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De gemeente heeft grootse plannen voor het gebied rond het NS-station alhier, zoals reeds eerder in dit blad is vermeld. De ambities reiken 

ver en verder. Vandaar dit vervolgartikel. Men denkt aan een geheel nieuw stationsgebouw, een fietstunnel onder het spoor door en 150 extra 

parkeerplaatsen (zie bovenstaande situatietekening).

(situatietekening: gemeente)

Van de  redact ie

Kursus Frysk 
skriuwen hast 
ôfrûn
Beg jin novimber 2008 is de 
kursus ‘Frysk stavering-plus’ fan 
de Afûk út ein set. De gemeente 
Achtkarspelen hat dizze kursus 
fergees oanbean oan redaksjes fan 
doarpskrantsjes en doarpssites en 
oan skriuwers fan pleatslik belang. 
De kursus, ûnder lieding fan 
lesjouster Jikke Olivier fan Kollum, 
is hast ôfrûn. Ik haw as lid fan ús 
redaksje de kursus ek folge en mei 
dêrom útsjen nei in sertifikaat op 
24 febrewaris. Dat sil útrikt wurde 
troch boargemaster Tjeerd van 
der Zwan. Ik moat sizze dat ik de 
lessen mei in soad plezier folge 
haw. Mar hooplik kriget de kursus 
noch in ferfolch.

De kursus is oanbean yn it ramt 
fan it Fryske taal- en kultuerbelied 
fan de gemeente Achtkarspelen. 
De kursus ‘Fryske stavering-plus’ 
bestiet ûnder mear út spesifike 
opdrachten dy’t te krijen 
hawwe mei stikje-skriuwen en 
redaksjewurk,  lykas it ynterviewen 
fan in bekende doarpsgenoat, it 
ferslaan fan in gearkomste (b.g. 
fan de gemeenteried of pleatslik 
belang) of in resinsje fan in 
kulturele aktiviteit.

Us krante sil fansels yn de 
folg jende útjefte fan maart 
ferslach dwaan fan dizze feestlike 
útrikking.

Grootse plannen 

Ontwikkelingsplannen stationsgebied

In de algemene projectbeschrijving staat: 
‘’het stationsgebouw is schakel geworden 
tussen het noordelijk en zuidelijk stations-
gebied en met zijn verschijning als poort 
over het spoor letterlijk en figuurlijk de 
Poort van Friesland’’. Ja, ja, wordt hiermee 
de Jeltingapoort geopend? Kortgeleden 
kwam hier nog een lumineus idee bij. Een 
nieuw en allesomvattend Lauwerscollege 
in de buurt daarvan, dat wil zeggen dat óók 
de dependances van Buitenpost (Gysbert 
Japiksstraat), Kollum, Surhuisterveen en 
Grijpskerk, als het even kan, onder één Lau-
werscollege-dak zullen komen.

Minister Eurlings in ons dorp
Dat het menens is blijkt uit het feit dat minister 
van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings op 
maandag 9 februari per trein naar Buitenpost 
kwam om op het station uit handen van burge-
meester van der Zwan het plan ‘’Stedelijke vi-
sie stationsgebied Buitenpost’’ in ontvangst te 
nemen. Wethouder van der Wal ondersteunde 
de burgemeester vanwege het gewicht van alle 
daarin weergegeven voornemens. Die steun 
was en is met een aan zekerheid grenzende  
waarschijnlijkheid hoog nodig als we alleen nog 
maar denken aan het grote aantal euro’s dat hier-
mee gemoeid is en dat al helemaal in deze tijd 
van kredietcrisis. Maar, zo zeggen economen, 
het geld moet blijven rollen en dat vooral ter 
wille van de werkgelegenheid en dergelijke, en 
het ‘mooie’ van deze uitspraak is, dat economen 
mensen zijn die het óók niet weten… Echter, 
wie niet waagt, wie niet wint. Als je niet mee-
doet, val je niet in de prijzen. Hoe het ook zij, het 
gemeentebestuur hoopt dat de investeringen ter 
zake veel bedrijven van allerlei aard zullen verlei-
den zich in Buitenpost te vestigen.

Project en financiën
Betrokken partijen gaan natuurlijk niet over één 
nacht ijs. Een externe projectleider doet markt-
verkenning en een bijzondere subsidietoets 
(regionaal, provinciaal, landelijk en Europees) 

om de haalbaarheid te kunnen bepalen. Het eer-
ste resultaat wordt dit voorjaar verwacht. Het 
gemeentebestuur gaat zich hier vanzelfspre-
kend over buigen om onder andere te beslissen 
of er een vervolg op het eerste onderzoek zal 
komen. 

Voorstraat, zuid-oostelijke rondweg en ont-
sluitingsweg ten noorden van het spoor
Bij de ontwikkeling van het stationsgebied speelt 
de aanleg van de zuid-oostelijke rondweg met een 
viaduct over de spoorbaan in het Oost een belang-
rijke rol. De verkeerssituatie op deze plek zal op 
zo’n manier worden aangepast dat (vracht)auto’s 
niet meer over de Voorstraat dwars door ons dorp 
kunnen denderen. Vanaf het viaduct zal er een 
noordelijke ontsluitingsweg worden aangelegd 
ten behoeve van het industrieterrein ‘De Swad-
de’. Een verkeers-stille Voorstraat zal dan prak-
tisch in zijn geheel deel kunnen gaan uitmaken 
van het winkelcentrum, welke situatie dan weer 
een positieve uitwerking moet krijgen voor het 

stationsgebied, waaronder de Herbrandastraat, 
die een rustige woonstraat behoort te worden. Zo 
hangt het één met het andere samen.

Spoorwegovergang Stationsstraat-Jeltin-
galaan
Aan de oostkant van deze overgang is een ge-
deelte van het NS-terrein geëgaliseerd en van 
een zandlaag voorzien. De NS legt hier dit voor-
jaar in samenwerking met de gemeente 60 à  
70 extra parkeerplaatsen aan. Dit maakt deel uit 
van het grotere plan rond het station.

Samenvattend  
Indien dit alles werkelijkheid wordt dan zal er 
sprake zijn van een in diverse opzichten wel-
dadig aandoende uitstraling. Ergo: Buitenpost, 
parel in de regio! 

