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Een vondst of niets?
Tijdens de jaarlijkse Kunst en Kitschdag in Buitenpost, georganiseerd door het IJstijdenmuseum, werden al vroeg 
op de dag 2 bijzondere bodemvondsten aangeboden. Het waren een schaaf en een mes uit het midden van de 
oude steentijd gevonden door Gerrit Jonker uit Tuk. Als taxateurs waren aanwezig  Evert Kramer (Fries Museum), 
Jan Zijlstra (specialiteit Friesland en de vroege middeleeuwen) en Lammert Postma (amateur-archeoloog). Op de 
foto buigen de deskundigen zich over de vondsten van Gerrit Jonker. 

Het valt onderhand al een goede 
traditie te noemen, het regelma-
tige overleg dat plaatsvindt tussen 
Plaatselijk Belang en de raadsfrac-
tie van het CDA. Ook nu was dit een 
prima gelegenheid om plaatselijke 
politici bij te praten over zaken die 
in ons dorp actueel van belang zijn.

De ontmoeting vond plaats in It Koart-
ling op vrijdag 2 oktober. De volledige 
raadsfractie en een ruime vertegen-
woordiging van PBB waren anderhalf 
uur in gesprek. PBB had het voorzitter-
schap op zich genomen en een drietal 
onderwerpen uitgekozen om aan de 
orde te stellen: It Koartling, het cen-
trum en de zwembad De Kûpe.

Terugblikje
In een kleine terugblik werd terugge-
keken op het laatste overleg in het na-
jaar van 2007. Waren we toen verblijdt 
over onze vergaderlokatie in Nijenstein 
en maakten we ons zorgen over de 
herinrichting van de Kerkstraat - nu is 
de situatie precies omgekeerd. PBB 
kon haar tevredenheid uitspreken over 
de geslaagde vernieuwde aanblik van 
de Kerkstraat, maar stelde ook dat Nij-
enstein een zorgenkindje blijft. Er ligt 
gelukkig een toezegging dat het lege 
gezichtsbepalende pand aan de Voor-
straat voor het eind van het jaar open 
zal gaan, dus hoop doet leven. Meer 
goed nieuws is de recente opening 
van de parkeerplaats bij het station en 
de vorderingen van de plannen voor de 
rondweg Zuid-oost.

Nieuwe en oude zorgen
Maar als zelfbenoemde ‘ontevreden-
heidsvereniging’ sneed PBB toch ook 
enkele nieuwe items aan die haar de 
laatste tijd zorgen baren. Als eerste de 
berichten dat sociaal cultureel centrum 
It Koartling in onrustig en onzeker vaar-

water verkeert. De toekomst van de 
instelling lijkt allerminst zeker meer, en 
zo stelde PBB “een dorp als Buitenpost 
kan toch zeker niet zonder een derge-
lijke belangrijke openbare voorziening”. 
De CDA-fractie toonde zich verbaasd 
over de ernst van de problemen en gaf 
aan zeker daarnaar te gaan informeren. 
Niet minder is voor PBB is het (win-
kel)centrum van ons dorp iets waar 
ze wakker van ligt. Naast de al langer 
voortdurende grootschalige leegstand 
wordt dit nu verder verergerd door 
de economische crisis. Daar bovenop 
komt volgend jaar het politiebureau in 
de Kerkstraat leeg te staan, en is een 
goede invulling niet gemakkelijk te be-
denken. PBB drong daarom aan op een 
pro-actieve rol van de gemeente. De 
raadsleden gaven aan van de proble-
men op de hoogte te zijn, maar wezen 
tegelijkertijd op de beperkte mogelijk-
heden van de gemeente op dit vlak. Ze  
stelde niettemin: “Het is altijd goed om 
naar nieuwe mogelijkheden te zoeken”. 
Als laatste werd opnieuw de toekomst 
van zwembad De Kûpe besproken. 
Toevalligerwijs had de fractie voor dit 
overleg een bezoek aan het zwembad 
gebracht en meldde “blij verrast met 
de recente aanpassingen en ook met 
de actieve houding van de directie” te 
zijn. Er werd verder opgemerkt dat er 
zeker nog geen besluiten zijn geno-
men - alles is nog mogelijk. Daarom zal 
verder onderzoek in de komende jaren 
naar de mogelijkheden plaatsvinden.

Goed gesprek
Daarmee werd de vergadering afgeslo-
ten. PBB sprak opnieuw haar waarde-
ring uit voor de interesse van de CDA-
fractie. In haar ogen is dit contact met 
de gemeente iets wat met andere par-
tijen toch wel gemist wordt. Maar op 
dit overleg zal in elk geval een ‘wordt 
vervolgd’ komen.

Raadsfractie CDA liet zich 
informeren over ons dorpVrijwilligers

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk in 
onzesamenleving. Zij zijn de olie 
die de verenigingen en vrijwilli-
gersorganisaties smeren en draai-
ende houden. Zij moeten daarom 
gekoesterd worden.  Onze ge-
meente heeft hiervoor een Ser-
vicepunt Vrijwilligerswerk Acht-
karspelen in het leven geroepen..  
Het Servicepunt maakt onderdeel 
uit van het project Vrijwilligers-
werkbeleid Achtkarspelen. Dit 
project wordt door Timpaan Wel-
zijn uitgevoerd in opdracht van 
de Gemeente Achtkarspelen en 
ondersteunt verenigingen, vrijwil-
ligersorganisaties en vrijwilligers 
in de gemeente. Zij organiseren 
onder andere trainingen voor  een 
ieder die vrijwilligerswerk binnen 
de gemeente Achtkarspelen doet. 
Zo kun je je bekwamen in het pen-
ningmeesterschap en alles wat 
daarbij komt kijken, in alle facet-
ten van het bestuurswerk en in het 
ontwerpen en beheren van een 
website voor je vereniging/vrijwil-
ligersorganisatie. Dat laatste lijkt 
mij wel wat. Onze krant heeft al een 
website, maar wie weet kun je nog 
dingen leren om die te verbeteren. 
En natuurlijk kan je de opgedane 
kennis ook voor andere vrijwillige 
werkzaamheden benutten. Ook 
de gemeente zelf biedt de vrijwil-
liger zo nu en dan een cursus aan. 
Zo mochten leden van PBB en de 
dorpskranten vorig jaar een cursus 
Fryske stavering volgen, waarover 
u in deze rubriek kon lezen. Er is nu 
een ferfolgkursus  aan de cursisten 
van vorig jaar aangeboden, omdat 
deze al hadden aangegeven dat zij 
nog lang niet foutloos Frysk kon-
den schrijven. Ook daar heb ik mij 
weer voor opgegeven. Dat wordt 
dus een drukke winter, naast alle 
vergaderavonden ook nog twee 

Sinterklaas komt ook weer
naar Buitenpost
De Stichting Feestweekcommissie Buitenpost is trots dat zij alle 
kinderen en hun ouders/verzorgers mogen vertellen dat Sinterklaas 
weer graag naar Buitenpost komt. Afgelopen maand is er gebeld 
met de Agendapiet en hij wist te melden dat er een plaatsje in het 
drukke schema, van de Sint en zijn Pieten, was vrijgehouden voor 
Buitenpost. Op zaterdag 14 november 2009 is de grote dag, zet 
hem dus ook in je agenda!!
De Feestweekcommissie gaat nu hard aan het werk om de Sint 
en zijn Pieten een warm welkom te kunnen geven. We hebben de 
drumband uit Kollum uitgenodigd om de feestelijke optocht door 
het dorp muzikaal te begelei-
den. Alle kinderen van groep 1 
tot en met 4 krijgen via school 
een uitnodiging voor het feest 
in The Point, ook wordt er 
weer een kleurwedstrijd ge-
houden waar je mooie prijzen 
mee kunt winnen. Voor de 
groepen 5  tot en met 8 zal er 
weer een versiering voor in de 
Kerkstraat gemaakt worden 
op school en hiermee kunnen 
ze een mooie prijs voor de 
klas winnen.

Kom dus met je ouders naar 
het station of bij het Nijen-
steinplein. Daarna groot feest 
in The Point. Komt allen!

Versierde optocht tijdens 
feestweek 2010

Als Feestweekcommissie lijkt het ons een uitdaging om te probe-
ren in ons mooie en gezellige dorp ook een versierde optocht te 
realiseren. Natuurlijk kunnen wij dit niet zonder uw hulp. Wij wil-
len graag weten hoe hierover gedacht wordt. Voor de optocht zijn 
we op zoek naar versierde wagens (met thema), versierde fietsen, 
bolderkar, bakfiets, skelter, step enz.
Voor opgave en/of opmerkingen hierover kunt u terecht bij Janine 
Dijkstra: j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl Wanneer er voor 1 
maart 2010 nog niet voldoende opgave is dan kan de optocht niet 
doorgaan.
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Zeg het  maar...
 ingezonden brieven

Archeologische lezing in 
het IJstijdenmuseum op 29 oktober
De eerste lezing in de komende winterperiode van het IJstijdenmuseum 
in Buitenpost, wordt gehouden op donderdag 29 oktober. Dr. Ernst Taayke 
die heel veel onderzoek in Noord-Nederland heeft gedaan naar aardewerk 
uit het Neolithicum zal deze avond een inleiding houden. Vooral in  het 
gebied tussen het Reitdiep en de oude Middelzee is veel handgemaakt 
aardewerk gevonden. De determinatie daarvan is soms een erg lastige 
klus als het om kleine scherven gaat. Taayke zal in zijn lezing ingaan op de 
zichtbare kenmerken die in het aardewerk van de jonge steentijd en van 
de terpentijd in Fryslân worden aangetroffen. Zo zijn de kenmerken: vor-
men, de soorten versiering, de afwerking van de randen en de magering, 
vaak typische kenmerken die aangetroffen scherven kenmerken tot een 
bepaalde soort ontstaan in een bepaalde tijd. In de lezing begint bij het aar-
dewerk dat de eerste boeren in de Friese Wouden met de hand maakten 
en loopt de geschiedenis door waarbij kenmerken van het aardewerk in de 
ijzertijd, de terpentijd maar ook de 18de eeuwse jyddepot de revue zullen 
passeren. De lezing van trechterbeker tot kogelpot belooft een prachtige 
reis te worden langs de pottenbakkers van de prehistorie tot kort geleden, 
hun eigenaardigheden en bijzondere eigenschappen die herkenbaar in het 
aardewerk zijn meegegeven. De lezing wordt gehouden in het tuincafé 
naast het museum en begint om 20.00 uur.

Zo op het oog wordt er momenteel niet zoveel ge-
bouwd in Buitenpost. De kredietcrisis of de alge-
mene financiële malaise zal daarop een negatieve 
invloed hebben. Het geld is schaars en wat er nog 
van over is, wordt in een ouwe sok in de brandkast 
gehouden, want de spaarrente van de banken is 
ook niet om over naar huis te schrijven. En als je de 
nieuwsmedia mag geloven, doen de banken pre-
cies hetzelfde. Die zijn kennelijk nogal krenterig. 
Als het geld niet rolt, wordt het een dooie boel. Dat 
komt onder andere de bouwsector niet ten goede.

Open huis
Zaterdag 10 oktober was de nationale open-huis-dag 
met de bedoeling de verkoop van woningen te stimu-
leren. Een klein onderzoekje in Buitenpost gaf aan dat 
er wel wat kijkers kwamen opdagen, maar niet direct 
kopers. Mensen die de wens hebben van woonruimte 
te willen veranderen, hebben zelf nogal eens hun huis 
te koop en dat willen of moeten ze eerst kwijt. Het is 
voorzichtigheid troef wat de klok slaat. Dat schiet na-
tuurlijk niet erg op. De wil is er wel, het geld echter niet. 
Heel vervelend allemaal en wanneer komt het einde in 
zicht? We kijken uit naar betere tijden en als je dat kunt 
doen met een dak boven je hoofd dan is het misschien 
nog niet zo gek om te denken: “It koe minder”.

Bouwactiviteiten
Verrijzen er dan helemaal geen nieuwe woningen in 
Buitenpost? Jazeker wel! De (ver)huursector is, on-
danks de huidige mindere omstandigheden aardig ac-
tief. Dan komen we terecht bij ons aller eigen SWA, de 
Stichting Woningbouw Achtkarspelen aan de Zwane-
bloem alhier. Als je op de grens Buitenpost-Lutjepost 
de nieuwe weg Acht oan de Diken opgaat, kom je ook 
in de straten Lege Seis en Earme Trije. Daar zijn riante 
woningen gebouwd. Acht oan de Diken is het langst 
en aan het noord-zuid lopende gedeelte zijn vier huur-
woningen in aanbouw. Twee onder één kap met uit-
zicht op de rondweg. Via de nabijgelegen bocht kom je 
op het oost-west lopende deel van Acht oan de Diken. 
Daar zijn bouwterreinen uitgezet, zoals dat heet en de 
bedoeling is op die plek 12 huurwoningen te bouwen. 
De start zal hopelijk nog dit jaar plaatsvinden. Zowel 

de 4 reeds in aanbouw zijnde huizen als de 12 die nog 
moeten verrijzen, zijn zogenaamd multi-functioneel. 
Dat wil zeggen dat er beneden een kamer komt die 
als slaapgelegenheid kan fungeren met in de buurt een 
douche. Volgens een woordvoerder van de SWA moet 
de toewijzing aan huurders nog gebeuren. 

Wachtlijst
Dat de woningnood of woonnood hoog is, blijkt uit het 
gegeven dat er in Achtkarspelen een wachtlijst bestaat 
met ruim 1.200 aanvragen. Daar zitten 150 à 200 ur-
gente gevallen tussen. Voor Buitenpost geldt een aan-
tal van 370 woningzoekenden, waarvan er 50 à 60 als 
dringend aangemerkt zijn. Deze situatie levert de SWA 
een moeilijke puzzel op, vooral als er stukjes (wonin-
gen) ontbreken. Neemt niet weg dat deze woningstich-
ting de mensen met een huisvestingsprobleem in alle 
vriendelijkheid te woord wil staan om te proberen een 
oplossing te vinden. 

Appartementencomplex
Een andere bouwactiviteit is het plan appartementen 
te bouwen op het kassencomplex van de vroegere 
NAK, later waterschap Lauwerswâlden en tegenwoor-
dig in gebruik bij Rijkswaterstaat, ten noorden van de 
spoorlijn Leeuwarden-Groningen en ongeveer aan het 
eind van de Jeltingalaan. De gemeente schijnt de regie 
hiervan in handen te hebben. 
We zijn met z’n allen waarschijnlijk nieuwsgierig naar 
het verdere verloop van deze woningbouwvorm. Zijn 
er Buitenposters die daar willen gaan wonen of zullen 
er westerlingen of te wel randstedelijken zijn die azen 
op een rustige woonomgeving onder het motto: “Moai 
sûnder wjergea binne de Wâlden?”

Slot
De woningbouw in Buitenpost zit dus niet helemaal op 
slot. Laten we hopen dat ook de Buitenposter bouwbe-
drijven hier garen bij spinnen en dat dit terrein, zowel 
in de particuliere als in de huursector, binnen niet al te 
lange tijd tot de gewenste ontplooiing komt en dat alle 
belanghebbenden dan kunnen zeggen: “Ik ben onder 
de pannen”.  

Woningsituatie in Buitenpost
Onder de pannen of niet?

Opgelicht
Overkomt u dat ook wel eens, dat je geld geeft aan een persoon en dat het 
daarna blijkt dat je opgelicht bent? Dat is ons overkomen. Een vriendelijke 
net uitziende jongeman van ongeveer 1.85 meter, donker kort geknipt haar, 
donker gekleed en licht getinte huid. Zich Peter noemende. Pas op!!!
Een verhaal met een broertje dat aangereden in het ziekenhuis ligt, zijn 
geld bij familie verderop in huis ligt en dat zij niet thuis zijn en hij naar 
Utrecht moet. Beloofd dat het geld terug komt, wat doet u?

