dirk R. Wildeboer

Bon: Leeuwarder Courant, “Particuliere
Correspondentie”
Een trieste geschiedenis
HARKEMA-OPEINDE – plm. 1920 – “Tijdens het bezoek van de
ouders aan hun zoon H.C. op Zondag j.l. te Harkema-Opeinde, nam
de 14-jarige kleinzoon S. de gelegenheid te baat, bij zijn grootouders
door verbreking van het slot der kast een bedrag van ƒ15,- te ontvreemden. Hij verschafte zich toegang tot de woning door een gat in
den achtermuur bij het varkenshok. ’s Anderen morgens kwam de
vrouw van S.C. tot de ontdekking dat ze geld vermiste. De man ging
onmiddellijk naar zijn zoon, maar werd er niet welkom ontvangen. Hij
werd geschopt en geslagen en ten slotte van het erf gejaagd. Daarna
kreeg de kleinzoon een beurt, die op aanraden zijner moeder uit vrees
voor erger, naar zijn oom B.N. te Boelenslaan vluchtte. Den volgenden dag bracht zijn tante hem weer naar huis. De chef-veldwachter
A. Schepel, de gemeente-veldwachter U. Bekkema en de rijksveldwachter W. Nauta, werden eveneens onvriendelijk behandeld, zelfs
bedreigd met den dood. De vader probeerde zijn zoon uit de handen
der politie te rukken. De jongen, die blijkbaar onder pressie van zijn
ouders stond, legde voor de politie een volledige bekentenis af. Hij
beweerde het geld, een bankbiljet van ƒ10,- en ƒ5,50, in zijn beurs
te hebben gedaan en later in de vaart onder Surhuizum te hebben
gegooid. Na zijn bekentenis smeekte hij de politie, dat deze hem wilde
oppakken, daar hij niet langer bij zijn vader durfde te zijn. De vader
had hem namelijk gedreigd, hem de kop te zullen afsnijden, indien hij
bekende. De jongen, die aan zijn gezicht bloedende wonden had, is
aangehouden en ter beschikking van den ofﬁcier van justitie gesteld.
Naar het geld wordt gedregd”.
“Mooie beestjes….”
SURHUIZUM – 13 oktober 1920 – “Mooie beestjes”, noemt IJ. De
Vries, veehouder onder Surhuizum, de hokkelingen, die hij onder
Surhuisterveen in een stuk land had. Zij hadden wel een waarde
van ƒ400,- per stuk. Maar toen hij in den morgen van 24 Augustus
het land passeerde, telde hij maar vier hokkelingen, terwijl er vijf
moesten zijn. Hij zocht en zocht, maar vond niets. Toen de veldwachter gehaald. Die vond het spoor van den hokkeling en – voetstappen van een onbekende. Aldus verklaart de Vries zelf. Uit wat
andere getuigen mededeelen, blijkt dat A.M., 23 jarig koopman te
Surhuisterveensterheide, den 24en Augustus op de boot met een
hokkeling naar Sneek is gevaren, het rund daar voor ƒ310,- verkocht heeft en zich bij die gelegenheid Thomas Meijer van Ureterp
noemde. Naar verluid van het proces-verbaal pasten de klompen van
beklaagde precies in de bovengenoende voetsporen. Beklaagde ontkent den diefstal. Hij heeft het beestje voor Antoon Meijer te Sneek
verkocht. “Een mooi verhaal”, meent de predident. “Dat kan ik niet
zegge, mijnheer !”aldus beklaagde”: “’t Is geen verhaal”. De subs-ofﬁcier acht het bewijs uit aanwijzingen geleverd. Het is een ernstig feit,
dat zwaar dient gestraft. Eisch: 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf.
Beklaagde zegt, geen straf te mogen aannemen”.
Bijgeloof
TJALLEBERD – 7 juli 1891 – “Dat het bijgeloof de wereld nog niet uit
is, bleek dezer dagen hier weer duidelijk. Een meisje van ongeveer
16 jaar was al eenigen dagen sukkelende; ingeroepen geneeskundige hulp gaf tot nu toe weinig. Eindelijk werd de moeder op ’t idee
gebracht of het kind ook ‘betsjoenst’ was. Men ondernam een reis
naar den wonderdokter te Knijpe, deze kwam, onderzocht de zaak en
jawel het was zoo. Direct de schuldige aanwijzen, ging niet aan, maar
zooveel wist hij wel, dat die eerstdaags ziek zou worden. Nu wilde het
toeval of ongeluk, dat eene oude vrouw uit de buurt dezer dagen ziek
werd, en natuurlijk is die de daderes. Dat het voor den vrouw een
aangename tijd is, zal wel niemand geloven”.
BURGERLIJKE STAND
Personen overleden in 1961, die woonden in Buitenpost
15 januari: Westra, Taeke, 53 jaar, kruidenier, e.v. Nicolai, Wietske
11 februari: de Jong, Gerrit, 81 jaar, geh. geweest met: Zandstra,
Lolkje, Kootstra, Janke en Sierksma, Antje
19 maart: van der Werf, Kornelia, 75 jaar, geh. geweest met: van der
Wal, Alle
27 maart: de Jong, Klaas, 63 jaar, e.v. Faber, Klaaske
28 maart: Kooistra, Metske, 48 jaar, veehouder, e.v. Bijzet, Sjoerdtje
16 april: Piso, Haitze, 75 jaar, e.v. Westendorp, Eeuw
30 mei: Kamminga, Aaltje, 68 jaar, e.v. van der Meer, Berend
2 juni: Kootstra, Hijlke, 89 jaar, e.v. Bergsma, Sijtske