Camiel Eurlings ontvangt het plan “Stedelijke visie stationsgebied Buitenpost” uit handen van 
burgemeester van der Zwan en wethouder van der Wal. (foto: B.L. Katsma)
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Redactionele versterking
Wim Ausma over zichzelf:
Na de nodige schoolopleidingen ging ik aan 
het werk bij de gemeente Termunten (in de 
buurt van Delfzijl). In 1956/1957 volgde de 
militaire dienstplicht bij een topsecret on-
derdeel van de Verbindingstroepen. De ge-
meente Loenen a/d Vecht was de volgende 
stap, waar het Drentse De Wijk op volgde. 
In 1963 kwam ik terecht op de afdeling Be-
stuurszaken van de gemeente Achtkarspe-
len. In het daaropvolgende jaar trouwde ik 
met Hilly Smid uit Winschoten. We kregen 
twee jongens: Willem Jan en Han. Aange-
zien Achtkarspelen zich ferm ging ontwikkelen, leverde dat veel en boei-
end werk op. In mijn eigen tijd ging ik functies vervullen op het terrein van 
kerk, staat en maatschappij. Geweldig om te doen en je leert ontzettend 
veel mensen kennen. De tijd ging zo snel om, dat ik met pensioen was 
voor ik erom dacht. Maar ook daar kun je van genieten.
En toen kwam een verrassende vraag en ben ik toegetreden tot de re-
dactie van ons aller onvolprezen dorpsnieuwsblad de Binnenste Buiten 
Post. En nu maar hopen dat het goede niveau van deze krant goed blijft, 
omdat het toch wel zo is dat je allerwegen hoort dat dit blad goed gelezen 
wordt. Het is zelfs zo dat het door velen van a tot z gespeld wordt. Dat 
is heel positief te noemen en dat moet natuurlijk zo blijven. Het is haast 
een wonder dat er in Buitenpost zoveel interessante mensen wonen over 
wie het een genoegen is die eens voor het voetlicht te brengen. Dat geldt 
ook voor grotere en kleinere bedrijven en organisaties. Voorts valt er nogal 
eens andersoortig nieuws te melden en doen er zich ontwikkelingen voor 
die de moeite waard zijn er over te schrijven. De redactie kan een en an-
der niet alleen op peil houden. Dat behoren we in feite als dorpsgemeen-
schap met elkaar te doen. Zeg maar het zogenaamde wij-gevoel. Daarom 
bij deze nog eens de opwekking om personen en zaken die u de moeite 
waard vindt eens in de ‘etalage’ van de Binnenste Buiten Post te zetten, 
aan de redactie door te geven. Dus: keer uw binnenste buiten!

Veel leesgenoegen verder, Wim Ausma.

Karin van IJsseldijk stelt zich voor:

Sinds kort maak ik deel uit 
van de redactie van de Bin-
nenste Buiten Post.Een 
krant die ik al jaren met veel 
plezier lees en nu mag ook 
ik mijn steentje bijdragen 
aan het elke maand opnieuw 
een krant vol Buitenposter 
nieuws, nieuwtjes en we-
tenswaardigheden verzor-
gen. Over mij: mijn naam 
is Karin van IJsseldijk. Op-
gegroeid eerst in Overijssel 
en daarna in Friesland. Sinds 

1970 werk ik in de bibliotheek en toen er in 1971 een vacature was in 
Buitenpost heb ik daar op gesolliciteerd en ben ik in Buitenpost komen  
werken (en daarna ook wonen).  Achtereenvolgens in de bieb in het sou-
terrain van het Jeltingahuis en daarna, sinds 1982, in de bibliotheek in de 
Kerkstraat die net een metamorfose heeft ondergaan. U hebt daar in één 
van de vorige afleveringen al wat over kunnen lezen. Ook heb ik op ver-
schillende plaatsen in het dorp gewoond maar sinds 1984 woon ik, met 
man, twee kinderen en de nodige huisdieren, net buiten de dorpsgrens. 
Mijn hobby’s zijn lezen, bloemschikken, vlechten met wilgenteen en quil-
ten. En ook lekker buiten bezig zijn in onze grote tuin vind ik, natuurlijk 
vooral met mooi weer, heerlijk. En dat wordt nu uitgebreid met schrijven 
voor de Binnenste Buiten Post, meedenken over wat u misschien interes-
seert, bedenken wat leuk is om over te schrijven en voor u wat leuk is om 
te lezen...

Hoewel het voor de meeste mensen niet de gezellig-
ste plek van het dorp is, is het onvermijdelijk dat wij er 
bijna allemaal wel eens op bezoek gaan. De aula in het 
Haersmahiem waar overledenen uit ons dorp hun laat-
ste ‘ùt fan hûs’ kunnen hebben tot de begrafenis of 
crematie, staat ter discussie. De directie van Haersma-
hiem overweegt om deze ruimte, die nu plaats kan 
bieden aan drie personen, voor andere doeleinden in 
te richten. Daarmee zou ons dorp verstoken raken van 
de enige voorziening op dit gebied.

Toen Haersmahiem in 1972 gebouwd werd was het bij-
na vanzelfsprekend dat er binnen het gebouw ook in een 
aula voorzien moest worden. De begrafenisvereniging 
droeg daarom bij in de inrichting. In de afgelopen bijna 
veertig jaar had de aula daarmee een vanzelfsprekende  
plek binnen de basisvoorzieningen die ons dorp, en in 
principe elk dorp, heeft. Tijden veranderen en daarmee 
ook de manier waarop nabestaanden de laatste zaken 
van overledenen regelen. Met de verbetering van de 
techniek is het in de laatste twintig jaar steeds gebruike-
lijker geworden om overledenen thuis op te baren. Ook 
binnen Haersmahiem is deze trend waarneembaar en 
wordt er vaak voor gekozen om bewoners de allerlaats-
te dagen van het verblijf op de eigen kamer door te laten 
brengen. Een gevolg hiervan is dat het aantal gebruikers 

van de aula de laatste jaren sterk is afgenomen.

Het is allerminst onlogisch dat vanuit het bedrijfseco-
nomische motief opnieuw nagedacht wordt over het 
kostenplaatje van de aula. Maar de vraag die daarbij 
ook gesteld mag worden is een principiële: hoort een 
aula (nog steeds) gewoon bij een leefgemeenschap? 
En wordt deze kwestie daarmee niet in eerste instan-
tie bepaald door een enkel kosten/baten-verhaal. Nog 
steeds is de gangbare mening dat onze moderne 
maatschappij de plicht heeft om te zorgen voor een 
leefbare plek voor ieder van zijn leden. Dat houdt niet 
op bij de dood, ieder heeft ook het recht op een fat-
soenlijke laatste rustplek. Wat er tussenin moet ge-
beuren is klaarblijkelijk nog een vraag.