M. de Jong-Smit

Het is alweer eind oktober en de klok wordt het volgend weekend weer 
op de wintertijd gezet. Even wennen aan het feit dat het zo vroeg donker 
is. Maar het heeft ook altijd wel weer iets gezelligs om lekker bij de kachel 
te kunnen zitten. Temeer omdat we de eerste nachtvorsten al hebben 
gehad, en we al een paar keer moesten krabben voor we weg konden 
rijden. Zo heeft elk seizoen wel weer zijn charme en zijn voor en tegen en 
heeft een ieder ook wel zijn voorkeur van seizoen. Voor het bestuur van de 
ijsclub zijn de werkzaamheden weer van start gegaan en we zijn inmiddels 
druk bezig de leden te voorzien van de nieuwe seizoenskaarten. Dit jaar 
hebben we de blauwe kleur en kunt u dus de gele kaarten van 2008/2009 
weggooien. Ook de mensen die op de ijsbaan lid zijn geworden het afgelo-
pen jaar worden de komende weken door een bestuurslid bezocht of zijn 
inmiddels al bezocht. Dit is altijd de start van een nieuw seizoen.

Binnen een aantal weken zullen we de ijsbaan weer onder water pompen 
en is het tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Dan zal ook worden 
teruggekeken op het vorige seizoen dat werkelijk fantastische is verlopen 
en waar we veel positieve reacties op hebben gekregen. Natuurlijk nodi-
gen wij u uit om als lid deze vergadering bij te wonen.  Deze zal dit jaar 
plaats vinden op donderdag 26 november om 8 uur in The Point aan de 
Voorstraat.

Na de vergadering is het wachten op koning winter die ons hopelijk net zo 
bedeeld als afgelopen jaar. Wij als bestuur zijn er zoals altijd weer helemaal 
klaar voor om u als lid van onze vereniging weer van een mooie ijsvloer te 
laten genieten. Want zeg nou zelf, lid zijn van en schaatsen op onze mooie 
ijsbaan brengt Buitenposters en vele anderen dichter bij elkaar. Ook de 
sfeer en de gezelligheid onder elkaar is in die koude winterdagen hart-
verwarmend. Als de lichten van de molen hun glans over de ijsvloer laten 
schijnen en men ziet al die mensen schaatsen dan denk ik altijd, wat is dit 
toch een uniek stukje Buitenpost waar we als bestuur en als dorp zuinig 
en trots op kunnen zijn. Het is dan toch ook geen wonder dat vele mensen 
uit andere dorpen juist naar Buitenpost komen om te schaatsen. Hier is 
het ijs mooi en heb je de ruimte hoor je dan vaak. Geen wonder ook, mijn 
medebestuursleden hebben een ervaring van gemiddeld 30 jaar en weten 
hoe ze een ijsvloer in prima conditie moeten krijgen en vooral houden.

Ik hoop dan ook van harte dat ik u mag begroeten op de jaarvergadering of 
op de ijsbaan voor de start van het seizoen 2009\2010.

Jan Visser

Jaarvergadering IJsclub

BuVo is een afkorting van dit opschrift. U begrijpt het al, 
want zo wordt onze middenstandsvereniging meestal 
aangeduid. 
‘Voouit’ betekent: voorwaarts in de richting van een 
hogerop gelegen doel. Dan zul je iets moeten onder-
nemen. Hoe zit dat ondernemen momenteel met onze 
middenstand?
Is het vooruit of vooruit dan maar, het is niet anders? 
Positief is dat de speelgoedwinkel veranderde in een 
aardappelen-, groenten- en fruitzaak. Gelukkig durfde 
de jonge ondernemer Schipper het aan om zich daar 
voor minstens drie jaar te vestigen. Het ligt aan ons, 
Buitenposters, hem niet met de gebakken peren te la-
ten zitten. Negatief is het feit dat er in de Voorstraat en 
in de Kerkstraat enkele winkelpanden leeg staan. Fiet-
strend is helaas weg. Ook de schoenenzaak is gestopt. 
Het politiebureau wordt om bezuinigingsredenen op-
gedoekt. Het zou, in welke vorm dan ook, een publieks-
trekker moeten worden. Dat zal ons winkelcentrum een 
kick geven. Dat houdt vooruitgang in en dat maakt het 
voor zakenlui en/of startende ondernemers aantrekke-

lijker zich in de leegstaande panden te vestigen. Een 
schoenenwinkel is toch geen weelde voor Buitenpost 
en wanneer komt er eens een goede viszaak? Hetzelf-
de geldt voor de Voorstraat, maar het opvullen van de 
lege percelen aldaar zal waarschijnlijk beter lukken als 
de zuidoostelijke rondweg is aangelegd. De Voorstraat 
zal een rigoureuze verandering moeten ondergaan. Je 
hoort wel eens dat Aldi graag naar de Voorstraat wil 
en dat Poiesz óók zint op modernisering. De Kerkstraat 
verdient meer lichtinval door een aantal overkappingen 
boven de puien weg te halen. Enkele fonteinen zullen 
ook verfrissend werken. Wellicht dat de Kerncommis-
sie, die bezig is het winkelbestand naar een hoger plan 
te tillen, deze gedachtespinsels in haar overwegingen 
kan betrekken. Het moet toch mogelijk zijn om het 
(toekomstige) winkelcentrum in zijn geheel zodanig in 
te richten dat alle Buitenposters en veel mensen van 
buiten gaan zeggen: dat is nog eens gezellig binnenko-
men! Oók recreatief winkelen hoort bij deze tijd.

Kattenleed...
Eind vorige week zijn er op het Nonnepaed twee jonge zwarte katjes uit de 
auto gezet. Zaterdagmorgen om ongeveer kwart voor 10 zijn ze doodge-
schoten door een passerende jager. Samen zaten ze om half tien nog langs 
de kant van de weg, een kwartier laten waren ze dood. Jagers hebben een 
hekel aan verwilderde katten, hoorde ik. Zij verstoren de wildstand. En 
moeten daarom opgeruimd. Regelmatig worden er katten losgelaten in de 
Buitenposter en de Twijzeler Mieden. Misschien denkt men wel, vlak bij 
het asiel, dan worden ze daar wel heen gebracht.

Waarom brengt u ze daar zelf dan niet heen? Of nog beter, waarom zorgt 
u er niet voor dat uw kat geen jongen meer krijgt? Eén ingreep en u zit 
nooit meer met het probleem van jonge katjes die niemand wil. Nu heb-
ben twee kleine katjes het met de dood moeten bekopen en zij zijn niet 
de enige in die omgeving.

Buitenpost Vooruit

Wat v indt  u  daar  nou  van  
 een discussierubriek verzorgd door de redactie
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De volgende editie verschijnt 

in week 48 van 2009.

> De Feestweekcommissie heeft in de voorbij 
feestweek de hoofdprijs voor de mooiste ver-
sierde straat toegekend aan de bewoners van 
Molenerf – De Roede. Met voldoening genoten 
een kleine honderd personen zaterdagavond 26 
september van een compleet verzorgde barbe-
cue. De buurtvereniging zag zelfs kans er een 
extra bijzondere avond van te maken door aan-
sluiting te vinden bij de landelijke burendag.  
> Het koperensemble van muziekschool De 
Wâldsang, onder leiding van Bienze IJlstra heeft 
op zaterdag 26 september in theater De Brakke 
Grond in Amsterdam een bijzonder optreden 
verzorgd. De brassband speelde onder meer de 
première van Tallis Fanfare van Rodney Newton. 
Het optreden gebeurde in het kader van Kunst-
factor Live en was opgezet door het sectorinsti-
tuut van de amateurkunst.
> De gemeente Achtkarspelen hanteert vanaf 
oktober een vernieuwde huisstijl. De huisstijl 
straalt uit waar de gemeente voor wil staan of 
te wel een moderne en resultaatgerichte over-
heidsorganisatie waar de mens centraal staat. 
Het komt terug op alle gemeentelijke uitingen 
zoals de website, bedrijfswagens en briefpapier. 
Het vernieuwde logo bestaat uit het beeldmerk 
en de naam van de organisatie.
> De gemeente Achtkarspelen onderzoekt 
momenteel of het haalbaar is dat over een aantal 
jaren op het terrein van de Nederlandse Alge-
mene Keuringsdienst (NAK) aan de Jeltingalaan 
een state-achtige nieuwbouwwijk kan worden 
gerealiseerd. Een projectontwikkelaar heeft 
onlangs een bouwplan voor 27 starterswonin-
gen ingediend. De huizen zijn gesitueerd in een 
hoofdgebouw met bijgebouwen. Als de goed-
keuring van B en W er komt, wordt het complex 
waarschijnlijk binnen twee jaar gebouwd. Zolang 
is de vergunning namelijk geldig.
> De bewoners aan de Roede krijgen binnen-
kort te maken ongemak. De straat krijgt namelijk 
een opknapbeurt. Wethouder Sjon Stellinga de 
aanpak van de bestrating tijdens de raadsverga-
dering van donderdag 8 oktober 2009 bekend. 

Al gelezen?
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Fries Kamer Orkest gaat
schatgraven in de muziek
Het Fries Kamerorkest brengt in november een avontuurlijk programma, 
samengesteld uit werken van bekende en minder bekende componisten. 
Een van de hoogtepunten in dit programma is het warmbloedige 1e gitaar-
concert van de Italiaanse componist Mario Castelnuovo-Tedesco. Solist in 
dit stuk is de in Friesland wonende gitarist Jan Bartlema. Daarnaast wor-
den er werken gespeeld van J.C. Bach, F. Delius en A. Dvorák. Het orkest 
staat onder leiding van Derk Stegeman.

De titel van dit programma, Schatgraven in de muziek, slaat in de eerste 
plaats op de bijzondere lokatie waar het concert in Leeuwarden plaats-
vindt: het Tresoar, de schatkamer van Friesland. Maar het slaat ook op het 
“schatgraven” dat het orkest heeft gedaan om dit afwisselende program-
ma samen te stellen. Muziek uit alle delen van Europa, uit verschillende 
tijdperken en in diverse stijlen. De componisten van deze werken waren 
stuk voor stuk ondernemend en kosmopolitisch (hoewel soms tegen wil 
en dank), en dat is te horen aan hun muziek. 
Johann Christian Bach is een zoon van de beroemde Johann Sebastian. 
Zijn Symfonie in bes is een sprankelend stuk. Het eerste gitaarconcert 
van Castelnuovo-Tedesco is een geslaagde combinatie van de intieme 
klank van een klassieke gitaar met het rijke kleurenpalet van een symfo-
nieorkest. De Twee Stukken voor Klein Orkest van Delius zijn muzikale 
miniatuurtjes, waarin zijn liefde voor de natuur prachtig wordt uitgedrukt. 
Dvorák tot slot gebruikte in zijn Tsjechische Suite aanstekelijke Boheemse 
volksmelodieën.

De gitarist Jan Bartlema (1959) 
studeerde aan de conservato-
ria in Zwolle en Enschede. Als 
solist verzorgde hij concerten in 
verschillende Europese landen 
en in Canada. Hij maakte diverse 
cd-opnames, zowel solo als in 
ensemble verband, die lovende 
recensies kregen. Naast gitarist 
is hij ook actief als componist. 
Hij is als docent verbonden aan 
de opleiding onderwijsassistent 
muziek aan ROC Friese Poort te 
Drachten. 

Het Fries Kamer Orkest (opgericht in1962) bestaat uit 35 enthousiaste 
musici die hun instrument op een gevorderd niveau bespelen. De vaste 
bezetting bestaat uit strijkers, houtblazers en hoornisten. Het orkest staat 
onder leiding van Derk Stegeman. Het repertoire van het Fries Kamer-
orkest is veelzijdig en verrassend en er op gericht mensen in alle delen 
van Friesland op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met 
symfonische muziek. Voor meer informatie: Alexandra Berculo, Alexandra.
Berculo@planet.nl, tel. 058-2886584, 06-20516034 Uitgebreide informatie 
over het programma vindt u op www.frieskamerorkest.nl

Winterskoftiepening Maskelyn
Gerrit Breteler jout kafeekonsert

Berne yn Ynskede (1954) komt Gerrit Brete-
ler mei syn Hollânske heit en Fryske mem 
as 13-jierrich jonkje nei Fryslân. It plattelân 
ûndergiet hy as in ûnútputlike boarne fan ynspiraasje. Hy wennet al jier-
ren mei frou en bern yn in grutte âlde buorkerij by it doarpke Nes tichtby it 
Waad. Syn ynspiraasje brûkt hy foar syn skilderkeunst, it skriuwen fan ge-
dichten en toaniel, it stik Katarsis wie in wiere boppeslach, en it dichtsjen 
en sjongen fan prachtige lieten. Hy wurdt foar it lêste dan ek in soad frege 
yn it teater, yn tsjerken en op oare bysûndere plakken.
Op sneintemiddei 8 novimber komt Breteler mei pianist nei sa’n bysûnder 
plak, it kafee fan The Point, foar in optreden. Grif sil hy dan nûmers bringe 
fan syn suksesfolle CD “Lit ús derom drinke” .

Sneintemiddei 8 novimber 2009
Oanfang: 15.30 oere / Lokaasje: Kafee The Point
Foarferkeap Blommesaak Hedera: €  7,50 / Oan de seal: € 8,50

Programma 2009:
Kerstconcert “Noaten op’e Sang”, zondagmiddag 20 december 2009, 
Nederlands Hervormde Kerk Buitenpost, aanvang 15.30 uur.

Kritetoaniel spilet “Brutsen Iis”
Op sneontejûn 21 en 28 novimber 2009 spilet it kri-
tetoaniel fan Bûtenpost it stik “Brutsen Iis” fan Haye 
van der Heyden., beide jûnen om 20.00 oere yn sea-
lesintrum The Point.

It stik: 
It stik spilet him ôf op it dek fan de ‘Maria Stuart’, in 
lúks cruiseskip mei foaral bejaarde minsken dy’t allinne 
binne. Elk hat sa syn eigen reden om ûnderdiel te wêzen fan it komforta-
bele driuwende âldereinhûs. Dochs wurdt der wol in protte lake en as it iis 
ien kear brutsen is, leit sels de romantyk op de loer. Der wurdt dronken, 
dûnse en songen, mar efter de fasade fan it ‘dolce far niente’ (gewoan lek-
ker neat dwaan) ferskûlet him ek de tiidgeast dy’t it âlder wurden net altyd 
like maklik ferrinne lit. ‘Brutsen iis’ is in echte komeedzje mei in protte 
humor en oandwaanlike mominten.

De regisseur:
Haye van der Heyden is op syn bêst as hy relaasjes mei in knipeach nei it 
ûnferwachte beskriuwe kin. 
Op it skip “De Marie Stuart”, wêr’t alle grutten fan ús ierde ea al ris op 
bivakeare ha, fine wy in ploechje âlden fan dagen dy’t harren hâlde en 
drage as in nustje fereale pubers. De leafde fan pubers is hertstochtlik 
mar ek gefoelich, konfrontearjend en wreed. Sa giet it ek mei dizze rol-
latorkoereurs. De faasje fan de leafde giet fier oer de grinzen fan harren 
eigen deistige gong.
Undogense humor, mar foaral minslikens en waarmte binne de skaaimer-
ken fan dizze hearlike komeedzje. 

Kaartferkeap: 
Leden kinne fan 7 novimber ôf harren kaarten helje by Blommesaak He-
dera yn de Tsjerkestrjitte, 
net-leden fan 14 novimber ôf.