Klim in de pen... Anne van Lune
Mijn naam is
Anne van Lune
en ik woon samen met mijn
vrouw aan de
Jeltingalaan
nummer
8.
Mijn hobby is het verzamelen van oude dorpsansichtkaarten. Het mooiste van
deze hobby is als je een ansicht opdoet waar gebouwen op staan die al lang zijn
afgebroken. Dan probeer je
om de historie ervan te achterhalen.
Op bovenstaande ansichtkaart
ziet u de in 1891 opgerichte coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘Lutkepost’ te Buitenpost. In 1918
waren 194 boeren met 961 aangegeven koeien
lid van deze vereniging. Deze boeren woonden
in de dorpen Buitenpost, Burum, Warfstermolen,
Zevenhuizen, Tilhouten, Kollum, Veenklooster,
Zwagerveen, Zandbulten, Kollumerzwaag, Munneketille en Rohel.
De heer van der Meulen was toen directeur en
verdiende een jaarsalaris van ƒ1800,- en een
vrije woning. Geert van der Veer was eerste kaasmaker en verdiende een weekloon van ƒ22,50 en
eveneens een vrije woning. P. Postma verdiende
ƒ18,- per week als pakhuisknecht. Jan Bouma
was centrifugist en moest het met ƒ13,- doen.
In de winter had het personeel zes vakantiedagen

en in de zomer om de tien dagen een vrije dag. ‘s
Zondags werd halve dagen gewerkt.
In 1930 heeft de fabriek haar deuren
gesloten vanwege een faillissement.
Enkele jaren later vestigde zich een
conservenfabriek in dit pand. Daar
Buitenpost toen nog niet op het waterleidingsnet was aangesloten, moest men gebruik maken van het grondwater. Daar de kwaliteit van
dit water slecht was, moest men na enige tijd
de fabriek sluiten.
In 1948 kwam de firma van de Witte uit Bolsward naar Buitenpost en vestigde hier haar timmerfabriek. Deze bestaat nog steeds.
Ik geef de pen door aan J. Roosma