Er zijn genoeg situaties denkbaar waarin het geen optie 
is om een overledene thuis op te baren. En immers, tij-
den veranderen. Wat is dan het alternatief? Binnen ons 
dorp zijn er geen andere voorzieningen waar mensen 
opgebaard kunnen worden, en het valt nog maar te 
bezien of ze desnoods ook gevonden zouden kunnen 
worden. De suggestie om dan automatisch terug te 
vallen op kerkelijke ruimtes is ook niet reeël, mensen 
hebben er toch het recht om instellingen die men bij 
het leven nadrukkelijk wenste te mijden dit ook nog in 
de dood te doen? Dan maar onderdak zoeken bij voor-
zieningen in andere dorpen? Het is een optie, maar het 
brengt tegelijk de vraag weer naar voren of een open-
bare opbaarplek niet gewoon bij ons dorp hoort.

Er wordt nu door verschillende betrokkenen, zoals de 
uitvaartvereniging, Haersmahiem en Plaatselijk Belang 
Buitenpost (PBB) over de kwestie gepraat. Een oplos-
sing is nog niet gevonden. Ondertussen heeft PBB er 
wel verder over nagedacht en kenbaar gemaakt dat 
men de opvatting heeft dat de aula belangrijk voor 
het dorp is en dat het noodzakelijk is dat er een op-
baarvoorziening blijft. Maar net zo belangrijk is het dat 
de grootste belanghebbenden, de inwoners van ons 
dorp, over de kwestie hun gedachten laten gaan. En 
zo mogelijk ook kenbaar maken.

Wat  v indt  u  daar  nou van?
een discussierubriek verzorgd door de redactie

Hoort de aula bij het dorp?

De aula in het gebouw van Haersmahiem. (foto: redactie)

Uitnodiging voor de 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

op woensdag 1 april 2009 om 20.00 uur in het politiebureau aan de Kerkstraat 41

Agenda:

1. Opening door de voorzitter Maaike Dotinga-van der Veen.
2. Het jaarverslag 2008.
3. Verslag van de ledenvergadering op 17 april 2008.
4. Financieel overzicht over 2008.
 Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 25 maart af te halen bij de penningmeester. Herman Bergervoet, 

Molenstraat 27. Of per email te verkrijgen bij: h.j.bergervoet@upcmail.nl onder vermelding van 
‘verslagen PBB 2008’.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Bestuursverkiezing: aftredend dhr. Rients Leyendekker en niet herkiesbaar. Kandidaten voor 

een bestuursfunctie kunnen zich tot een week voor de ledenvergadering melden bij één van de 
bestuursleden.

7. Uitreiking van de Sulveren Brims.
8. Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze.
9. Presentatie door dhr. Gerrits, teamchef van de politie. Aansluitend een kleine rondleiding in het bureau.

Wij stellen uw komst zeer op prijs!

De eerste twee consumpties zijn voor rekening van PBB.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur, voorzitter: Maaike Dotinga-van der Veen; 2e voorzitter, Johan Kootstra; secretaris, Leonie Kramer-
Boer; 2e secretaris, Auke  Attema; penningmeester, Herman Bergervoet; 2e penningmeester, Rients Leijendekker; 
algemeen bestuurslid, Jan Klaas Gatsonides

Plaatselijk Belang Buitenpost probeert al enkele jaren 
tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering het noodzake-
lijke en nuttige met het aangename en interessante 
te verenigen. Als eerste worden op deze bijeenkomst 
de verenigingszaken besproken, maar het is ook een 
uitgelezen moment om zo direct als maar kan met 
het bestuur over actuele dorpszaken te spreken. Het 
bestuur van PBB ziet daarom de ledenvergadering als 
één van de belangrijkste vergadermomenten in haar 

werk - de meningen en opmerkingen van haar leden 
kan immers richting aan haar bezigheden geven. Als 
vergaderplek is dit jaar voor het politiebureau gekozen. 
Dit gebeurde voordat bekend werd dat er onderzoek 
verricht zal worden naar de mogelijkheid om het bu-
reau te sluiten. Het is dus een prima gelegenheid om 
ook eens een blik te werpen in het hol van de justitiële 
leeuw zonder daarvoor de wet te hoeven overtreden. 
Van harte welkom dus!

Nuttig en interessant!

Voelt u zich ook betrokken bij 
Buitenpost?

Wordt lid van Plaatselijk Belang!

543155
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Kopij graag getypt of via e-mail aanle-
veren, maximaal ongeveer 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 23 maart 2009. 
De volgende editie verschijnt 

in week 14 van 2009.

™
> Foppe de Vries heten ze, de neven uit Bui-
tenpost. Er is haast geen vereniging in het 
dorp te bedenken waar de neven, Foppe Aai 
(71 jaar) en Foppe Sport (63 jaar) niets mee te 
maken hebben gehad. Vorige maand maakten 
ze kenbaar dat zij hun jarenlange inzet voor het 
verenigingsleven geleidelijk gaan afbouwen.
> Er zijn wandelaars en kinderen die zich erge-
ren aan honden die niet onder appèl staan. Toch 
gaat onze gemeente honden die goed gedrag 
vertonen, voortaan toestaan om vrij rond te 
lopen. Volgens de gemeente is een viervoeter 
goed opgevoed als zijn of haar baasje de vol-
ledige controle over de hond heeft. Hoe één 
en ander wordt gecontroleerd is niet bekend.
> Het is deze maand 25 jaar geleden dat het 
college van Gedeputeerde Staten van Friesland, 
compleet met Commissaris der Koningin Hans 
Wiegel, een bezoek aan onze gemeente heeft 
gebracht. Na een ontvangst op het Jeltingahuis 
volgde een uitvoerige bespreking met het 
gemeentebestuur over de gemeentelijke knel-
punten. Tevens werd een bezoek gebracht aan de 
Nederlandse Aardappel Keuringsdienst (NAK). 
> De rechter moet bepalen of bewoners 
van De Ring stukjes gemeentegrond mogen 
houden. Gesprekken met de gemeente over 
de grondkwestie hebben niets opgeleverd. 
De bewoners beroepen zich op verjaring of 
bestrijden dat de grond van de gemeente is.
> De minister van Verkeer en Waterstaat gaf 
maandag 9 februari het startschot voor een 
proef met internet in de trein. Op het traject 
Leeuwarden-Groningen kunnen treinreizigers 
de komende twee maanden gratis internetten.
> Het Lauwerscollege krijgt mogelijk een 
groot nieuw gebouw bij het station in 
Buitenpost. De gemeente bekijkt of dat een 
beter plan is dan het uitbreiden van de hoofd-
locatie van de scholengemeenschap aan de 
Hoefslag. De locaties aan de Hoefslag en De 
Lits, evenals de school in Kollum gaan dan 
dicht. De gemeente denkt met de bouw ook 
een mooie aanzet te geven voor een nieuwe 
invulling van het stationsgebied en wil daar 
ook graag meer bedrijvigheid. 