Het lijkt nog erg ver weg, maar de 
tijd gaat erg snel. De voorbereidin-
gen voor de jaarlijkse winterfair  zijn 
al in volle gang. Standhouders be-
naderen, voor muziek zorgen, ac-
tiviteiten voor de jeugd bedenken 
en daar mensen voor zoeken, een 
blikvanger zoeken, zoals vorig jaar 
de kameel en dit jaar zoeken we 
weer iets bijzonders. Kortom  te-
veel dingen om op te noemen waar 
allemaal aan gedacht moet worden. 
Gelukkig is dit niet de eerste keer 
dat we zo’n markt houden, dus er 
ligt een draaiboek klaar, maar altijd 
zijn er wel punten die anders, beter 
kunnen.
Het belangrijkste nu is om zoveel 
mogelijk standhouders te vinden, 
want hoe meer kramen hoe leuker 
en gezelliger de markt. Dus heeft 
u als buurtvereniging, of als sport-

vereniging zin om op de markt te 
staan met een verkoopactie om 
zo uw clubkas te spekken of heeft 
u als hobbyist een serie artikelen 
gemaakt die u wel wilt verkopen, 
neem dan contact op met Lidy 
Plantenga, tel: 0511-543189 en 
geef u op. 
Tijdens zo’n markt komen er veel 
mensen naar het dorp, misschien 
is het leuk om ons dorp op een 
mooie manier te presenteren door 
verlichting in uw tuin of op uw huis 
aan te brengen. Laten we met z’n 
allen Buitenpost van zijn beste kant 
laten zien.
Als u nog ideeën heeft of u wilt 
als vrijwilliger op die dag meewer-
ken neem dan contact op met Lidy 
Plantenga of met Bote Wiersma 
tel: 0511-542413.

Winterfair op 18 december

De Binnenste Buiten nu ook op internet
De website www.binnenbuitenpost.nl bestond al langer. Het is een 
plek waar u informatie over Buitenpost, het dorpsblad en Plaatselijk 
Belang kunt vinden. Ook hebben artikelen uit De Binnenste Buiten  
foto’s van ons dorp er een plek. Nu is het blad zelf er ook.

Vanaf het oktobernummer kunt u De Binnenste Buiten ook op het inter-
net lezen en bewaren. U heeft daarvoor een PDF-lezer die op de meeste 
computers aanwezig is. Desnoods kunt u het benodigde programma ook 
ophalen en zelf installeren.

Om het laatste nummer te lezen moet u kijken op de website www.bin-
nenbuitenpost.nl en klikken op het kopje De Binnenste Buiten. Er verschijnt 
dan een menu waarin u het onderdeel ‘ons laatste nummer’ selecteert. 
Op de volgende pagina is een link aanwezig waar u op kunt klikken om De 
Binnenste Buiten te lezen of op te halen (het zogenaamde downloaden). 
Meestal zal ook het voorlaatste nummer er nog te vinden zijn.

De internetversie van De Binnenste Buiten verschijnt een week na de 
publicatie van de papieren versie op de website. In de internetversie zijn 
de meeste advertentiepagina’s verwijderd, om de grootte van het blad te 
verkleinen. Het is goed om er rekening mee te houden dat deze minimaal 
5 Megabyte groot is en kan daarom, indien u een langzame verbinding 
heeft, wat langer duren om op te halen. Ook op internet verschijnt het 
dorpsblad in zwart-wit. Maar als u op de website op het kopje artikelen-
verzameling (onder De Binnenste Buiten) klikt verschijnt er een overzicht 
van de meeste van de interviews en vaste artikelen in ons blad. Indien 
voorhanden zijn de begeleidende foto’s daarvan wel in kleur en in een 
betere kwaliteit. Dus, ook tot ziens op internet!



NIEUW NIEUW!!
Zaccini boxershorts dames en heren

Nu ter introductie 10 euro per duopack

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

ZONNEBANKACTIE !
 12 KEER ZONNEN VOOR DE 

PRIJS VAN 10 !

N i e u w  i n  h e t  a s s o r t i m e n t
Wi n s t o n  e n  N e w t o n  O l i e -  e n  a c r y l v e r f

M e d i u m s ,  d o e k e n  e n  p e n s e l e n
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

ProRail is verantwoordelijk voor 
het spoorwegnet van Nederland: 
aanleg, onderhoud, beheer en vei-
ligheid. Zo’n 3200 medewerkers 
zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 
1.200.000 reizigers en 100.000 ton 
goederen op hun plaats van be-
stemming komen, met ruim 6.000 
treinen over 6.830 kilometer spoor. 
Het spoorwegnet is met recht het 
kloppend hart van mobiel Neder-
land. (bron: ProRail)

Toeval
Johan Miedema is in dienst bij Pro-
Rail en werkt als treindienstleider 
op de verkeersleidingpost in Gro-
ningen. In een futuristisch gebouw 
in de buurt van het station volgt hij 
met zijn collega’s het treinverkeer 
ten noorden van Zwolle. Als ik hem 
vraag of  hij vroeger met treintjes 
speelde of bij het station naar trei-
nen ging kijken, is het antwoord: 
“Nooit.” Hij reist zelfs bijna nooit 
per trein. “Vroeger wel voor woon-
werkverkeer, maar tegenwoor-
dig niet meer. Als ik ’s morgens 
om zes uur moet beginnen, rijdt 
er geen trein. Er is nu in de CAO 
geregeld dat we in dat geval een 
kilometervergoeding kunnen krij-
gen. Bovendien gaat een deel van 
het ‘vrij reizen’ tegenwoordig naar 
de belasting”. Het is puur toeval dat 
Johan bij het spoor is komen wer-
ken. “Ik woonde in Veenwouden. 
Ik had mijn Mavo-diploma gehaald 
en wilde niet doorleren. Mijn vader 
heeft er toen voor gezorgd dat ik 
bij de stratenmakers werk kreeg. 
Ik voetbalde ook en onze voorzitter 
was stationschef in Veenwouden. 
Er was een personeelstekort in die 
tijd en hij vroeg: ‘Jongen, wil je niet 
bij het spoor werken?’ En zo ben 
ik als 19-jarige bij het spoor begon-
nen.” 
Het was de bedoeling dat Johan 
machinist zou worden, maar omdat 
hij geen technische achtergrond 
had, volgde hij een opleiding voor 
stationsassistent. Het was winter 
1979 en een zware sneeuwstorm 
isoleerde complete dorpen van 
de buitenwereld. Ook de treinen 
reden niet en Johan kon niet in 
Leeuwarden komen. Hij werd aan 
het werk gezet achter het loket in 
Veenwouden. “Toen de sneeuw 
weer weg was, werd ik loketbe-
diende in Leeuwarden en was ik 
inzetbaar in Harlingen en Sneek. 
Totdat op een gegeven moment 
alles werd geautomatiseerd. Daar-
door kwam ik bij de buitendienst. 
In Buitenpost hadden ze mensen 
tekort en ik werd hier tijdelijk inge-
zet voor kaartverkoop en het veilig 
zetten van de seinen. Ik ging met 
goed gevolg cursussen volgen in 
Utrecht en zodoende ben ik op dit 
treintraject terecht gekomen.” Jo-
han trof een leuk meisje met wie 
hij wilde trouwen. Op dat moment 
was er geen woning beschikbaar in 
Veenwouden. “Binnen drie maand 
hadden we een huis in Buitenpost 
en sinds 1985 wonen we aan de 
Parklaan. Er wonen hier wel een 
stuk of vijf Friese collega’s die ook 
in Groningen werken.” 

Herfstblaadjes
De organisatie van de Nederlandse 
Spoorwegen is in de loop der jaren 
opgedeeld in allerlei bedrijven. “NS 

Vastgoed is bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor het parkeerterrein 
hier in Buitenpost”, legt Johan uit. 
“Dan is er nog NS Reizigers, waar 
de machinisten en conducteurs on-
der vallen en je hebt ProRail. Dat 
is een onderdeel dat zorgt voor 
het veilig zetten en het vervoer 
van de treinen. We  hebben dus 
niks met de mensen in de trein te 
maken. We hebben alleen contact 
met de vervoerders zelf. Wij wer-
ken samen met Arriva, NS Reizi-
gers en goederenvervoerders. De 
verkeersleidingpost in Groningen 
zorgt puur en alleen voor veilig 
treinverkeer. Wij zorgen ervoor dat 
overwegen werken. Als er een sto-
ring is, bellen wij de storingsdienst 
en als er mensen langs het spoor 
lopen, bellen wij de politie. Dat zijn 
allemaal dingen die wij moeten 
horen van de machinisten of van 
buitenstaanders.” Het veilig zetten 
van een trein gebeurt met seinen. 
Vroeger werd dat handmatig ge-
daan, maar tegenwoordig wordt 
dit geregeld via de computer en 
kan de machinist met behulp van 
een laserpistool het sein op groen 
zetten. Voordat de trein in gang 
wordt gezet, gaan de spoorbomen 
al dicht. Ook Johans werk is sterk 
veranderd. “Ik zit alleen voor vier, 
vijf computerschermen. Vroeger 

had je één groot scherm met lamp-
jes waarop je de treinen kon zien 
rijden, maar tegenwoordig volg je 
een digitaal spoorboekje, Wij zijn 
eigenlijk een soort procesbeheer-
ders geworden. We komen pas in 
actie als het misgaat.”
Treinvertragingen zijn volgens Jo-
han het meest aan externe facto-
ren te wijten, zoals defecte treinen, 
computerstoringen, of wissels die 
niet werken. En nu met de herfst 
de herfstblaadjes natuurlijk. Vooral 
bij de emplacementen waar veel 
bomen staan. ProRail heeft een 
postbus waar oplossingen voor dit 
soort problemen kunnen worden 
ingediend. Zo is geprobeerd tijdens 
het rijden ‘gel sandite’ op de rails 
aan te brengen. Dat was geen suc-
ces. Het helpt wel als ze het van 
tevoren doen. Daar is nu zelfs een 
trein voor ontwikkeld. Vooral de 
stations Grijpskerk en Hurdegaryp 
hadden daar last van. Mensen kla-
gen soms ook wel heel snel. Over 
een goederentrein die ’s nachts 
langs komt of over teveel lawaai. 
Het lukt niet altijd op een oplossing 
te vinden.” 

Pas op
Naast veiligheid op het spoor be-
staat er ook zoiets als sociale vei-
ligheid. Hoewel dat niet in hun 
takenpakket zit, heeft ProRail wel 
contact met BOA’s, buitengewone 
opsporingsambtenaren, die mogen 
verbaliseren. “Ze gaan onder ande-
re met de actie ‘Pazzup’ bij scholen 
langs om te waarschuwen voor ge-
varen bij de overweg en langs het 
spoor lopen. Wij worden ook re-
gelmatig gebeld door machinisten 
dat er weer iemand loopt. Som-
mige mensen willen een kilometer 

afsteken door het spoor over te 
steken. Ze hebben geen idee wat 
ze een machinist aandoen. Als het 

misgaat, kan hij niks doen. De trein 
heeft een remweg van minstens 
zeshonderd meter.” In Nederland 
vinden meer zelfmoorden op het 
spoor plaats dan in andere landen 
in Europa. Vorig jaar wel 190 en 
dan worden de mislukte pogingen 
nog niet eens meegeteld. “ Hier 
in het noorden komt het gelukkig 
niet vaak voor. Wij krijgen wel de 
meldingen binnen, maar voor een 
machinist is het erg. Gelukkig wor-
den ze nu beter opgevangen dan 
vroeger.”
Wanneer rijdt een trein niet? “Als 
hij defect is”, is het vlotte antwoord. 
“Alleen bij storm en op de rails 
gewaaide bomen wordt het trein-
verkeer stilgelegd. En soms valt 
er een trein uit na een vertraging 
om de verkeersstroom weer op 
gang te zetten. Zo’n beslissing ne-
men we meestal in overleg met de 
vervoerder.” Johan werkt graag bij 
ProRail. “We hebben een heel ge-
zellige ploeg. Er werken een kleine 
veertig mensen op de post. Daar 
zitten ook omroepsters bij. Op alle 
stations die wij beheren, wordt ook 
door ons omgeroepen. De meeste 
collega’s  zijn net als ik allround en 
doen dienst op alle baanvakken in 
het noorden.

Nederland staat vol met files. Wat 
moet er gebeuren om de mensen 
de trein in te krijgen? “Dat heeft 
te maken met het kostenplaatje”, 
denkt Johan. “Met de auto is het 

goedkoper dan met de trein. Vooral 
als je met z’n vieren rijdt. Voordat 
je vier keer een kaartje koopt … 
Maar aan de andere kant schrik je 
van de parkeerkosten in de steden. 
Voor die vijf euro heb je al een half 
treinkaartje. Er wordt wel eens ge-
zegd: of er nu wel of geen reizigers 
in zitten, de treinen blijven toch wel 
rijden. Maar zo is het natuurlijk niet. 
Wij proberen ons werk goed te 
doen. Ik zie natuurlijk ook het liefst 
dat de trein vol zit. Des te beter is 
het voor mijn werk. ProRail is druk 
bezig met het werven van nieuw 
personeel. Ik zie de toekomst dus 
wel met vertrouwen tegemoet.”

Mensen klagen soms wel heel snel
Johan Miedema bewaakt het spoor

(advertentie)

Een van de bekendste liedjes van Guus Meeuwis is ‘Per spoor’. De 
meeste mensen kennen alleen de ondertitel van de song: ‘Kedeng, 
Kedeng’. Iedereen weet wat er met deze onomatopee of geluidsna-
bootsing bedoeld wordt. Maar wist u dat het geluid van een rijdende 
trein op het spoor zelf niet meer te horen is? De voegen die het geluid 
veroorzaakten zijn uit de spoorstaven verdwenen en vervangen door 
nieuwe lastechnieken. Iemand die van de veiligheid op het spoor zijn 
beroep heeft gemaakt, is Johan Miedema.

De ko
No’t de molkpriis sakke is oant ûnder de kostpriis falt it foar de 
boeren net ta om de holle boppe wetter te hâlden. De ko wie yn 
Fryslân altyd in belangryk bist yn ’e ekonomy en dertroch ek yn it 
taalgebrûk. Hoe lang noch?

It is allegear gjin bûter wat de ko skyt.
De zaak is niet erg winstgevend.

Men melkt de kij troch de bek.
Een goede melkopbrengst krijg je alleen met goed voer.

It keal is grutter as de ko.
De kosten zijn hoger dan de zaak waard is.

Dy boer melkt de swarte ko.
Die boer mengt zijn melkopbrengst met water.

Buorlju kij jouwe grutte mielen.
Bij de buren is het gras altijd groener.

Blijf weg van het spoor! 
Spoorlopen is gevaarlijk en 
verboden! 

Gevolgen van spoorlopen:
• Mogelijke aanrijding met 
een trein 
• Enorme schrik voor de 
machinist 
• Treinvertragingen 
• Boete van 75 euro of meer 
www.prorail.nl 
www.pazzup.nl 
communicatie@prorail.nl

Het gebouw van Prorail in Groningen (foto: eigen foto)

Sprekwurd fan de moanne
door Janne Oosterwoud



Kobutex is een samengestelde naam uit Kooistra, 
Buitenpost en Textiel. Het bedrijf dat al meer dan 
30 jaar actief is in onder andere de ledermode en 
motorkleding. Agnes Kooistra en partner Derk-Jan 
Cornelissen hebben per 1 januari 2008 het “fami-
liebedrijf” voortgezet. Agnes en Derk-Jan hebben 
gezorgd voor een grote verandering van Kobutex. 
Zo is niet alleen het interieur vernieuwd, maar 
ook is het product- en dienstaanbod vergroot. 
Naast de grote collectie aan ledermode en motor-
kleding biedt Kobutex diensten aan als het coupe-
ren van kleding en motorservice.  