De molen van Buitenpost
wieken werden toen niet meer gebruikt. Het malen
gebeurde toen door een machine”, vertelt Jurjen
Hoekstra, die we opzochten in Surhuisterveen. Veel
van de werkzaamheden, zoals die toen werden verricht, herinnert Hoekstra zich niet meer. Hij was toen
nog een kind, maar de brand heeft toch een diepe
indruk op hem gemaakt, die hij zich tot op de dag
van vandaag nog goed voor de geest kan halen.
“De mensen raakten helemaal in paniek. Mijn moeder sleepte een ouwe stilstaande klok, die niks meer
waard was, naar buiten en anderen scheurden de
gordijnen in paniek voor de
ramen weg. Later werden
deze kapotte gordijnen niet
door de verzekeringmaatschappij vergoed, omdat het
woonhuis niet in brand had
gestaan”, aldus Hoekstra.
Volgens Hoekstra staat de
molensteen niet op exact dezelfde plaats waar de molen
vroeger stond. “Iets verder
richting Voorstraat”, vertelt
hij. “In 1963 werden de laatste restanten van de molen
verwijderd en liet de woningstichting SWA daar een
gebouw neerzetten.” De SWA
verhuisde later naar de Zwanebloem; het gebouw aan de
Molenstraat werd afgebroken
en op die plaats staat nu het
appartementencomplex.
Hoekstra was in 1963 al lang
vertrokken naar Surhuisterveen. Van zijn buitenposter
tijd herinnert hij zich nog
goed de school. “Het gebouw
staat er nog”, weet hij “Dat is
De molen die aan de Molenstraat heeft gestaan. (foto: van oude ansichtkaart)
nu het Koartling. Ik was in die
In werkelijkheid was Van Dop de eigenaar van de
tijd zo’n belhamel dat de meester me soms vastbond
molen, maar de beheerder/molenaar was sinds
op de stoel, anders was ik via het open raam naar
1945 Antoon Hoekstra. Deze Hoekstra had een paar
buiten gekropen”. Wat schoolgaan betreft ging het
zonen, waarvan de nu in Surhuisterveen woonachin Surhuisterveen geen haar beter. Vader Hoekstra
tige Jurjen er één was. In 1947 veroorzaakte Jurjen
geloofde het na een paar jaren wel en stuurde de
in een bijgebouw een grote brand. Hij was toen 5
jonge Jurjen naar hoefsmid Henstra in Doezum.
jaar oud en speelde met lucifers. Bijna had Jurjen
Daar leerde Jurjen op jonge leeftijd hoeﬁjzers onder
het leven gelaten bij de brand; hij werd op het nippaardenhoeven te slaan. Zijn beroep werd het niet,
pertje gered door Daan, die arbeider was bij boer
maar hij werd er wel een stuk rustiger door.
Mulder aan de Voorstraat.
“In 1947 was de kap van de molen al in verval. De
Bote de Haan

De meeste mensen die nu in Buitenpost wonen,
realiseren zich waarschijnlijk niet dat er ooit een
molen heeft gestaan. Alleen de ouderen en dan alleen de echte autochtonen zullen het zich herinneren en zij weten dat de Molenstraat naar deze molen
is genoemd. Voor het appartementencomplex De
Molenhof aan de Molenstraat, staat een grote molensteen. Voor deze monumentale steen staat een
bordje, waarop men kan lezen dat op die plaats een
achtkantige pel- en korenmolen heeft gestaan van
1755-1947. De laatste molenaar was W M van Dop.

Hotel ‘De Roskam’ omstreeks 1925.
In het midden de toenmalige eigenaar
Pieter Radersma. Misschien was de
man links de ober-kelner. Het pand
hier op de achtergrond (inmiddels
verbouwd) is nu het notariskantoor.

Oproep
Wij zoeken iemand die op woensdagmiddag wat met onze zoon (6 jaar) wil
ondernemen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die afﬁniteit heeft met
kinderen of een opleiding SPW heeft gedaan. Wie interesse heeft kan bellen naar familie F. Kootstra, tel. 544778.