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...
Februari 2008

Het overleg met Haersmahiem, begrafenisvereniging en ondergete-
kende heeft geresulteerd in een vervolggesprek. De huidige vorm van 
de aula kan in de toekomst niet op dezelfde manier gehandhaafd blij-
ven. Wij zijn van mening dat er in Buitenpost een aula moet blijven en 
het liefst in Haersmahiem.  Deze maand zullen er weer gesprekken 
plaatsvinden met de drie partijen. Er zal gesproken worden over het 
verkleinen van de aula van drie plaatsen naar één. Ik hoop u daar de 
volgende maand meer over te kunnen vertellen.
Wij kregen een brief binnen dat er in Buitenpost behoefte is aan een 
woonvorm voor dementerenden. Het komt soms voor dat een echt-
paar (na een levenlang in Buitenpost te hebben gewoond) verhuist 
naar Haersmahiem. Op een gegeven moment kan het gebeuren dat 
één van de twee begint te dementeren en daardoor meer zorg nodig 
heeft dan Haersmahiem kan bieden. Diegene moet dan verhuizen naar 
Toutenburg of een soortgelijke instelling. U snapt natuurlijk dat dit een 
niet acceptabele situatie is. Ook Haersmahiem heeft aangegeven deze 
zorg te willen bieden, maar dat de mogelijkheden tot nu toe ontbre-
ken. Deze week heb ik een gesprek met Sjon Stellinga (wethouder) en 
Riekele Heida (directeur SWA) om te kijken wat de mogelijkheden zijn 
in Buitenpost op dit gebied.
Begin maart is er de hoorzitting in het Provinciehuis, daar zullen wij 
toelichten waarom wij het niet eens zijn met de beslissing van de pro-
vincie om ons geen subsidie te verstrekken (kunstwerk). Erg spannend 
dus.
Druk zijn we ook met de welkomstborden, deze week hopen we de 
opdracht te verstrekken om het bord te maken en hoogstwaarschijn-
lijk kunnen deze borden dan nog voor onze jaarlijkse ledenvergadering 
geplaatst worden. Hoe e.e.a. gaat gebeuren laten we u middels de BB 
weten.
Als laatste wil ik u vragen om alvast de ledenvergadering te noteren 
in uw agenda. De datum is woensdag 1 april (dit is geen grap) en we 
hebben als locatie het politiebureau uitgekozen. Na de pauze zal team-
chef dhr. Gerrits vertellen over zijn werk, u kunt daarbij denken aan 
criminaliteit en alles wat hij regelmatig tegenkomt in zijn werk.

Maaike Dotinga, voorzitter
pytenmaaike@gmail.com, tel. 542932

Toppers fan Bûtenposter grûn

Jarenlang kwamen ‘De toppers fan eigen grûn’ rondom uit de provincie 
naar Buitenpost voor een heerlijk avondje genieten, dit jaar zijn de arties-
ten bijna allemaal woonachtig in datzelfde Buitenpost. Toptalenten uit ei-
gen dorp nemen op 21 maart 2009 plaats op het podium van The Point. 
Achtereenvolgens zijn er optreden van het Kritetoaniel, Eppie Weidenaar 
de zingende keeper, Ynze Dijkstra de zanger van het levenslied en ten 
slotte de formatie Same Old Sound die met een uitgebreid repertoire de
avond zal besluiten.

Zaterdagavond 21 maart 2009.
Organisatie: Stichting Maskelyn.
Aanvang: 20.30 uur, Locatie The Point.
Voorverkoop Hedera Bloemen: € 10,00, aan de zaal: € 11,00
Informatie: 541444

Eppie Weidenaar, Ynze Dijkstra en de Same Old Sound Band.(eigen foto)

Fryske Boekejûn: Koos Tiemersma, 
Greet Andringa en Ernst Langhout 
in bibliotheek Buitenpost
Op dinsdagavond 24 februari om 20.00 uur is er een Fryske Jûn in de bi-
bliotheek van Buitenpost. Het programma bestaat uit optredens van Koos 
Tiemersma, Greet Andringa en Ernst Langhout onder de titel “Fryslân 
ûnder wetter?”  De Boekejûn is in het kader van de Fryske Boekewike 
die van 23 februari t/m 8 maart 2008 plaatsvindt. Toegang is € 2,50 voor 
bibliotheekleden en leden van de Fryske Krite, niet-leden betalen € 5,-. 
Tijdens deze avond  zijn de nieuwste boeken die vóór de Boekewike zijn 
verschenen en werk van de optredende gasten te koop bij de boekentafel 
van plaatselijke boekhandel The Read Shop. 

Bibliotheken Noordoost Fryslân
De bibliotheek is toegankelijk voor alle lezers, dus ook voor Friese lezers. 
Omdat onze vestigingen verspreid zijn in een gebied met een groot per-
centage Friestaligen, organiseren wij ook Friestalige activiteiten.

Even rechtbreien
Per abuis is er in 
het januarinum-
mer bij de rubriek 
‘Inspiratie’ geen 
foto geplaatst bij 
het artikel over 
Annie de Vries. 
Dus bij deze nog 
de foto van onze 
creatieve plastic 
tassen breister.