Specifieke kleding 
Er is een sterk groeiende vraag naar modieuze en 
kwalitatieve lederen kleding onder de 50-plussers, 
waarop de collectie mede wordt ingekocht. Voor 
kleding met een 
maatje meer kunt 
u bij ons ook te-
recht. Ons aanbod 
bestaat niet alleen 
uit de maten 36-48 
voor vrouwen. Nee 
wij hebben ook de 
maten voor onze 
klanten met een 

maatje meer. De pluscollectie bestaat uit maten 
tot en met 58 voor dames en 64 voor heren. 

Atelier
Is uw rits stuk of bent u blijven hangen en is uw 
jas gescheurd? Gooi uw jas niet weg! Bij ons is 
het mogelijk om kleding te laten repareren als 
nieuw. Dit wordt gedaan door een ervaren spe-
cialist. Wanneer u een afwijkende pasvorm heeft 
kunt u bij ons terecht voor een op maat gemaakte 
lederen jas. Wij meten uw maten op en laten uw 
lederjas door onze fabrikant op maat maken. Kom 
gerust langs voor advies over uw jas, deze is bij 
ons in goede handen.

Kobutex is dé lederspeciaalzaak die kwaliteit biedt 
op een gezellige manier. U bent van harte welkom 

in onze sfeervolle 
boerderij. De kof-
fie staat voor u 
klaar!

Onze collectie en 
informatie is te 
vinden op www.
kobutex.nl

Kobutex Ledermode in het Oost
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Gisteren liep ik door het Veenkloosterbos en genoot van de herfst. Bladeren 
vielen van de eik. Ook de beuk liet haar gladde kleurrijke bladertooi gemakke-
lijk los. Door de windstilte kon je de bladeren horen vallen, wat een bijzonder 
accent gaf aan mijn wandeling. In het hertenkampje leken de damherten de 
kleur van de herfst geabsorbeerd 
te hebben. Nu het weer geregend 
heeft, gedijen de paddestoelen 
goed in het bos. De vliegenzwam, 
de porseleinzwam en zelfs de ro-
dekoolzwam voelen zich thuis 
in de humusrijke bosgrond van 
Veenklooster. 
In De Kruidhof schieten de pad-
destoelen ook de grond uit. In 
de Bostuin staat al een tijdje een 
flink aantal vliegenzwammen: 
prachtig rood met witte stippen. 
Paddenstoelen hebben een grote 
aantrekkingskracht op de mens. 
Soms zijn ze mooi, soms onaan-
trekkelijk, nu eens uitbundig, dan 
weer simpel, eetbaar, dan wel gif-
tig, groot en opvallend of klein en 
onooglijk. Paddenstoelen zijn er 
in alle soorten en maten. Maar 
hoe ze er ook uitzien, padden-
stoelen spelen een vitale en onmisbare rol in de natuur. Paddenstoelen zijn 
de vruchtlichamen van schimmels, die leven van andere organismen. Zowel 
levende als dode organismen kunnen ze gebruiken als voedselbron. Daarom 
kan een levende boom doodgaan, nadat een paddenstoelenschimmel deze 
heeft aangetast. Weer andere paddenstoelensoorten ruimen de resten van de 
dode boom vervolgens op. Terwijl de schimmeldraden in de bodem aanwezig 
blijven, leven de vruchtlichamen maar kort. In die korte levenstijd produceren 
ze sporen, die weer voor nieuwe schimmeldraden zorgen. De levende padden-
stoel dient tot voedsel voor kleine dieren en in sommige gevallen ook voor de 
mens; de afgestorven paddenstoel levert voedingsstoffen voor plantaardige 
organismen, zoals bomen en struiken. Paddenstoelen vormen dus een onmis-
bare schakel in de natuurlijke kringloop van een bos.

Die paddenstoelen vormen 
voor mij, net als de rijke 
fruitoogst, de kroon op een 
prachtige zomer. Een zomer 
is het geweest met stralend 
weer en aangename tempe-
raturen. Een zomer ook, die 
De Kruidhof vele duizenden 
bezoekers heeft gebracht: 
opnieuw een uitstekend 
resultaat. Mijmerend over 
het afgelopen seizoen in De 
Kruidhof liep ik verder door 
het bos, tot ik ineens een 
indringende geur gewaar 
werd. Al gauw vond ik wat ik verwachtte: een stinkzwam. Ooit leerde ik uit 
de boeken, dat de jonge zwam in de vorm van een balletje goed te eten zou 
zijn. Maar de volwassen paddenstoel stinkt zo overweldigend, dat alle eetlust 
je direct vergaat. Daarom durfde ik het niet aan om het kleine vruchtlichaam-
pje, dat naast de grote jongen zijn kopje boven de grond uitstak, uit te graven. 
Paddenstoelen mee naar huis nemen durf ik trouwens toch niet, omdat er 
een heuse paddo-wet is die bepaalt, dat hallucinogene paddo’s niet vervoerd, 
verhandeld en gebruikt mogen worden. En wie weet is dit wel zo’n geestver-
voerder? Het zal wel niet voor niets een duivelsei genoemd worden! Wie zich 
aan het verzamelen van paddenstoelen waagt moet heel goed weten waar 
hij of zij mee bezig is. Wat dat betreft ben ik beter thuis in de kruiden uit de 
Keukenkruidentuin van De Kruidhof.

Taalmisbrûk
door Janne Oosterwoud

Mei de ôfsûchkap op fûl stean ik 
yn’e pannen om te rieren. Wy krije 
iters, it komt der op oan. Telefoan. 
Fansels, hast iterstiid. Ik draai de 
pitten del. ‘Mevrouw, past het, dat 
ik u even stoor? Ik heb namens 
energiebedrijf Oxxio een speciale 
aanbieding voor u.’ O nee, al wer, 
it sjit my finaal yn ’t ferkearde 
kielsgat. Dan fiel ik my fan binnen 
hiel gemien wurden. 

‘It past my min’, sis ik. ‘Ik moat wer 
nei myn oanrjocht want wy krije 

aanst iters.’ ‘Wat zegt u mevrouw, 
ik heb u niet goed verstaan.’ ‘Ik 
bin krekt knyflok en sipels oan it 
bakken, dêr kin ik net te lang by wei.’ 
Se jout it noch net op. ‘Mevrouw, 
verstaat u Nederlands? Heeft u een 
momentje? U kunt tientallen Euro’s 
besparen op uw energierekening.’ 
‘Lit mar sitte hear’, sis ik, ‘wy ha 
noch in steapeltsje turf te lizzen, 
dat moat earst op.’ Stilte oan ’e 
oare kant. Dan wurdt de ferbining 
ferbrutsen. Tefreden pak ik de 
houten leppel wer op.

Woensdag 30 september heeft 
wethouder volkshuisvestiging van 
de gemeente Achtkarspelen de 
heer J. Stellinga, samen met de be-
woners de openingshandeling ver-

richt van de nieuwe woonlokatie, 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking, van de J.P. van den 
Bent Stichting aan de Ds. Boekholt-
straat 1 in Surhuisterveen. 

De zeventien kersverse bewoners 
beschikken er elk over een appar-
tement met ruime woonkamer 
met open keuken, hal, badkamer 
met toilet en slaapkamer. De ap-
partementen zijn over drie etages 
verdeeld.  Per etage kunnen de be-
woners ook de gezelligheid delen 
in een gemeenschappelijke huiska-
mer voor onder meer gezamenlijke 
maaltijden of gezamenlijk tv kijken 
of praten. Elke gemeenschaps-
ruimte beschikt over een keuken, 
eet- en zithoek en een toilet. Het 
unieke pand is eigendom van 
Stichting Woningbouw Achtkar-
spelen die het verhuurt aan de J.P. 
van den Bent Stichting. Elke etage 
is door SWA, als bonus voor een 
blijvende betrokkenheid, voorzien 
van zitbanken in de galerijen, die 
uitnodigen voor een ongedwongen 
praatje op de gang.

Drie dorpsgenoten van ons heb-
ben ook de vertrouwde omgeving 
verlaten voor de overstap naar zelf-
standig begeleid wonen in Surhuis-
terveen. Voor deze gelegenheid 
kregen zij, van links af: Heinze van 
Dijken, Sietze van der Valle en An-
dré Zwier, van De Binnenste Bui-
ten Post een ingelijste luchtfoto, 
gemaakt op 5 augustus vanuit een 
heteluchtballon boven Buitenpost 
aangeboden. Geke van der Kooi 
is één van de begeleiders/sters, zij 
kreeg een plant aangeboden.
(foto’s: redactie)

Buitenposters in Surhuisterveen

Afrikaravaan op Fonteinschool
Op de gereformeerde Basisschool ‘De 
fontein’ in Buitenpost is de afgelopen 2 
weken gewerkt over Afrika. Het project 
is begonnen met een bezoek aan de 
Afrikaravaan van vereniging ‘De Verre 
Naasten’. In deze grote bus maakten 
alle leerlingen kennis met Jean. Hij had 
al drie dagen niets gegeten. Zijn zus en 
zijn vader konden ook niet aan voedsel 
komen en zijn moeder was ziek vanwe-
ge Aids. Een indrukwekkende film, die 
precies weergeeft hoe de problematiek 
ligt in grote delen van Afrika. De film 
maakte veel indruk bij de kinderen. 

Daarna gingen de leerlingen aan de 
slag. Bijna iedere dag werden er les-
sen over Afrika gegeven met behulp 
van leskisten.  Zo was er een zorg-kist, 
een leef-kist en een onderwijs-kist. De 
kinderen hebben geleerd hoe mensen in Afrika leven en hoe belangrijk het is om naar school te kunnen gaan. 
In de onderbouw werd uiteindelijk een grote sponsorloop gehouden op het schoolplein en in de bovenbouw 
kregen alle leerlingen een ‘microkrediet’. Van één euro proberen meer euro’s te maken: dat was de opdracht! 
Op de laatste dag werd er een spetterende, druk bezochte Afrikamarkt gehouden op het schoolplein. Allerlei ei-
gengemaakte werkjes en koopwaar werd aangeboden en verkocht. Dit alles onder vrolijke begeleiding van twee 
meisjes van groep 3 die het Afrika-lied van K3 zongen en daarmee ook geld wisten te verdienen. Al met al een 
zeer geslaagd project waarbij meer dan 2500 euro is opgehaald die ten goede komt aan DVN (De Verre Naasten). 
Een geweldige prestatie van de 100 leerlingen van ‘de Fontein’!

Dit is geen zangkoor of -groep, maar een volièrevereni-
ging met leden uit Buitenpost en omstreken. Ieder jaar 
organiseert de vereniging een ledenshow in november, 
en in de periode van maart tot en met februari enkele 
vergaderingen. Deze worden dan gehouden in It Koart-
ling.

Vooral de jaarlijkse tentoonstelling is een must. Dan 
worden de vogels gekeurd op kleur, conditie, vorm en 
andere criteria; om daarna tentoongesteld te worden 
voor het publiek. Voor de leden is het altijd weer een 
spannende aangelegenheid; hoe hebben mijn vogels 
het er weer afgebracht? Onze vereniging is aangeslo-
ten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die 
ook het maandblad Onze Vogels uitgeeft. Hier staan 
veel wetenswaardigheden in over het houden en kwe-
ken van vogels. Sommige leden van onze vereniging 

doen ook nog mee aan de Regioshow, Districtskam-
pioenschap of de Bondskampioenschappen in Apel-
doorn, waar zo’n 15.000 vogels te zien zijn. Zijn er vo-
gelliefhebbers die wel vogels houden en nog geen lid 
zijn van een vereniging, dan kunt u zich ten alle tijde 
aanmelden bij de secretaris van de Edelzangers of bij 
een van de bestuursleden. Wat is het toch mooi als je 
vogels ringt met je eigen kweeknummer. Nogmaals, 
heb je vogels en je bent nog geen lid, meld je dan aan 
bij onze vereniging.

De tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 
en zaterdag 7 november in It Koartling aan de School-
straat 31. Openingstijden zijn: vrijdagavond 6 novem-
ber: 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 7 november van 
10.00 tot 15.00 uur.

H. Dijkstra, secretaris

Tentoonstelling volièrevereniging Edelzangers

Kinderdienst  Christengemeente

Zondag 1 november ’s morgens om 10.00 uur hebben we weer een kin-
derdienst in het AOC met als thema “De wedstrijd”. Het wordt vast een 
gezellige en spannende dienst, want we gaan kennismaken met een haas 
en een slak. Zij houden samen een wedstrijd. Wie gaat winnen? Voor een 
wedstrijd hebben we, net als bij voetbal, korfbal en andere belangrijke 
wedstrijden, een heleboel supporters nodig. Dus neem je vriendje/vrien-
dinnetje, buurmeisje/jongen mee. Er valt van alles te beleven deze mor-
gen! Natuurlijk zijn ook de ouderen welkom. Tot zondag 1 november om 
10.00 uur in het AOC! Adres: Professor Wassenberghstraat 3.



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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
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Tijdens de demonstratiedag van brandweerkorps Bui-
tenpost op zaterdag 29 augustus konden de basis-
schoolkinderen van Buitenpost meedoen aan 
een kleurplaatwedstrijd. In totaal werden er 
75 kleurplaten ingeleverd, waarvoor elk kind 
een kleine brandweerattentie kreeg. Nadat 
de kleurplaten verdeeld waren in twee leef-
tijdscategorieën  (4 t/m6 jaar en 7t/m 10 jaar) 
en grondige bestudering van alle kleurplaten 
heeft de jury 6 kleurplaten uitgezocht.

Winnaars zijn geworden: Renske Driessen 
(4 jaar), Kevin Boonstra (5 jaar), Thomas Sie-
gersma (6 jaar), Anne Bloem (6 jaar), Lydia 
Nijmeijer (7 jaar) en Mark Driessen (7 jaar). 
Op maandagavond 28 september mochten 
de prijswinnaars  alle zes naar de brandweer-
kazerne komen, waar ze met de nieuwe 
tankautospuit  (TS) van het korps op de foto 

gingen, een ritje gingen maken met de TS en ze kregen 
een brandweerpakket mee naar huis.

Zorgcentrum Haersmahiem wil een 
lerende organisatie zijn
Zorgcentrum Haersmahiem  is in september 2009 gestart met een leer-
afdeling zorg in samenwerking met het ROC De Fries Poort Leeuwarden 
en Drachten. Het doel van deze bijzonder samenwerking is de leerlingen 
de kans te bieden om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd meer 
aandacht te kunnen besteden aan onze bewoners.  Op de  leerafdeling 
wordt een extra beroep gedaan op de zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid van de leerlingen. De leerlingen worden op de afdeling begeleid 
door vaste medewerkers van de afdeling. Eén middag in de week kunnen 
leerlingen en begeleiders met vragen terecht bij de docent van de Fries 
Poort die hiervoor speciaal is vrijgemaakt en op lokatie aanwezig is. Op 
deze wijze wordt de stage van de leerlingen op de voet gevolgd en kan er 
worden bijgestuurd wanneer dit is gewenst. De docent van de Fries Poort 
doet dit in overleg met de coördinator van de leerafdeling die naast haar 
taak als persoonlijk begeleider ook de leerafdeling aanstuurt. 

Na enkele maanden van voorbereiding was het 1 september zover dat we 
konden starten. Het was voor vaste medewerkers, leerlingen en niet in de 
laatste plaats voor de bewoners wel even wennen. Na een wat onwen-
nige start zetten begeleiding en leerlingen de schouders er gezamenlijk 
onder en na enkele weken van inwerken zie je al vaste patronen ontstaan. 
Ook de bewoners raken zo langzamerhand gewend aan de voor hen nieu-
we gezichten en het proces van inpassen verloopt over het algemeen vrij 
soepel. Natuurlijk zijn er ook bewoners die iets meer moeite hebben met 
de inzet van leerlingen, maar daartegenover staat dat er nu meer aandacht 
is voor de bewoners. Regelmatig wordt er nu met bewoners gewandeld, 
een spelletje gedaan of  een gesprekje gevoerd. 

Leerlingen en medewerkers zijn verder erg positief over het initiatief en 
regelmatig wordt er van gedachten gewisseld om zaken nog beter te doen 
verlopen. Door de vaste medewerkers wordt opgemerkt dat het veel ener-
gie vergt maar dat het hen ook weer scherp houdt ten aanzien van het 
werk. Om leerlingen enthousiast te maken voor het beroep van helpende 
en verzorgende wordt er momenteel in samenwerking met media produc-
ties van de Friese Poort gewerkt aan de realisatie van een promotie DVD. 
Het is de bedoeling dat de DVD een goed beeld geeft van alle activiteiten 
die worden ontwikkeld in ons zorgcentrum, waaronder de leerafdeling, 
van een bruisend Haersmahiem.

 
Henk Bos,  Haersmahiem

Tuindersvereniging geeft
certificaten aan scholieren
De Algemene Tuindersvereniging die op de Swadde Ikker aan de Ein-
steinstraat  haar tuincomplex heeft, sloot het schooltuinenproject af 
met het uitreiken van drie certificaten. 

De biologische tuinvereniging telt 33 leden die in totaal 55 are tuin bewer-
ken.  Zij heeft de afgelopen drie jaar 18 schoolkinderen van groep zeven 
van de Mienskip, de Lichtbron en de Fontein-school de gelegenheid ge-
boden om te ervaren wat tuinieren is. Enkele leden van de vereniging W. 
Kooistra, F. Langhout en J. Spoelstra zijn bij de scholen langs geweest met 
informatie over  tuinieren. In een lesprogramma werd verteld hoe je biolo-
gisch kunt tuinieren. Na de les kregen de kinderen een brief mee, waarin 
hun werd aangeboden om voor een jaar een kwart are te gebruiken om 
de eigen groente en gewassen de zaaien en te oogsten. Belangrijk was 
wel dat de ouders het project steunden en de kinderen ondersteunden. 
Op de tuin werden de kinderen verder bijgestaan door de deskundigheid 
van de leden. 

Vele tips kregen ze bij het 
spitten, zaaien, wieden van 
onkruid en natuurlijk het 
oogsten. Eenmaal na de 
oogst ontdekten de kinderen 
en de familie leden dat de 
groente uit eigen tuin veel 
smakelijker is dan die uit de 
winkel. Daarbij was het de 
kick om van  bijna niets ( een 
zaadje ) tot  een mooi krop 
sla of een mooie kool op te 
kweken en dan ook nog on-
bespoten. De 18 jeugdige 
deelnemers die de afgelopen 
jaren aan het project hebben 
meegedaan zijn altijd met 
veel enthousiasme bezig ge-
weest in en op de tuin. Enke-
le jeugdleden en hun ouders 
hebben besloten om verder 
te gaan met een stukje tuin 
op de Swadde Ikker.
 

Mocht u na het lezen van dit verhaal ook zin hebben om eens te tuinie-
ren op de Swadde Ikker dan kan dat. Een lidmaatschap kost 5 euro per 
jaar. Een are grond kost 15 euro. U kunt informatie krijgen bij J. Stelpstra: 
542224,  D. Walinga: 541739, R. van der Heide: 543197, W. Meintema: 
540484, B. van der Boon: 444810.

Alle bibliotheken van Noordoost 
Fryslân doen ook dit jaar weer 
mee aan de succesvolle landelijke 
actie “Nederland Leest”. Tijdens 
deze actie, die loopt van 23 ok-
tober t/m 20 november, worden 
Nederlanders opgeroepen mas-
saal hetzelfde boek te lezen en 
hierover met elkaar in discussie 
te gaan. Dankzij Bibliotheken 
Noordoost Fryslân krijgen alle 
leden in deze regio de kans ook 
mee te doen, want voor ieder lid 
ligt het boek “Oeroeg” van Hella 
Haasse klaar, het boek dat voor 
dit jaar gekozen is. Oeroeg, de 
debuutroman van de schrijfster, 
is het verhaal van de vriendschap 
tussen een Indonesische jongen 
en de zoon van een Nederlandse 
administrateur op een theeonder-
neming in Nederlands-Indië van 
voor de Tweede Wereldoorlog.

Zoals Ieder jaar sluit de bibliotheek 
de actie af met een Slotavond op 

20 november, geheel in stijl. Dit jaar 
natuurlijk met een Indonesisch tint-
je. Zo kan men zich opgeven voor 
een arrangement in het Vleckehûs 
te Surhuisterveen met daarin als 
smakelijke ingrediënten: de film 
“Oeroeg” van Paul Voorthuysen, 
een Indonesisch buffet en als afslui-
ting de discussie onder leiding van 
Klaas Jansma. Daarnaast is er in 
het Vleckehûs vanaf 15:00 uur een 
aantal activiteiten georganiseerd 
rond de thema’s van het boek, zo-
als een diaserie van Pikulan met 
een reisverslag over de Gordel van 
Smaragd. Als mensen meer wil-
len weten; op de website www.
ontdekdebieb.nl is alles rustig na 
te lezen.

Bibliotheken Noordoost Fryslân
Weet te verrassen, is nieuwsgierig 
en maakt nieuwsgierig. Ze brengt 
mensen op ideeën en brengt men-
sen in contact met mooie teksten, 
uitzichten en inzichten. Ze stelt 

voor: dit moet je gezien, gehoord of 
gelezen hebben, stelt in staat elkaar 
te inspireren, houdt van creativiteit 
en wil de blik verruimen, bekend 
maken met het onbekende, het is 
altijd leuk om naar de bibliotheek te 
gaan.

Na afloop van het Concours Hippique Buitenpost heb-
ben wij als bestuur vele positieve reacties gekregen! 
Dit geeft veel moed en enthousiasme om ook in 2010 
ons weer volledig in te zetten voor zo’n groot lande-
lijk evenement in Buitenpost. Want volgens kenners 
is het Concours Hippique van Buitenpost uitgegroeid 
tot een van de mooiste ééndaagse openlucht paarden-
sportevenementen van Nederland! Het 57e Concours 
zal plaatsvinden op woensdag 4 augustus 2010 op het 
vertrouwde Mejontsmaterrein. Zet deze datum alvast 
in u agenda!

Langs deze  weg willen wij alle vrijwilligers, geen en-
kele uitgezonderd, nogmaals hartelijk danken voor hun 
inzet  en enthousiasme. Want zonder vrijwilligers is 
er geen Concours Hippique Buitenpost mogelijk. Ook 
voor het concours van 2010 doen wij graag een beroep 
op u. Wij zijn namelijk op zoek naar senior vrijwilligers, 
die een dagdeel tijdens het concours willen helpen. 
Wilt u hieromtrent meer informatie dan kunt u kijken 
op www.itkoartling.nl. Het bestuur van It Koartling is 

namelijk druk bezig om voor Buitenpost en directe 
omstreken een site te ontwikkelen waar alle vacatures 
voor vrijwilligers op komen te staan. U kunt zich ook 
aanmelden via de mail: vrijwilligers@chbuitenpost.nl
Nadat eerder dit voorjaar Thijs de Vries tot het bestuur 
toetrad, is in juni van dit jaar opnieuw een nieuw lid toe-
getreden: Wiebren Veenstra (VTB). Door de komst van 
Thijs en Wiebren telt de PSC nu negen bestuursleden. 
Als team zullen wij er samen aan werken dat het Con-
cours Hippique van Buitenpost toekomst heeft.

De winnaar van de Provincie Fryslan prijs 2009 is be-
kend. Deze competitie beoogt de promotie van het 
Friese paard voor de sjees. De competitie wedstrijden 
zijn verreden in Dokkum, Garijp, Rijs, Buitenpost, Dro-
geham en Workum. Na de zinderende finale in Wor-
kum, er waren namelijk drie gegadigden voor de eind-
overwinning, werd de beste combinatie gehuldigd: 
Udo de Haan met Martinus PJ. Voor meer informatie 
over de Gezamenlijke Concoursen Fryslân kunt u kijken 
op de website: www.friesepaardenconcoursen.nl

Concours Hippique zet Buitenpost op de kaart, 
helpt u mee? 
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Bibliotheek geeft boek “Oeroeg”
van Hella Haasse cadeau

Uitslag kleurwedstrijd brandweer

Hanna Hiemstra met het certificaat
(foto: eigen foto)

Op zaterdag 7 november ‘s middags om 15.30 uur (half 
vier) wordt in de Schakel aan de Voorstraat de jaarlijkse 
alleengaanden-middag gehouden. Het belooft weer 
een gezellige middag te worden, die wordt afgesloten 
met een gezamenlijke koffiemaaltijd.
 
Dit jaar zal voor ons optreden ‘The Frisian Harmonizers’, 
het enige Friese Barbershopkoor. Het koor bestaat uit 
leden die afkomstig zijn uit alle windstreken van Fries-
land. Het is een enthousiaste groep van zo’n dertig zan-
gers. Zuiver zingen, repeteren en optreden, maar voor-
al ook gezelligheid zijn daarbij voor hen erg belangrijk. 
Ze zingen Barbershop en Close Harmony; dit betekent: 
4-stemmig a-capella, in barbershopstijl, dus zonder 
instrumentale begeleiding, waarvan meerdere liedjes 

in een eigen Friese vertaling. Het repertoire varieert 
van specifieke barbershopsongs tot bekende pop- en 
musicalliedjes die in close harmony- en barbershopstijl 
zijn gearrangeerd. Zo belooft de alleengaanden-middag 
weer een bijzondere gebeurtenis te worden. U zult er 
zeker van genieten! Natuurlijk is er ook alle ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan.
 
Tussen kwart over drie en half vier wordt u ontvangen 
met koffie of thee. Niet alleen leden van de kerk, maar 
ook andere 55-plussers en ouderen zijn van harte wel-
kom. U kunt zich voor 2 november opgeven bij T. Coe-
hoorn, tel. 0511-543001.

Diaconie PKN gemeente Buitenpost 

Alleengaanden-middag op zaterdag 7 november
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‘Gif of Gift’ bracht De Kruidhof een 
uitstekend seizoen
Met het thema “Gif of Gift” trad De Kruidhof begin april in het nieuws. Is 
een geneeskruid een gift voor de medische wetenschap, of juist heel erg 
giftig voor mensen? Aan de hand van een top-tien van giftige planten kon-
den bezoekers van De Kruidhof kennis maken met zowel eigentijdse als 
van ouds bekende planten, zoals het lelietje-van-dalen. Giftige planten uit 
De Kruidhof kregen een plekje in een tijdelijke expositie in een omheinde 
tuin met wilgentenen en prikkeldraad binnen de Kloostertuin. De exotische 
oleander kreeg een prominente plaats in de ‘Gi-Ga-Giftuin’, samen met vin-
gerhoedskruid, taxus en tabak. Gevarendriehoeken markeerden de giftige 
planten in de Geneeskrachtige Kruidentuin. Heel wat bezoekers betraden 
‘op eigen risico’ de thematuin. Een heel jong bezoekstertje raakte daarbij 
zó van streek, toen ze per ongeluk tegen een van de planten aankwam, 
dat de juf het maar oploste met ‘heel goed handjes wassen en dan is al-
les weer in orde!’ Sinds 2007 is ook het IJstijdenmuseum een belangrijke 
component in het totale concept van De Kruidhof. De stichting gaf een 
eigen invulling aan het thema Gif of Gift en toonde in speciale vitrines 
grafgiften en gifpijlen.

De thematuinen zagen er dit jaar verzorgder uit dan ooit tevoren en waren 
het décor van allerlei evenementen en feestelijke gebeurtenissen. Steeds 
meer gezelschappen weten De Kruidhof te vinden, waarbij de receptie 
in het Tuincafé van Talant gecombineerd wordt met een rondleiding door 
de tuinen. Deelnemers van de Kruidencursus van It Koartling, cursisten 
van Tuinspul, schildercursisten deden allemaal hun ronde door de tuinen. 
Heel veel kinderen kwamen er, onder begeleiding van kunstenaars eigen 
ervaringen opdoen met natuur en kunst; schoolklassen leerden over het 
leven van de bijen. Dan was er een feestelijke opening van de expositie 
van monumentale beelden van Hein Mader en een piepkleine zwaan van 
Ria Titia Spaanstra. Het Behouden Huis bracht de bijzondere natuurgere-
lateerde werken van Ineke Ekkers naar De Kruidhof. Ithaka speelde in de 
open lucht voor de basisschoolleerlingen uit Buitenpost. En dan waren er 
vele, vele rondleidingen, gegeven door de vrijwilligers van De Kruidhof. De 
grote evenementen, zoals de Natuurmarkt begin augustus en de Oogst-
dag en Fruitshow, nog vers in het geheugen, waren prachtige dagen voor 
jong en oud.

Ook de wetenschap neemt nog steeds een belangrijke plaats in in het 
geheel. Zo hield professor dr. Oliver Kayser van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen een boeiende lezing speciaal voor apothekers uit het noorden van het 
land. De Kruidhof onderhoudt nauwe contacten met hem over verschillen-
de planten die op het terrein van De Kruidhof gekweekt worden voor on-
derzoek aan de RuG. Voor algemeen directeur van De Kruidhof Jan Willem 
Zwart springt vooral de Artemisia annua er dit seizoen uit. Deze eenjarige 
plant is inmiddels uitverkoren als speerpunt in de millenniumdoelstellin-
gen van de gemeente Achtkarspelen. Het is de bedoeling, dat deze plant 
een hoofdrol gaat spelen bij de bestrijding van malaria in Afrika.

De Kruidhof kijkt, samen met het IJstijdenmuseum en met de medewer-
kers van Talant, terug op een boeiend seizoen 2009, met veel bezoekers. 
De poort gaat vanaf 24 oktober weer voor een tijdje dicht, hoewel Talant 
u gedurende de wintermaanden - na afspraak - graag verwelkomt in het 
tuincafé voor een lunch of buffet. Door de medewerkers van De Kruidhof 
zal de komende winterperiode gebruikt worden om het nieuwe thema van 
het komende jubileumjaar verder vorm te geven. Onder het motto ‘80 jaar 
De Kruidhof, laat duizend bloemen bloeien’ gaat begin april 2010 De Kruid-
hof weer open. Als u interesse hebt in vrijwilligerswerk in De Kruidhof, 
dan kunt u eind maart al meedraaien op de vrijwilligerswerkdag. Let op 
berichten in de media, of bel voor een afspraak (0511) 54 12 53. Het laatste 
nieuws leest u op de website: www.dekruidhof.nl

U i t  de  oude doos
 foto’s: Juul Beerda

Christelijke kleuterschool Buitenpost 1954
Van links af, bovenste rij: Juf Stiksma (overleden), Akkie Schregardus (overleden), Jannie Kamstra, Nienke Post-
ma, Paulus Roorda en juf Tinie Brouwer; tweede rij: ?, juf Jannie Pilat (later de moeder van Martin Bril, zittend), 
Grietje Hoekstra, Rienk Postma, Joukje Vonk, Gerrit Koster, Aukje Terpstra, ?, Okje de Vries (?), Hillie van der Werf 
en Wiepie van der Meer; onderste rij: Riekje Bakker, Alie Bruining, Djoeke Witvoet, Emmie Witvoet (?), Tineke 
Hoekstra, Jannie de Haan, Tineke Dijkstra en Jannie Miedema (overleden).

Oproep reünie: Wij (Griet Visser-Hoekstra en Joukje Douma-Vonk) willen, wanneer er voldoende belangstelling 
is, een reünie organiseren. Graag zouden wij de (ontbrekende) namen en adressen van u willen ontvangen via 
Griet Visser-Hoekstra, tel 543748, e-mail: s.visser714@chello.nl of Joukje Douma-Vonk, tel. 050 3181726, e-mail: 
jdouma26@hetnet.nl

De strenge winter van 1947. We zien de kruising Kuipersweg-Oude Havenstraat die toen nog om het pand 
van Kuipers (nu Friesland Bank) liep. Linksboven staat de voormalige Christelijke School met den Bijbel. 
Daarachter de Molenreed - nu Schepperstraat.