‘Kiezzige Kronkels’

Krite Bûtenpost spilet op sneon 28 febrewaris en op sneon 7 maart ‘Kiez-
zige Kronkels’ in blijspul yn twa bedriuwen fan Barillet en Gredy, ‘Fleur de 
Cactus’, yn in Fryske oersetting fan Pyt van der Zee
Nei ‘De Sweedske siktaresse’ en ‘It heft yn hannen’ bringt it Kritetoaniel 
op’e nij in klassiker út de âlde doaze oer it fuotljocht: ‘Kiezzige Kronkels’.  
It stik waard spile yn it winterskoft 1973-1974 en mei grut súkses. Yn 
eigen doarp wie dat yn Seal Klamer en op de slútjûn foar it Bûn fan Fryske 
Toanielselskippen yn de Lawei te Drachten. It súkses wie sa grut, dat de 
Krite it stik ek yn it winterskoft 1974-1975 op it repertoire holden hat. It is 
doe dan ek rûnom yn Fryslân spile. It blijspul is skreaun troch Barrilet en 
Gredy en yn it Nederlânsk útjûn as ‘Cactusbloem’, wylst it ek ferfi lme is 
mei Ingrid Bergman yn ‘e haadrol. De Fryske oersetting is fan Pyt van der 
Zee, hy die yn 1974 ek de rezjy fan ‘Kiezzige Kronkels’. 

It stik
Toskedokter Julien Dubois hat it goed foar elkoar. Rike pasjinten yn syn 
praktyk, freonen om mei op stap te gean, in mear dan trefl ike assistinte 
en in moai jong frommiske dêr’t er in ferhâlding mei hat.  Om ‘t er him net 
bine wol, hat hy Antonia, sa hjit syn freondintsje, wiis makke dat hy troud 
én heit fan trije bern is. Antonia begjint lykwols lestige fragen te stellen. 
Us dokter besiket  him dan mei leagens en bedroch derút  te rêden, mar 
bedarret just dêrtroch wat langer wat mear yn de swierrichheden. Dat 
soks in grut tal komyske situaasjes opsmyt lit him fansels riede.
Kaartferkeap: Blommewinkel Hedera
Ynformaasje: 541444

Ut de âlde doaze: dokter Julien Dubois (Jan de Zee) en Antonia Simonet (Aly Bruinsma)

Kindertheater ‘Simon en zo’
Op 11 maart 2009, van 14.00–
16.00 uur, zal het kindertheater 
een voorstelling opvoeren in de 
Fonteinkerk aan de Achtkant 48. 
Iedereen van 4 jaar en ouder is van 
harte uitgenodigd om deze middag 
mee te maken. 
De kosten voor deze middag be-
dragen € 1,00! Heb(t) u/jij vragen? 
Dan kunt u bellen met Caroline 
Henstra, 544671 of mailen naar 
carolinehenstra@chello.nl. 
(Er is tijdens deze middag geen 
creche aanwezig voor de kinderen 
van 0-4 jaar!)



In de Tweede Wereldoorlog was mijn oudste broer 
Jan een tijd ondergedoken bij de familie P.S. Bak-
ker alhier. Als er geen verzetswerk werd verricht, 
moesten de onderduikers en de gezinsleden pro-
beren de lange avonden zo plezierig mogelijk door 
te komen. Televisie was er toen natuurlijk nog 
niet en de radio bracht geen amusement of het 
moest al van Radio Oranje komen waar stiekem 
naar geluisterd werd. Het vertellen van verhalen 
was één van de aangename bezigheden. Op een 
koude winteravond werd bij flakkerende kaarsen 
of carbidlamp deze Buitenposter legende voor het 
schaarse voetlicht gebracht. 

In bjusterbaarlik frjemde ko 
Lytse Sietse woonde omstreeks 1900 met zijn zuster Gryt 
op een spultsje in de Buitenposter Mieden. Ze leefden wat 
teruggetrokken en waren, wat je noemt, een beetje we-
reldvreemd. Bovendien was lytse Sietse hardhorend en 
had meestal niet in de gaten wat er om hem heen gebeur-
de. Hij liep altijd enigszins gebogen en keek niet op of om. 
Twee in de buurt wonende jongens, Jelle en Sybe, waren 
gezworen kameraden en spookten van alles uit. Bij alles 
wat er te doen was waren ze aanwezig en als er niets te 
beleven viel zorgden zij wel voor leven in de brouwerij. Ze 
brachten hun tijd door met stropen, fuiken lichten, eieren 
zoeken, mollen vangen en bunzingen opsporen (mudde 
jajen) en als het niet anders kon, deden ze alle mogelijke 
losse werkzaamheden, óók die waar een ander zich niet 
aan wilde branden. Op een onstuimige herfstnacht waren 
ze op bunzing jacht en zagen ze lytse Sietse lopen met een 
koe achter zich aan. Ze wisten meteen wat er loos was. 
Sietse ging eens per jaar naar de Leeuwarder veemarkt om 
zijn beste koe te verkopen. Met de opbrengst probeerden 
hij en zijn zus Gryt zo goed mogelijk de winter door te ko-
men. Lytse Sietse liep, met de koe aan een touw uiteraard, 
aan één stuk door naar Leeuwarden. Hij keek niet op of om, 
laat staan naar links en rechts. Zijn gewoonte was voor-
aan in Leeuwarden in café ‘Het Oude Tolhuis’ een kop koffie 
te drinken, zijn brood op te eten en een borreltje achter-
over slaan, want het was niet voor niks zijn jaarlijkse uitje.  
Jelle en Sybe kregen het lumineuze idee om van die situ-

atie gebruik te maken. Zij zouden lytse Sietse en zijn koe 
eens te grazen nemen. Ze kregen een lift van een veewagen 
en waren eerder bij het Oude Tolhuis dan lytse Sietse. Dit 
café was op de veemarktgangers ingesteld, want er waren 
ijzeren ringen aan de muur bevestigd waaraan een koe 
kon worden vastgebonden. Lytse Sietse deed dat en ging 
naar binnen om uit te rusten en om de inwendige mens 
op zijn manier te versterken. Jelle maakte de koe los, deed 
zijn eigen touw eraan vast en liep richting veemarkt. Sybe 
deed het originele koe-touw om zijn nek en wachtte af. Het 
duurde niet zo lang of lytse Sietse kwam gevoed en gelaafd 
naar buiten met de meest optimistische gedachten over 
het te gelde maken van zijn koe. Het daglicht was min of 
meer aangebroken en hij schrok zich het lazarus toen hij 
Sybe zag staan met het koe-touw om zijn nek. ‘ ’Wat is dit, 
jonge? ’ ’ bracht lytse Sietse er met moeite uit. ‘ ’Nou, dat sil ik 
jo fortelle’ ’ zei Sybe. ‘ ’Vandaag, vier jaar geleden, heb ik ge-
vloekt en werd ik voor straf veranderd in een koe. Die straf 
is precies nu voorbij en ben ik weer gewoon Sybe’ ’. Hoewel 
lytse Sietze nog lichter in zijn hoofd was geworden, nam 
hij het koe-touw bij Sybe weg en zei toen op een voor hem 
onnavolgbare wijze: ‘ ’Gefeliciteerd, ga heen en zondig niet 
weer’ ’. Lytse Sietse zag het even niet meer zitten, ging het 
Oude Tolhuis weer binnen en nam er nog één met een kop 
erop. Hij had een probleem. Hij zat in een financiële crisis, 
want hij kon toch niet weer bij Gryt thuiskomen zonder 
hun jaarlijkse winterkapitaal. Hij liet de kastelein nog eens 
opdraven en die verlichtte zijn zwaar aangeslagen gemoed. 

Lytse Sietse kreeg de geest en liep met ingedronken moed 
richting veemarkt. Hij scharrelde daar wat rond en bekeek 
met kennersblik al dat prachtige vee. Plotseling ging er 
een schok door hem heen. Hij zag daar zijn eigen beste koe 
staan. Er stond niemand bij, dus liep hij er naar toe, boog 
zich diep naar het rechteroor en sprak de legendarische 
woorden: ‘ ’Hast wer f lokt, Sybe? ’ ’  

Wim Ausma  
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Hoe werkt de puzzel?
Vul het diagram van 9x9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer 

voorkomen in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3x3 
vakjes. De cijfers in de grijze genummerde vakjes is de oplossing.

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 20 maart.

Oplossing prijspuzzel december.
De puzzel in het decembernummer heeft 26 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: God. 
De winnares is: mw. F Merkus-Verbeek van de Zeilen 7.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

Buitenposter legende

25% korting op
trouwringen

De foto
door de redactie

Deze keer een foto van een heel oude knotwilg. Aan het Nonnepaed 
in de Buitenposter Mieden staat deze monumentale boom, 96 jaar 
oud. Voor zover bekend gepoot in 1913. Deze boom is één van de 
monumentale bomen op de lijst van de gemeente Achtkarspelen 
(er staan er in totaal zo’n 700! op, waarvan de meeste in Twijzel 
en in Augustinusga staan). Deze monumentale bomen worden 
twee keer per jaar gecontroleerd door de gemeente en deze wilg 
wordt ook nog eens elke twee jaar geknot. Ook is deze boom in 
dit gebied  één van de weinige bomen die de tweede wereldoorlog 
overleefd heeft. Na de oorlog waren bijna alle bomen tussen Twijzel 
en Buitenpost verdwenen, zo ook tussen Drogeham en Oostermeer. 
De omvang van deze knotwilg is zo’n 7 m.  daar waar de boom 
het smalste is. Fietst u straks weer eens een rondje Buitenpost–
Reahel–Nonnepaed–Oude Dijk dan staat de boom halverwege het 

Nonnepaed aan uw rechterhand.

Voor kado-
artikelen, koffi e, 

thee , etc. 
U vind ons in de hal 

van de Poiesz!
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

In 1817 werd in Duitsland de eer-
ste bestuurbare loopfi ets uitge-
vonden door Karl von Drais. De 
draisine bestond uit twee wielen, 
verbonden door een houten balk 
waarop de bestuurder ging zitten. 
Om vooruit te komen, zette hij zich 
beurtelings met zijn voeten af op de 
grond. In 1864 kwam de Fransman 
Ernest Michaux met een fi ets die 
voorzien was van trappers. De eer-
ste vélocipèdes waren van hout, 
later werden ze van ijzer gemaakt. 
Uit deze fi ets ontstond de bi-cycle 
of hoogwieler, die door rijke bur-
gers bereden werd. Het was een 
hele kunst om de fi ets met een 
groot voor- en klein achterwiel te 

beklimmen. De Engelsman James 
Starley vond in 1880 de kettingkast 
uit en zijn landgenoot John Boyd 
Dunlop in 1888 de luchtband. 

Het ijzeren ros en paardenlief-
de
Dedde Wiersma zat zo’n vieren-
veertig jaar in de fi etsverkoop. Zijn 
vader Marten was de grondlegger 
van het bedrijf. In 1930 trouwde 
Marten met Antje en ze streken 
neer in de Herbrandastraat, die 
toen de Bouwwijk genoemd werd. 
Ze kregen twee kinderen waarvan 
Dedde de oudste was. Tine, Ded-
de’s vrouw, heeft een plakboek 
bijgehouden dat bij de trouwdag 
van Marten en Antje begint en ein-
digt in 2005 wanneer rijwielhandel 
Wiersma voortaan Profi le Wiersma 
‘de Fietsspecialist’ heet. Aan de 
hand van het album schetst Dedde 
de geschiedenis van de succesvolle 
zaak. Hij herinnert zich nog hoe zijn 
vader met de rijwielhandel begon. 
“Mijn vader liet op de Bouwwijk 
een hokje neerzetten dat hij niet 
betalen kon”, zegt hij. “Geld had hij 
niet. Hij ging naar Albert Schootstra 
van de Phoenixfabriek in Leeuwar-
den en die gaf hem een dames- 
en herenfi ets. Deze werden in de 
woonkamer neergezet en als ze 
verkocht werden, moest hij maar 
weerkomen. Zo is het begonnen. 
En het ging zo voortvarend, dat er 
twee jaar later een winkeltje naast 
het hok gebouwd werd.” Toen 
kwam de oorlogsdreiging. En weer 
was het Schootstra die Marten 
Wiersma hielp. “Je moet zorgen 
dat je zoveel mogelijk voorraad 
krijgt, raadde hij mijn vader aan. Als 
hij wat verkocht had, mocht hij het 
afbetalen.” Dedde was toen tien 
jaar en hij weet nog dat zijn vader 
allerlei materiaal in huis haalde. 