De optocht van 1936. Op de foto staan ondermeer: mw. Aukje Dijkstra (in de deuropening) en dhr. D.J. 
Beerda (naast het paard).

Start vernieuwen
feestverlichting Kuipersweg
De huidige feestverlichting aan de Kuipersweg ziet er kleurrijk en vrolijk 
uit. De gekleurde lampen die er in zitten zijn niet energie zuinig en boven-
dien straks ook niet meer verkrijgbaar. Tijd dus volgens het bestuur van de 
buurtvereniging Kuipersweg om de feestverlichting te gaan vernieuwen. 
Het begin is al gemaakt. Door toekenning van 750 euro subsidie door het 
Oranjefonds in het kader van burendag is er nu een bedrag om van start te 
kunnen gaan. Er zijn idee-
en hoe het er uit moet 
gaan zien. Op de buren-
dag kwamen er veel bu-
ren naar het koffieterras 
aan de Kuipersweg. Er 
werd druk gediscussieerd 
over hoe de verlichting er 
uit moest gaan zien. Veel 
bewoners van de Kuipers-
weg gaven zich op om te 
helpen bij het maken van 
de feestverlichting. Het 
was een heel gezellige 
middag.

In de weken na burendag 
zijn er al klusavonden ge-
weest waarop de palen 
zelf zijn geschuurd en ge-
schilderd. Van de winter 
en in het voorjaar zullen 
er nog meer klusavonden 
volgen.

De  photo



Hoe werkt de puzzel?
Vul het diagram van 9 x 9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één 

keer voorkomen in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok 
van 3 x 3 vakjes. De cijfers in de grijze genummerde vakjes is de 

oplossing.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten 
Post. 

Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 
in The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 oktober.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

Henk Keuning

Stoffeerbedrijf H. Keuning
Henk en Annie hebben al negen jaar hun stoffeerbedrijf in woning- en project stof-
fering. Enkele jaren geleden zijn ze verhuisd naar hun huidige uitvalbasis vanaf de 
Lange Schoor. Henk is ondertussen 29 jaar in het vak werkzaam en weet als geen 
ander de kneepjes van het vak. Zijn vrouw Annie Keuning zorgt achter de schermen 
voor de boekhouding en het houdt de financiële overzichten nauwgezet bij.

Bij stoffeerbedrijf H. Keuning kunt u voor alle binnen en buiten woningstoffering terecht. 
Veel mensen denken bij het woord stofferen alleen maar aan vloerbedekking, maar niets 
is minder waar, vertelt het echtpaar. Men kan er terecht voor de gehele binnenhuisaankle-
ding zoals gordijnen, vitrages, luxaflex, lamellen of rolgordijnen. Maar ook voor linoleum, 
vloerkleden, ondervloeren, laminaat, parket of een houten vloer. Bekende tapijtmerken 
als Interfloor en Lethem Vergeer worden nagenoeg dagelijks gelegd. Ook gerenom-
meerde merken laminaat als Quick-step en Balterio komen regelmatig door de handen 
van Henk. Dat zijn alleen nog maar de zaken die binnenshuis geregeld kunnen worden. 
“Ook voor de stoffering buitenshuis bent u bij terecht”, verteld Henk Keuning, “een goede 
zonwering voor binnen of buiten is tegenwoordig onontbeerlijk. Wij hebben diverse leve-
ranciers in ons programma, er is voor ieders smaak wel een mooi scherm te vinden”.

Voor bedrijf en particulier
Keuning heeft ondertussen een ruime klantenkring opgebouwd. De meeste klanten heb-
ben hun domicilie in het noorden van het land, maar uit het hele land weten bedrijven en 
particulieren inmiddels de buitenposter ondernemer te vinden. Wilt u meer weten over het 
kunnen van de ondernemer, dan kunt u natuurlijk altijd een kijkje nemen in de etalage van  
Modique op het Nijensteinplein die door Henk is ingericht. Voor adresgegevens en andere 
informatie kunt u natuurlijk ook een kijkje nemen op de site www.stoffeerbedrijf-keuning.
nl, of naar de speciale aanbieding in de advertentie elders in dit blad.

Bedr i jv igheid
door Cornelis Visser

Het laatste waar u ‘s morgens in de vries-
kou op zit te wachten is een auto die niet 
start of waarmee u onderweg pech krijgt. 
Ook al krijgt uw auto ieder jaar netjes z’n 
onderhoudsbeurt(en), een strenge nachtvorst 
kan veel ellende veroorzaken.
 
Laat daarom de winterinspectie uitvoeren 
bij autobedrijf Thies Wiersma uw auto wordt 
hierbij op diverse belangrijke punten gecon-
troleerd zoals de remmen, banden, accu, 
schokdempers, verlichting en vele ander 
belangrijke onderdelen van uw auto.
 
Tevens worden de vloeistoffen gratis bijgevuld, 
mochten er gebreken worden geconstateerd 
tijdens de inspectie, dan krijgt u bij reparatie 
10% korting op het totale factuurbedrag. 
De winterinspectie kan de gehele maand 
november uitgevoerd worden.

Graag tot ziens,  Autobedrijf Thies Wiersma

Gratis Winter Inspectie bij Autobedrijf Thies Wiersma

VOLTASTRAAT 2A
9285 XZ BUITENPOST

TEL 0642348758

OPENINGSTIJDEN
MA T/M VR 

VAN 8.00 TOT 17.30 UUR
ZATERDAG

VAN 9.00 TOT 15.30 UUR

Het is weer hetzelfde liedje...

wilt u misschien lid worden?



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 13

De foto

Er op uit
Door: Fred Ralten

Op 25 augustus ben ik met een 
georganiseerde busreis mee ge-
weest.
Reisdoel was: West-Friesland
Als eerste reden we naar Hoorn. 
Daar aangekomen stapten we op 
de stoomtrein naar Medemblik. Dit 
traject (Hoorn-Medemblik)werd in 
1887 aangelegd en is 20 km. lang. 
Tot 1936 reden er treinen. In 1968 
is begonnen met de stoomtrein-
dienst. Het spoor ligt niet bepaald 
vlak waardoor de snelheid niet al te 
hoog kan zijn. Ook moeten sommi-
ge overweginstallaties middels z.g. 
sleutelpalen ter plekke in werking 
worden gezet.

Door op het balkon van één van de 
rijtuigen te gaan staan krijg je een 
prima overzicht van het hele tracé.
Na aankomst te Medemblik ver-
trok de bus na enige tijd naar Wer-
vershoof alwaar korenmolen “De 
Hoop” werd bezocht. Deze molen 
werd gebouwd in 1889. De vlucht 
is ruim 26 meter. Een paar jaar te-
rug is tijdens het draaien de vang 
(rem) erop gevallen waardoor de 
bovenas brak. De trekstang hield 
het gevlucht min of meer op zijn 
plaats. De Hoop maalde op com-
merciële basis tot de subsidie 
werd ingetrokken. Sindsdien draait 
de molen alleen nog op de zaterda-
gen. Beroepsmatig malen is geen 
vetpot.

Buitenpost culturele hoofdstad?
Zaterdag 10 oktober was een drukke geslaagde dag in Buitenpost. On-
danks het druilerige weer waagden toch vele mensen zich buiten de deur. 
Er was dan ook van alles te doen in ons dorp; van een Oogst- en Fruitdag 

in de Kruidhof, een open dag bij de Wäldswinkeltsjes en op velerlei loka-
ties exposities van creatieve dorpsgenoten, tot een Open Huizendag. Voor 
elk was er wel wat wils. Er waren op een dertiental plaatsen in Achtkar-
spelen, waaronder op vier plekken in ons dorp kunstwerken te bewonde-
ren, wandkleden met begeleidende gedichten, beelden, olie- en acrylschil-

derijen, aquarellen, keramiek, foto’s, sieraden enzovoort. Verder waren er 
op de Oogst- en Fruitdag enkele tientallen oude appel- en perenrassen 
vertegenwoordigd. Enkelen trotseerden op de fiets de weersomstandig-
heden, maar velen verkozen toch het relatieve comfort van de auto. Het 
was dan ook vooral ‘s middags moeilijk parkeren op de Julianalaan en in 
de nabijheid van It Koartling/De Kruidhof. Gelukkig voor de organisatoren 
was er een grote belangstelling voor de geboden activiteiten - daar doe je 
het tenslotte voor. Je zou bijna denken dat Buitenpost 10 oktober culturele 
hoofdstad van Friesland was.

Vrijdag 16 oktober kwam het pasgetrouwde echtpaar Marco Miedema en 
Ivonne Miedema-Avila naar Nederland terug. De bruiloft van het neder-
lands/colombiaanse echtpaar had eerder op 3 oktober plaatsgevonden in 
Bogotá, Colombia. Dit in het bijzijn van beide families. De Concourslaan, 

waar Marco bijna 5 jaar woont, had de 
gelegenheid aangegrepen om het huis 
te versieren met de Nederlandse en 
Colombiaanse vlag. In de straat vlagde 
iedereen vrolijk mee voor het kersverse 
bruidspaar. Het bruidspaar was bij thuis-
komst zichtbaar verheugd door de atten-
tie van de buurtgenoten.

Rommel 

- Het is weer een troep Boaite!
- Hoezo Binne, wat bedoel je?

- Nou al die rommel die je overal 
aantreft.

- Ja… dat vind ik eigenlijk ook wel!
- Maar wat kunnen wij d’r aan doen?
- Vertel op... waaraan denk je dan?

- Beginnen bij onszelf Boaite!
- Maken wij dan ook rommel Binne?
- Jazeker Boaite wij brengen onze 

bierflessen ook niet terug!
- Inderdaad Binne, maar die gaan wel 

terug in de krat!
- Maar die krat blijft dan wel weer 

staan Boaite!
- Ik zie daar geen probleem Binne!
- Anderen, die na ons komen gaan er 

dan mee gooien Boaite!
- Hoe kom je daarbij Binne?

- Het park was laatst bezaaid met 
bierflesjes!

- En dat zijn dan onze flesjes Binne?

- Zeker weten Boaite, want ik heb dat 
nagekeken!

- Toen ik vanmorgen een rondje door 
het park liep zag ik de rommel!
- Veel kapotte flesjes en wel een kratje 

vol Boaite
- Dat mag niet Binne…daar ben ik het 

mee eens!
- Dus wij gaan een begin maken 
- ...met het opruimen van onze eigen 

rommel
- Ik doe mee Binne en we gaan ook 

onze maten inschakelen!
- Goed idee…misschien dat het helpt!
- Maar wij zijn het niet alleen Binne!
- Wilde ik net zeggen Boaite, want ook 

elders in het dorp 
- ...vind je rommel langs de weg in de 

struiken!
- Juist, en dat is echt niet onze troep!
- Dus we moeten onze eigen vrienden 
en vriendinnen waarschuwen Boaite.
- Helemaal mee eens Binne we gaan er 

tegenaan!

Overal heeft de jeugd weer veel plezier 
Opruimen dan, flessen en papier!

Dan ben je anderen niet tot last
En heb je heel goed opgepast!

Het loopt dus niet meer in de soep
Niemand blijft dan zitten met de troep

SurodoehT 

Binne en Boaite in gesprek

NVVH met boswachter Bijlsma
Op 21 oktober  kwam Jacob Bijlsma op bezoek in de Schakel. Met prach-
tige dia- en filmopnamen vertelt Bijlsma als het ware met zijn hart over 
de natuur. Bomen, planten en dieren hij weet daar dan ook alles van. Bij-
voorbeeld dat er 4 verschillende soorten uilen zijn in Nederland en dat de 
scholekster wel 35 jaar oud kan worden. Met een filmopname toonde hij 
hoe een koekoek zijn ei in het nest van de karekiet legt en dat zo’n ei na 9 
dagen al uit komt. Wanneer de karekiet het nest even verlaat om voedsel 
te zoeken voor de jonge koekoek dat dan dat kleine beestje, nog zonder 
veren, de eigen eieren van de karekiet uit het nest gooit. Ook vertelde hij 
dat de slechtvalk wel een snelheid kan halen van 270 km. per uur. Hij liet 
prachtige beelden zien van de natuur rondom Buitenpost. Als je zoveel 
van de natuur weet dan heb je er een heel andere kijk op. Zo vertelde 
Bijlsma dat tussen de steel en het blad van een boom een rubberachtig 
stukje groeit dat, wanneer het blad in de herfst eraf valt dit stukje dient 
om de steel niet te beschadigen. De natuur is prachtig en de mens kan 
daar aan meewerken om het zo mooi te houden. Wist u dat het wel 50 jaar 
duurt voordat zo’n leeg blikje van fris of  bier vergankelijk is geworden?

De volgende avond wordt gehouden  op dinsdag 17 november a.s. dan 
zal Hennie Hiddema kleurenadviseuze en styliste uit Holwert de avond 
vullen. Dames, grijpt uw kans, want ook niet leden zijn tegen betaling van 
€ 5,-- (incl. koffie/thee) van harte welkom. Dit wordt ook weer gehouden in 
de Schakel, aanvang 19.45 uur.

Op dinsdag 3 november om 10.00 uur in De Schakel, is er voor de leden 
een cursus kralenhaken onder leiding van Rens Bos.



Openingstijden: maandagmorgen 8.00-12.00 uur, dinsdags 8.00-
18.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur,

zaterdag 11.30-19.00 uur

Zaterdags ook geopend vanaf 11.30-19.00 uur!

Familiepakket
  4 personen friet
  2 frikandellen
  2 kroketten

Gehaktmenu: 
2 personen friet
2 heerlijke ballen
gehakt

Frikandellen
3 halen

2 betalen!

Broodje hamburger
speciaal 

6,00€

2,25€

4,50€

“De Winterschilder” 
vanaf 1 november 

tot en met maart 2010

Vraag een vrijblijvende offerte voor uw 
binnen- of buitenschilderwerk.

7,00

Nasischijf,
Bamiblok of
Kaassoufflé

10 Kipnuggets
2,95€

november
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

in zó weinig tijd?

Voor meer
informatie 

www.tfw.nl 

Zó veel betekenen,

Vrijwilligers gezocht!

Help ons mee met de maaltijdenbezorging en maak veel ouderen blij! 

Neem contact op met Griet Elzinga
telefoon (0511) 54 29 18 of mobiel (06) 46 35 15 99

Nasischijf,
Bamiblok of
Kaassouflé 1,00€



Jeugdsoos It Koartling
Vrijdag 30 oktober: Halloween 

Vrijdag 6 november: Soos
Vrijdag 13 november: Karaoke

Leeftijd: 11 t/m 18 jaar.
Openingstijden jeugdsoos:

Vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur
Deelname gratis!
Meidenwerk

Woensdag 4 november
Smoothies maken & er komt een diëtiste langs om 

alles te vertellen over voeding!

Voor meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar oud.
Elke eerste woensdag van de maand 

van 19.00 tot 20.30 uur. Deelname: € 1,-

Informatie: Grejanne Dijkema,
jongerenwerk Timpaan Welzijn, 

tel. 06 15016841 
of g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 15

De toekomst van It Koartling is onzeker 
geworden. De in wijde omgeving bekende 
ontmoetingsplaats voor jong en oud dreigt 
het slachtoffer te worden van de uitvoe-
ring van een oud besluit van de gemeen-
teraad. Daardoor komt per 1 januari 2010 
een einde aan het beheer van het centrum 
in zijn huidige vorm. Wanneer de gevolgen 
inderdaad zullen zijn zoals zij nu lijken ziet 
het bestuur geen andere mogelijkheid dan 
om het centrum te sluiten.

In de regio is It Koartling een begrip. Naast 
een drukbezocht jeugdhonk is het een gezel-
lige sociaal-culturele ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Het centrum organiseert zelf al-
lerlei activiteiten en daarnaast maken andere 
plaatselijke organisaties gebruik van It Koart-
ling.

Vrijwilligersorganisatie
De organisatie van It Koartling is afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers, met uitzonde-
ring van het onderdeel beheer. De beide part-
time medewerkers voldoen aan alle eisen die 
de wetgever aan een dergelijke functie stelt. 
Mede door hun aanwezigheid kan het cen-
trum draaien zoals het nu doet.

Subsidieverlening
De instelling is sterk afhankelijk van subsidië-
ring door de gemeente Achtkarspelen. Deze 
loopt echter achter bij de stijgende exploita-
tiekosten. De uitkomst van onderzoek door 
de Stenden Hogeschool in Leeuwarden naar 
de toekomst van It Koartling is hoopgevend, 
maar alle toekomstscenarios berusten op de 
voortzetting van het beheer in – minimaal – 
de huidige vorm en omvang. Juist dit komt 
in gevaar wanneer de gemeente uitvoering 
geeft aan een oud raadsbesluit. De loonkos-
ten van beide beheerders worden door de ge-

meente tot 1 januari 2010 volledig gesubsidi-
eerd. Daarna zou het beheer in dienst moeten 
komen van It Koartling en dat de subsidiëring 
van het beheer nog uitsluitend wordt gekop-
peld aan de activiteiten voor kinderen en jon-
geren. Burgemeester en wethouders hebben 
onlangs bekend gemaakt dat de subsidiëring 
aan Timpaan Welzijn ten behoeve van beheer-
ders per 1 januari 2010 wordt beëindigd.

Verstrekkende gevolgen
Indienstneming van de beheerders is geen 
optie. Daarnaast zal mogelijk vijftig procent 
of méér van het huidige aantal uren voor het 
centrum verloren gaan. In dat geval wordt 
voortzetting van het gebruik van het sociaal-
culturele centrum – mee door de geldende 
wettelijke eisen – onmogelijk. De heikele 
kwestie is met de gemeente besproken. De 
verantwoordelijke wethouder, Sjon Stellinga, 
toonde zich niet ongevoelig voor de zorgen, 
maar zegt zich niet aan de uitvoering van het 
raadsbesluit te kunnen onttrekken. Wel ver-
klaarde hij zich bereid te willen meehelpen bij 
het zoeken naar een oplossing. Het bestuur is 
echter bang dat een oplossing zal uitblijven. In 
dat geval is er geen andere mogelijkheid dan 
om de deuren van de instelling te sluiten.

Open brief aan de raad
In een poging om de dreiging van sluiting af te 
wenden is er een open brief naar de gemeen-
teraad gestuurd. Hierin wordt uitgelegd wat 
de huidige gevolgen zijn van het enkele jaren 
geleden genomen raadsbesluit. Het bestuur 
van It Koartling vraagt de gemeenteraad met 
klem om van de uitvoering van dat besluit per 
1 januari 2010 af te zien en te zoeken naar een 
andere invulling van de zogeheten “ontvlech-
ting”. Dan kan voortbestaan worden veiligge-
steld.

vanaf 
december

in 
It Koartling

Wintercursus Muziek met Baby’s en 
Peuters: “Muziek Op Schoot”

Als eerste muzikale ervaring is het zingen van vader of 
moeder voor hun baby of peuter is erg belangrijk. Daarom 
moet deze ervaring zo natuurlijk mogelijk gebeuren: zelf 

zingen met het kind in de armen of op schoot. Als u echter 
niet weet wat voor liedjes u kunt zingen, is deze cursus een 

goed idee. U leert zowel oude als nieuwe liedjes en doet 
samen de bijbehorende spelletjes, bespeelt instrumentjes, 
danst en improviseert. Ook als u nu misschien denkt: dat 

kan ik helemaal niet. Samen muziek maken is erg plezierig en 
het versterkt de ouder/kind relatie.Daarnaast kan muziek 

ook een belangrijke ondersteuning zijn in het ontwikkelings-
proces van jonge kinderen. Bekend is dat luisteren naar 

en vooral het maken van muziek het concentratievermogen 
vergroot. En: met muziek en geluid stimuleer je de motoriek. 
Niet alleen doordat je kind meewiegt of meeklapt, maar ook 
doordat het moet reiken, kruipen, lopen of dansen. Verder 
kan muziek helpen bij het omgaan met bepaalde emoties, 

zoals verdriet, boosheid of blijheid. Het kan een uitlaatklep 
zijn of een troostende functie hebben. Muziek maakt slim en 

sociaal!

De cursus omvat 10 lessen van 45 minuten. Deze lessen wor-
den, bij voldoende deelname, gegeven op donderdagochtend. 
De cursus is bedoeld voor baby’s en peuters van 6 maanden 

tot 4 jaar en wordt gegeven door een bevoegde docente. In-
dien u belangstelling heeft kunt u zich opgeven of informatie 

vragen op onderstaande adressen:
Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It Koartling,

telefoon: 0511 541214, e-mail: info@itkoartling.nl 
of: E.Gatsonides, tel. 0511542772, e-mail: jk.gatsonides@

upcmail of bij de cursusleidster:
Lutske Pilat, tel: 0512 352143, e-mail:lutskepilat@hetnet.nl

Als gevolg van oud raadsbesluit

Voortbestaan It Koartling ernstig bedreigd

Vanaf donderdag 5 november 
komt It Koartling met een 
nieuw initiatief.  Donderdag-
avonds, uitgezonderd de va-
kanties, is er tussen 19.30 en 
20.30 uur een computerdokter 
aanwezig die u kan helpen met 
uw computer. Dit spreekuur 
richt zich op de kleinere pro-
blemen, zoals het bedienen van 
de computer, zaken die met  
het besturingssysteem Win-
dows te maken hebben, de be-
veiliging van de computer, pro-
gramma’s die niet werken en 
dergelijke. Mensen kunnen hun 
computer of laptop meenemen. 
Zonodig installeert de compu-
terman programma’s, past de 
computer aan en geeft uitleg. 
De kosten van een consult 
bedraagt 5 euro - is er geen 
oplossing, dan zijn er ook geen 
kosten. Het is echter geen re-
paratiedienst die uw kapotte 
computer kan herstellen. U 
kunt zonder afspraak komen.



Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

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

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties
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Bûtenposters om utens 
door Wibe de Vries Wibe de Vries zag zonsverduistering in 

China en zong in Italië
Drie weken naar China en ook nog een reis naar Italië in 
één zomer. Dat overkomt niet iedereen. Wibe de Vries 
van de Scheltingastraat deed het en kwam met een 
schat aan evaringen thuis. En... het kostte hem ook nog 
bijna niets, want de China-reis maakte hij op uitnodi-
ging van en in gezelschap van een tante. De trip naar 
Italië als lid van het Noord-Nederlands Concertkoor en 
het Noord-Nederlands Orkest werd volledig gesubsidi-
eerd inclusief zakgeld. 

Doel van de China-reis die Wibe in juli maakte, was het mee-
maken van de zonsverduistering op woensdag 22 juli, om 
precies te zijn tussen 09.35 en 09.41 uur (plaatselijke tijd) in 
de stad Jiaxing. Helaas regende het pijpenstelen toen de zon 
volledig achter de maan verdween. Wibe en z’n tante maak-
ten deel uit van een gezelschap van tweeëntwintig reizigers 
met een echtpaar als reisbegeleiders. De oudste China-gan-
ger was 87 jaar en de jongste (Wibe!) 34. Een heel gemê-
leerd gezelschap dus.  De vliegreis van Schiphol naar Beijing 
(Peking) duurde 10,5 uur en toen de groep uit het vliegtuig 
stapte waaide de warmte hen als het ware tegemoet. Ge-
durende de hele reis bewoog de temperatuur zich tussen 
de dertig en veertig graden Celsius. Natuurlijk bezocht Wibe 
de bijna verplichte bezienswaardigheden zoals de beroemde 
Chinese Muur, de Verboden Stad en het Plein van de He-
melse Vrede, maar de meeste indruk maakten de boeddha-
tempels en de natuur in sommige streken op hem. Ook het 
vermaarde terracottaleger in Xian vormde een hoogtepunt. 
Het Terracottaleger is een benaming voor de terracottafigu-
ren die als grafgiften zijn meegegeven aan de eerste keizer 
van China, Qin Shi Huangdi. Het leger is in 1974 ontdekt door 
boeren die een put aan het graven waren en op een terracot-
tasoldaat stuitten. Er werd verder gegraven en er kwamen 
duizenden soldaten en paarden tevoorschijn, een heel leger 
dat de keizer in zijn onsterfelijkheid vergezelde. Van de kleine 
honderd grafkamers zijn er nog maar enkele geopend; er lig-
gen nog ontelbare schatten onder de grond. Het leger heeft 
2200 jaar onder de grond gelegen. Het staat – je zou bijna 
zeggen: natuurlijk – op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. 
Wibe: “De eerste graftombe die het bekendst is geworden, 
is zo groot als een voetbalveld. Ik heb grote bewondering 
voor de kunstenaars die dit allemaal hebben gemaakt. Ik heb 
ter herinnering een beeldje van een keizer met echtheidscer-
tificaat gekocht”. 

Veel goud
Het viel hem in de Verboden Stad in Beijing op dat de kleur 
rood overheerst en dat er, volgens Wibe te veel, goud in de 
overigens prachtige, oude gebouwen is verwerkt. Vooral in 
de Tempel van de Hemel is veel goud verwerkt. Blijkbaar is er 
nog veel belangstelling voor het mausoleum van de stichter 
van de communistische partij in China, Mao. Er stond een rij 
van wel driehonderd mensen voor de toegang naar het mau-
soleum, vertelt Wibe. De volgende stad die werd bezocht 
was Yangshuo. Tussen de steden Guilin en Yangshuo maakte 
de groep een boottocht. Wibe: “Vanaf het open dek zagen we 
het indrukwekkende karstlandschap aan ons voorbij trekken. 
In de omgeving van Yangshuo, dat midden tussen de karstber-
gen ligt, hebben we nog een fietstocht gemaakt. Later stond 
er ook in Hangzhou, na een binnenlandse vlucht vanuit Guilin, 
nog een boottocht op een meer op het programma. Ook de 
stad Suzhou, wel het Venetië van het Oosten genoemd, was 
heel bijzonder. Daar hebben we een kort boottochtje gemaakt 
langs typisch Chinese houten huizen. In die stad hebben 

we verder nog een excursie gemaakt naar een zijdefabriek, 
waar je de ontwikkeling van de zijderups mooi kon volgen”. 
 
Kippenvel…
Zoals gezegd, de meeste indruk op Wibe maakten de 
boeddhistische tempels, vooral als er een godsdienstoe-
fening, zoals in Hangzhou werd gehouden. “Als de monni-
ken liederen zongen, kreeg je er kippenvel van. De dienst 
ging gewoon door onder het oog van honderden toeris-
ten… In de tempel stond een beeld van Boeddha van 
wel twintig meter hoog. In de rotsen bij de tempel wa-
ren honderden boeddha-beelden uitgehouwen. Dat vond 
ik mooier dan al dat goud op en in de tempels in Beijing. 
Als het aan de Chinezen lag werden de zijstraatjes zo veel 
mogelijk vermeden. Daar kreeg je de armoede te zien”.  
In Shanghai, een stad met meer inwoners dan Nederland 
telt, namelijk negentien miljoen, kon de groep op de enorme 
Jin Mao-toren zien hoe omvangrijk de stad is. Op de 88ste 
verdieping is een uitzichtpunt gemaakt waar honderden be-
zoekers tegelijk kunnen staan. De toren is 420 meter hoog en 
de vierde wolkenkrabber in grootte in de wereld. Wat je dan 
ziet is een woud van wolkenkrabbers en zeer futuristische 
architectuur die op Wibe indruk maakte. 

Minder gestresst
Wat viel Wibe in China het meest op wat de bevolking be-
treft? Wibe: “Volgens mij leven de Chinezen minder ge-
stresst. Je ziet ze wel overal op scootertjes rijden, maar 
ondanks de drukte, zien ze er ontspannen uit. Het verkeer 
trekt zich, zo lijkt het tenminste, niks van de stoplichten aan. 
Bij het oversteken moet je dan ook heel goed uitkijken. Ver-
der viel het me op, dat de straten in de steden heel schoon 
zijn. Het zijn meestal oudere vrouwen die de straten schoon 
vegen. De vrouwen in China zijn trouwens keurig en ele-
gant gekleed. Veel vrouwen dragen een parasolletje tegen 
de zon. Maar je kunt geen touw vastknopen aan de taal… 
Al na enkele dagen had Wibe schoon genoeg van de maaltij-
den die hij voorgeschoteld kreeg. Wibe: “Als ontbijt kregen 
we al meteen warme rijst. Dat hing me tenslotte de keel 
uit. Verder kregen we bij de maaltijden veel vis- en vleesge-
rechten. Twee keer per dag kregen we een warme maaltijd. 
Allemaal goed verzorgd maar dat was met al die exotische 
gerechten toch wel wat te veel voor mijn maag. Na een 
paar dagen went het eten met stokjes wel. De meerder-
heid van ons reisgezelschap paste zich wat dat betreft, keu-
rig aan. Bij elke maaltijd werd er groene thee geschonken”.  
Maar het uiteindelijke doel van de reis, het meemaken van de 
totale zonsverduistering, werd toch een teleurstelling hoewel 
Wibe daar niet zwaar aan tilt. “Het ging ons niet alleen om 
de zonsverduistering…”, verzekert hij. De Chinezen hadden 
er een heel evenement van gemaakt. “Op het plein voor het 
stadhuis in Jiaxing hadden ze een aantal stoeltjes neergezet 
en we kregen een cape en pet als regenkleding en een tas 
met info”. Wibe en z’n tante hadden al eens eerder een zons-
verduistering meegemaakt in Turkije. Daar was het toen hel-
der weer. Desondanks was het nu opnieuw een bijzondere 
ervaring. Wibe: “De zonsverduistering in China kwam niet 
geleidelijk maar plotseling. Het was net alsof het licht werd 
uitgezet. Het was donkerder dan in Turkije”, vond hij.

Italië
Eind september reisde Wibe naar Perugia in de Italiaanse 
provincie Umbrië, een prachtige stad waarvan het oude cen-
trum op een heuvel is gebouwd. Het koor waarvan hij deel 

uit maakt, had op zes zaterdagen drie stukken ingestudeerd: 
Te Deum van Haydn, Messe Solenelle de Saint Cécile van 
Gounod en Cecilia Vergine Romana, van de Letse componist 
Pärt. Aanvankelijk zou het concert worden uitgevoerd in de 
San Pietro-kathedraal van Perugia, maar omdat daar maar 
tweehonderd bezoekers een plaatsje konden vinden, had de 
bisschop verordonneerd dat het concert in het theater Mor-
lacchi moest worden gehouden. Daar konden circa zeven-

honderd mensen in de oude theaterzaal met hoge balkons 
het optreden van de Nederlanders bijwonen. Drie Italiaanse 
zangers namen de solo’s voor hun rekening. Na de vliegreis 
(naar Ancona) moest er meteen gerepeteerd worden met 
de solisten. De volgende avond werd het concert onder lei-
ding van dirigent Michaël Tabachnik met succes uitgevoerd, 
getuige het langdurige applaus van het Italiaanse publiek. 
Het concert vormde de afsluiting van een muziekfestival.  
Omdat er slechts één vrije morgen overbleef tijdens de 
driedaagse reis kon Wibe maar weinig van Perugia zien. 
Toch profiteerde hij optimaal van die ene vrije zaterdagmor-
gen. “Ik ben vroeg op pad gegaan om nog zo veel moge-
lijk van de stad te kunnen zien. Ik heb verschillende kerken 
bezocht waaronder de Duomo, de dom van Perugia en de 
San Domenico-kathedraal. Vanuit de benedenstad gaat 
een grote roltrap naar de oude stad die als een vesting is 
gebouwd. Vooral de geel-oranje kleuren van de huizen 
en gebouwen zijn door het zachte licht prachtig. En wat 
een heerlijk klimaat is het daar. ’s Avonds om elf uur is het 
nog een gezellige drukte in de stad”, is Wibe opgevallen.  
Maar… het eten (o.a. pasta’s en kaas) in Italië beviel hem 
veel beter dan dat in China. Hij had de reizen naar de twee 
landen met totaal verschillende culturen echter niet willen 
missen. En dan neem je kleine ongemakken op de koop toe, 
zeker als ook nog alles voor je geregeld wordt!