“Het was een klein huisje en er 
stonden veel onderdelen op zolder. 
Na de oorlog was er niks meer te 
krijgen en toen hebben we samen 
oude fi etsen opgeknapt. Mijn vader 
maakte uit niets altijd wel weer 
iets. Daar heb ik het prutsen van 
geleerd, ik mag graag iets maken. 
Dat heb ik van hem overgenomen. 
We maakten bijvoorbeeld massie-
ve banden uit autobanden.” Dedde 
ging naar de ambachtsschool en 
voltooide een opleiding voor elektri-
cien. Daarnaast deed hij cursussen 
voor rijwiel- en bromfi etshersteller. 
Maar als kleine jongen droomde 
hij ervan om boer te worden. “Dat 
had alles met paarden te maken”, 

legt hij uit. “Na 
schooltijd ging ik 
naar de stalhou-
derij. In de oor-
logstijd haalde 
ik wel mensen 
met de brik van 
het station om 
ze ergens naar 
toe te brengen. 
Paarden hebben 
me altijd geïn-
t e r e s s e e r d . ” 
Wiersma was 
dan ook vaak van 
de partij bij het 
ringrijden tijdens 
de feestweek. 

“Zelf had ik ook rijtuigen met 
Friese paarden. Ik heb heel wat 
mensen gereden als ze afscheid 
namen, zoals 
dokter Venema, 
dokter Hazen-
berg en mees-
ter Schipper. En 
trouwerijen, tot 
Amsterdam aan 
toe.” Tine haalt 
een fotoalbum 
tevoorschijn met 
mooie plaatsjes 
van bruidsparen 
in combinatie 
met een trouw-
koets en Friese 
paarden. “Met 
onze verhuizing 
twee jaar gele-
den heb ik alles verkocht. Zo gaat 
dat”, constateert Dedde nuchter.

Goede tijden
In 1947 verhuisde de winkel van de 
Bouwwijk naar de Rijksstraatweg 
(Voorstraat), waar nu The Point 
gevestigd is. De voordeur en een 
van de ramen zijn nog hetzelfde. 
Eén kamer werd als winkel inge-
richt, de werkplaats stond achter 
het huis. Dedde was inmiddels op 
vrijersvoeten en kreeg verkering 
met Tine Smit uit Ternaard. “Heb 
je wel een extra jas aan?”, grapte 
zijn vader als hij op de fi ets naar 
Ternaard reed dat op de kale klei 
ligt. In 1955 had Marten het pand 
aan de  Rijksstraatweg 47 gekocht. 
De zaken liepen zo goed dat er uit-
breiding noodzakelijk was. In 1956 
trouwde Dedde zijn Tine en betrok-
ken ze het nieuwe pand. “De fi ets-
handel en de werkplaats bleven bij 
mijn vader, bij ons kwamen brom-
fi etsen te staan. Dat waren goede 
tijden voor ons”, vertelt Dedde. 

“We verkochten ook elektrische 
apparaten als wasmachines, cen-
trifuges en naaimachines. In 1961 
hebben we verbouwd. Achter de 
winkel kwam een huis waar mijn 
ouders gewoond hebben. Later 
hebben we de apparaten afge-
schaft en zijn we verder gegaan in 
de autobusiness. Toen mijn ouders 
verhuisden, zijn we steeds meer 
achter de winkel gaan uitbreiden.” 
Al bladerend in het plakboek komen 
we aan de hand van krantenknip-
sels ook nog een kleine ‘ramp’ uit 
1970 tegen. De ondernemingsver-
eniging BUVO gaf een vijfdaagse 
tentoonstelling in een tent. “Toen 
hebben we een windhoos gehad”, 

zegt Dedde. “We hadden de tent 
net opgesteld en de hele boel ging 
aan fl arden. Een dure racemotor 
die we geleend hadden om ten-
toon te stellen, was gelukkig ver-
zekerd. Het was een drama.” De 
ene verbouwing volgde de andere 
op. Het gezin Wiersma –ze hadden 
inmiddels vier kinderen- woonde 
daarom soms in het kantoor. In 
1988 nam zoon Marten de zaak 
over en kwam Dedde bij hem in 
loondienst. Dedde en Tine gingen 
wonen in het Oost, waar Dedde 
de ruimte had voor zijn  rijtuigen 
en paarden. In 1992 besloot hij 
zich uit de winkel terug te trekken. 
“Zonder Tine had ik het niet zover 
geschopt”, zei hij bij zijn afscheid.      

Dedde heeft in zijn loopbaan veel 
ontwikkelingen in de fi etsbranche 
meegemaakt. Van  ‘opoefi ets’ tot 
mountainbike. In het plakboek is 
een foto te vinden uit 1982 waarop 
de Itera te zien is. Het is een plas-
tic fi ets die als ‘de fi ets van de toe-

komst’ door Wiersma werd aan-
gekocht. “De fi ets moet de markt 
veroveren, maar het is nooit zover 
gekomen”, zegt hij nu. “Toch is de 
ontwikkeling van de fi ets verschrik-
kelijk hard gegaan. Mijn vader zei na 
de invoering van de fi ets met drie 
versnellingen: wat moeten ze nu 
nog veranderen aan een fi ets? Dat 
is vijftig jaar geleden. Maar sinds 
ik uit de zaak ben, hebben we de 
elektrische fi ets. Het is haast niet 
te bevatten dat zoiets mogelijk is.” 
Vroeger kon je ook niet alleen van 
een fi etswinkel bestaan. “Het was 
noodzaak om er iets bij te doen. 
Elke fi etsenmaker deed er iets bij.” 
Zo werd rijwielhandel Wiersma ook 
een autobedrijf: er werden auto’s 
verkocht en er stond een benzi-
nepomp. Met weemoed denkt 
Dedde terug aan Jan Leegsma die 
22 jaar als automonteur bij de zaak 
werkte.  “Hij heeft nog maar een 
paar jaar na de VUT geleefd. Daar 
was ik wel beroerd van hoor.” De 
zaak is nu in tweeën gesplitst: 
Marten runt aan de Marconistraat 
een garagebedrijf annex APK keu-
ringsstation. De fi etswinkel wordt 
beheerd door Eelke, die al jaren in 
dienst is bij Wiersma.