Foto-onderschriften:



Willen is kunnen

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST  Buitenpost,

telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

website: www.thvandermeer.nl
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Konijn vermist...
ACHTKARSPELEN – 23 januari 
1897 – “W.St., 24 jaren koop-
man te Harkema-Opeinde, 
is den 4 december j. l. met de 
stoomboot “Achtkarspelen” 
van hier naar Surhuisterveen 
meegevaren tot Schuilenburg. 
Aan boord heeft hij 2 konijnen 
voor 60 cents verkocht aan den 
koopman A. van der Kooi van Opeinde,  die dadelijk weer 
een van deze voor 20 cents verkocht aan den koopman 
Sj. Veenstra van Surhuisterveen. Deze betaalde met een 
gulden, welke beklaagde aan Veenstra 80 cents terug gaf. 
Toen Veenstra de boot verlaten zou, was het konijn weg. 
Beklaagde beweerde dat hij den gulden niet kon wisselen 
en dat hij hem niet gekregen heeft, maar 4 dubbeltjes 
heeft, dien hij van van der Kooi ontvangen had. De koop-

man A. van der Kooi verklaarde, dat Veenstra den gulden 
er had neergelegd en zo hij gezien heeft, heeft beklaagde 
dien opgenomen. Ook was T. Scheper aan boord, die gezien 
heeft dat beklaagde met een ander bij Schuilenburg van 
boord was gegaan. Zij hadden een konijn uit het hok 
gehaald en hebben die meegenomen. Beklaagde bekende 
dit laatste. De subst. van justitie vordert, dat beklaagde 
wegens diefstal veroordeeld worde tot 7 dagen gevange-
nisstraf.

Gezang in de nacht...
AUGUSTINUSGA – 9 januari 1903 – “Kwajongens, noemt de 
Officier in zijn requisitoir den 25-jarigen Wijbren V. en de 
22-jarigen Gerke van der V. uit Harkema-Opeinde en de 
lezer zal na kennis te hebben genomen van wat de twee in 
den nacht van 24 op 25 november uitvoerden, wel willen 
toegeven, dat die naam zeker niet ongepast kan heeten. 
In dien nacht te kwartier over twaalf ongeveer, werd de 
koopman en winkelier K. Postma te Roodeschuur onder 

Augustinusga onverwacht 
gewekt door gezang.Zeker 
iets ongewoons in het 
holst van de nacht. Niet 
gevaarlijk toch. ’t Werd 
anders, toen onmiddel-
lijk erop een ruit werd 
ingeslagen. Toen begreep 
hij, dat het geen grap was. 
Hij met zijn vrouw uit 
het bed. Daar hing toen 
een vent met ’t bovenlijf 
door ’t raam heen: ’t bleek 
Wijbren te zijn. “Wat wil je 
! “ vroeg de vrouw hem. In 
niet zeer beleefde ter-
men gaf de lummel het 
verlangen te kennen naar 
een flesch drank. Hij kreeg 
van de vrouw een half fle-

schje. Niet tevreden natuurlijk. In ’s hemelsnaam moet de 
vrouw gedacht hebben, dan nog maar een. Zoo tevreden 
gesteld, trokken de twee – Gerke stond bij het raam – af: er 
waren toen drie groote ramen stuk, ter waarde van f. 3,-- 
ongeveer. Hoe ze werden vernield heeft het echtpaar niet 
gezien; het vermoedt echter, dar het met de “onderdanen” 
gebeurd is. Er zat althans zand aan een der horretjes. Ze 
hebben later de schade vergoed door vrouw Postma f. 5,- te 
geven voor de vernielde ruiten. Wijbren ontkent dit: elk 
hunner gaf een rijksdaalder – dan zou de drank ook uit de 
weg zijn. “Niet waar”, beweert de vrouw, “van den drank heb 
je niet gesproken”. Enfin – de twee gingen dus weg, maar 
waren nog lang niet aan het einde van hun bedrijven. De 
drank gaf moed tot meer”. 

Als wilden...
“In denzelfden nacht werd M. Wilpstra te Harkema-Opein-
de ook opgeschrikt uit zijn slaap. Eerst werden drie ruiten 
vernield. Toen moest de deur het ontgelden. Aan vloeken 
en dreigen ontbrak het daarbij niet en uit vrees voor 
verdere vernieling werden de twee onverlaten binnen ge-
laten. “En ze gedroegen zich als wilden, niet waar ?”, zegt de 
Voorzitter. “O, ’t ging zoo nuver”, zegt Wilpstra, “ze zwaaiden 
elk met een half fleschje rond “. De bewoners vluchtten 
naar buiten en toen ze terugkwamen vonden ze alles over 
en door elkaar en de tafel op den zolder. Ook aan deze heb-
ben de twee de schade vergoed. Wilpstra kreeg f. 1,25”. 

Zonderling lam...
DANTUMAWOUDE – 2 april 1871 -. “Heden morgen werd bij 
den landbouwer G.M. de Jong alhier een zonderling lam 
geboren. Ofschoon het overigens welgeschapen en spring 
levend was, had het namelijk aan den kop drie bekken. Een 
op de gewone plaats en de twee anderen, die wat kleiner 
waren, iets lager onder den hals, allen van tanden voorzien. 
’t Schijnt dat dit wonderdier niet heeft kunnen drinken, 
dat het reeds heden avond is overleden”.
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Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken...
door Dirk R. Wildeboer

De L.O.en het N.S.F. 
Het eerste teken van verzet in Buitenpost kwam reeds 
in 1940. Klaas de Vries van de Jeltingalaan luisterde naar 
radio Oranje. De berichten van deze zender uit Londen 
begon hij over te schrijven en te verspreiden. Later wer-
den ze gestencild. De eerste onderduikers kwamen in 
1941. Beide vormen van verzet begonnen ogenschijnlijk 
zo heel eenvoudig. Iemand verleende onderdak aan een 
persoon, die zich verschool voor de bezetter. Een ander 
zorgde voor levensmiddelen en bonnen voor deze man-
nen. Langzaam ontstond er een netwerk van personen 
die onderduikers hielpen aan onderdak en verzorging. 
In de winter van 1942/’43 kwam er een organisatorisch 
verband in deze hulp. De L.O., Landelijke Organisa-
tie voor hulp aan onderduikers, ontstond. Een tweede 
onontbeerlijke hulpdienst, het N.S.F., Nationaal Steun-
fonds, werd opgericht. Het verleende geldelijke steun 
daar, waar niet meer in eigen levensonderhoud als geld 
en bonnen kon worden voorzien, o.a. als de kostwinner 
was ondergedoken of gevangen genomen, onderduik-
adressen, etc. Ook in Buitenpost kwam deze eerste ver-
zetsorganisatie. Uiterst betrouwbare personen en adres-
sen waren daarvoor nodig. Klaas de Vries had reeds een 
begin gemaakt. Samen met Jaap Rusticus en Andries 
van der Meer bouwden ze deze kring verder uit. Maan-
delijks werden vertrouwde adressen bezocht voor een 
vrijwillige bijdrage voor het N.S.F. Het totale bedrag was 
dan meestal zo’n f 800,-., w.o. steeds 4 briefjes van f 
100,-. Klaas de Vries fungeerde als penningmeester, la-
ter  Roel Roosma. Vanwege de veiligheid was het aantal 
collectanten gering. De adressen werden minutieus uit-
gezocht. Gelet op het aantal inwoners, gemiddeld 1892, 
thans 5720, kende men elkaar vrij goed. Dit maakte het 
zoeken van betrouwbare adressen gemakkelijker. Het 
plaatsen en vérplaatsen van onderduikers vroeg steeds 
meer hulp. Hun persoonsbewijzen moesten veranderd 
worden. Bonkaarten en daarvoor vereiste papieren als 
stamkaarten en zegels waren steeds weer nodig. Joost 
van Kuil wist hier raad mee. Van Kuil woonde aan de 
Voorstraat 70 en vervalste veel papieren en kaarten. 

Een verdere uitbouw
Het L.O.-werk en daarmee ook het N.S.F.  nam steeds 
grotere vormen aan. Dr. J. P. van der Kam, woonach-
tig aan de Stationstraat 19, was eveneens vroeg in de 
bezetting bezig met dit werk. Hij beschikte over lande-
lijke contacten, o.a. met Wim Speelman ( van Trouw ). 
Wim kwam vaak naar Buitenpost. Daardoor werd de 
dokterswoning een doorgangshuis voor akuut gezochte 
personen. Meestal kwamen dezen per trein. Als herken-
ningsteken hadden ze een krant in hun jaszak. Jan Se-
vinga ving ze dan op en bracht ze naar hun duikadres. 
Tot tweemaal toe kreeg Van der Kam de waarschuwing 
dat hij gezocht werd. Beide keren dook hij onder. Ruim 
een week na de laatste waarschuwing kwam de S.D. 
De hele woning werd leeg gehaald, behalve het prak-

tijkgedeelte. Zijn assistent drs. Netelenbos en de kin-
deroppas mej. G. Hagen werden gearresteerd. Beiden 
kwamen na een week weer vrij. Het gezin Van der Kam 
dook nu definitief onder in Amersfoort. Daar zette hij zijn 
ondergronds verzet  voort en kreeg de leiding van de z.g. 
landelijke T.D.- groep ( Tweede Distributiestamkaart). Zie 
De Jong dl.7,bl.645 e.v.). Na de oorlog keerde het gezin 
weer terug. Dank zij de bescherming van enkele poli-
tiemensen w.o. J. Kooistra, die hen bij dreigend gevaar 
waarschuwden, kon het werk vrij onbelemmerd door-
gaan. In de onmiddellijke nabijheid van de dokterswo-
ning woonde meester + , Julianalaan 32. Onder de vloer 
van deze woning bevond zich een flinke ruimte met een 
vluchtgang naar de nabij gelegen tuin van Van der Kam. 
Deze behoefde gelukkig nooit gebruikt te worden. In 
deze woning ontstond een vaste L.O.- kern, van waaruit 
zo’n 300 onderduikers van de nodige papieren werden 
voorzien. De heren A. Terpstra, Joh. Van der Wey, hoofd 
van de Chr. School aan de Kuipersweg en de onderdui-
kers Henk Wever en Herman van Dijk waren de eerste 
medewerkers. Zij stonden in verbinding met Kollum, 
Kollumerpomp, Veenklooster, Twijzelerheide en Gerkes-
klooster. Terpstra,  onderwijzer aan de U.L.O., onderdeel 
van de school aan de Kuipersweg, nam meestal een 
partij bonnen mee naar school. Joost van Kuil verzorgde 
de contacten in de andere dorpen en in de gemeente. 
Soms fietste hij roekeloos met een fietstas vol papieren. 
En iedere keer ging het goed. Er waren ook contacten 
met Leeuwarden, Kollum en Groningen. Onbekende 
koeriers (ters) brachten deze berichten over en weer. 
Hierover in een volgende schets. 

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945, deel 3 Haersmahiem: voor veel 
ouderen een actief bestaan!
Dat er in Haersmahiem veel te beleven is, is niet een ieder bekend. Een team 
van activiteitenbegeleiders organiseert en begeleidt dagelijks vele activitei-
ten. Elk dagdeel is er of een vaste, of een extra activiteit. Om er een paar te 
noemen: koffiedrinken en sjoelen voor mannen, 1x per 14 dagen is er bingo, 
handwerkclub, reminiscentiegroep, gymnastiek, maandelijks is er bloem-
schikken, met Sint, Kerst enz. extra activiteiten, er zijn zangmiddagen, caba-
ret, Sint Maarten wordt gevierd met leerlingen van de basisschool en ga zo 
maar door… Zoals gezegd, elk dagdeel is er wat te beleven en daarnaast ook 
nog 1x per maand een avondactiviteit en een zaterdagmiddag gebeuren.

Dus de bewoners hoeven zich niet te vervelen en voor alles geldt: niets moet, 
het mag. We lichten er, ook in verband met de aanstaande herfstmarkt, één 
groep uit: de dinsdagmiddag handwerkgroep onder leiding van Iekje van der 
Meer. Deze dames (de groep bestaat uit zo’n 16 personen) handwerken het 
hele jaar door op dinsdagmiddag en zorgen er mee voor dat er tijdens de 
herfstmarkt veel te koop is. Zij breien sokken, slofjes, haken pannenlappen, 
borduren kleden en ga zo maar door. Ook worden er kaarten gemaakt. En 
vooral de gezelligheid zorgt ervoor dat alle dames met plezier zo elke dins-
dagmiddag weer aan de slag gaan. Zoals al gezegd, veel wordt er verkocht 
op de Herfstmarkt maar mocht u op enig ander moment behoefte aan een 
paar eigen gebreide sokken of een cadeautje hebben dan kunt u hier ook 
terecht. Een kast vol om uw keus uit te maken! Het leven binnen de deuren 
van Haersmahiem is zo saai nog niet, voor de bewoners geldt: voor elck wat 
wils! En vergeet het nu dus niet! De jaarlijkse herfstmarkt op woensdag 18 
november van 14.00 tot 17.00 uur in de grote zaal De Ferdivedaasje. Er zijn 
weer standwerkers, er is een loterij en natuurlijk de handwerkkraam.

Op de foto enkele dames voor de kast die al weer goed gevuld is.

Rectificatie vorig nummer laatste regel: ‘’Thijs werd 
door de politie gearresteerd en gevangen gezet in de 
kazerne in het West’’, waarin thans het aannemersbe-
drijf van Jansma en van Dijk is gehuisvest. Hij zag de 
zaak niet zo ernstig in en maakte dan ook geen gebruiik 
van de mogelijkheid om te ontsnappen. Hij kwam in 
kamp Amersfoort terecht, waar hij op 12 juli 1943 over-
leed. Zijn gezondheid was bij zijn arrestatie al niet in 
orde en werd in het kamp gaandeweg slechter.



Auto van de week:

Opel Zafira Elegance 18-16V

km. stand 10.500 

bouwjaar 2001

Prijs incl. garantie € 8900,- 

Voorstraat 5
Buitenpost
t: 0511 541545
f: 0511 541524
i: www.enormvanderveen.nl
e: winkel@enormvanderveen.nl   

VAN DER VEEN
(aanbieding geldt zolang 

de voorraad strekt)

friese borgers, 5 kilo € 1,99

bospeen, per bos € 0,99

elstar appels, kilo € 0,79

zoete witte druiven, kilo € 1,99

Dinsdag en donderdagavond
Waardebon en worst aanbieding alleen bij Super de Boer Buitenpost

Bij aankoop van
1 pak a 4 stuks

Weidenaar 
Friesche of Groninger 

droge worst 

25 Rocks extra!

Tegen inlevering van deze 
waardebon ontvangt u bij 
besteding vanaf 25,- aan 
boodschappen

* Exclusief tabak, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, telefoon- en 
strippenkaarten, postzegels en loten
Max. 1 bon per klant
* Aanbiedingen en actie waardebon zijn geldig tot en met 07-11-2009