Slechte tijden
Aan de muur van de fl at aan Nijen-
stein hangt een houten plank met 
fi etsplaatjes. Van 1924 tot 1941 
moest er namelijk in Nederland 
rijwielbelasting betaald worden. 
Wie betaald had kreeg een plaat-
je, wie geen plaatje betalen kon, 
kreeg er één met een gat erin. Wie 
geen plaatje had, kreeg een boete. 
Dedde herinnert zich die tijd goed 
omdat zijn vader in het vak zat. “De 
plaatjes kosten een rijksdaalder en 
moesten zichtbaar aan de fi ets 
bevestigd worden. Ze werden aan 
het stuur gehangen of onder de bel. 
Ik hoor mijn vader nog zeggen: ‘hè, 
hè’, toen de Duitsers de belasting 
in 1941 weer afschaften. Deden 
de bezetters toch nog iets goeds!” 
Tijdens de oorlog werden er ook 
verduisteringsmaatregelen afge-
kondigd. Om te voorkomen dat de 
geallieerde bommenwerpers doel 
zouden treffen, ontwikkelde Phi-
lips de verduisterings-rijwiellamp. 
De lampjes waren zwart op één 
klein gaatje na. Dedde heeft nog 
een doosje met lampjes bewaard. 
Wat hij ook nog heel goed weet, is 

dat de Duitsers fi etsen vorderden. 
“Dan kwamen ze met een vracht-
wagen, riepen dat je van de fi ets af 
moest stappen en dan werd je fi ets 
opgeladen. De mooie, goeie fi et-
sen wilden ze graag hebben. In het 
laatste half jaar van de oorlog groef 
mijn vader een schuilplaats onder 
de vloer, waar hij mooie fi etsen 
verborg.” Na de oorlog was ieder-
een aangewezen op de fi ets, nu is 
het een luxe-artikel. Dedde moest 
van de fi ets bestaan, maar fi etste 
zelf nooit. Behalve in de omgeving 
van hun vakantieadres. Als hij hele-
maal niet meer kan fi etsen, kan hij 
met Tine nog altijd een fi etstocht 
van 100 km maken met het fi ets-

spel Stap op. Gegarandeerd zonder 
zadelpijn.

(Wie meer wil weten over de geha-
te rijwielbelasting, verwijs ik naar 
het boek van Ferdinand H.M. Grap-
perhaus: Over de loden last van 
het koperen fi etsplaatje.)

De ontwikkeling van de fi ets is ontzettend hard gegaan
Dedde Wiersma haalt herinneringen op 

Over Buitenpost als winkelcentrum is al veel gezegd. De ham-
vraag is: wordt het nog eens wat met ons dorp? De eerste stap is 
gezet: de Kerkstraat is aangepakt. Hoe lovend je daar ook over kunt 
spreken, de leegstand van winkelpanden is exemplarisch voor de 
Voorstraat. Ondernemingen komen en gaan. Gelukkig zijn er ook 
uitzonderingen. Op Bakkershoek staat bijvoorbeeld nog steeds 
een zaak in huishoudelijke artikelen en op de andere hoek bevindt 
zich al sinds 1956 rijwielhandel Wiersma. Dedde Wiersma neemt 
ons mee terug in de tijd. 

(advertentie)

(eigen foto)

(eigen foto)



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

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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Tuin (be ) leven

februari 2008
‘Gif of Gift’ jaarthema in De Kruidhof
Professor dr. F.H.L. van Os (1907-2001), de grondlegger van de Geneeskrach-
tige Kruidentuin van De Kruidhof, deelde de geneeskrachtige planten 
in in 24 groepen, die ieder bij een categorie aandoeningen passen. Veel 
van deze planten veroorzaken bij inname vergiftigingsverschijnselen. 
Toch horen ze volgens Van Os in de Geneeskrachtige Kruidentuin thuis. 
Dezelfde planten zijn bij een lage dosering geneeskrachtig. Verschil-
lende behandelmethoden maken gebruik van geneeskrachtige kruiden, 
waaronder de fytotherapie. Een algemeen aanvaarde definitie van fy-
totherapeutica luidt: “Geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uit-
sluitend planten, delen van planten of combinaties daarvan bevatten, 
in ruwe of bewerkte staat.” Gezondheidsklachten en ziekten  worden 
behandeld met plantaardige middelen waarvan men een medicinaal 
effect veronderstelt. Fytotherapie is dan ook geen alternatieve genees-
wijze, maar kan als voorloper van de moderne farmacologie gezien wor-
den. Professor Van Os, zelf apotheker, was een warm pleitbezorger van 
de fytotherapie. Het onderzoek dat sinds de jaren veertig van de vorige 
eeuw onder zijn leiding is gedaan in de Kruidentuin en later De Kruidhof 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zowel de fy-
totherapie als de ‘gangbare’ biofarmacie. De fytotherapie is onderwerp 
van wetenschappelijke studie bij de vakgroep Farmaceutische biologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen, waarmee De Kruidhof momenteel 
samenwerkt. De plantencel als leverancier en producent van farmaceu-
tisch relevante producten staat  centraal in het onderzoek van deze 
vakgroep. Concreet betekent dit, dat de onderzoekers voortdurend op 
zoek zijn naar stoffen in planten die werkzaam kunnen zijn in het men-
selijk lichaam. Zo wordt er op het terrein van De Kruidhof onderzoek 
gedaan naar f luitenkruid als middel tegen kanker. Ook Pelargonium 
(‘geranium’), Wollemia nobilis (een conifeer) en Artemisia (alsem) staan 
in de belangstelling bij het huidige onderzoek.

Top-tien
De Kruidhof gaat in 2009 bekendheid geven aan “de” top-tien van giftige 
planten. De lijst van deze top-tien circuleert al jaren op het internet bij 
diverse overzichten van giftige planten en is dus geen uitvinding van 
De Kruidhof. De volgorde waarin de planten worden genoemd is wil-
lekeurig. Criterium bij het opstellen van de lijst is het algemeen voorko-
men van deze planten in en om de tuin of in de (natuurlijke) omgeving. 
Tot de top-tien behoren notoire vergifplanten als de tabak en het vin-
gerhoedskruid, maar ook de iets minder bekende soorten als de ole-
ander, het peperboompje, herfsttijloos en datura. Geliefde tuinplanten 
als de goudenregen en de monnikskap vinden we in de top-tien terug, 
evenals de altijd groene haagconifeer Taxus baccata en het romanti-
sche lelietje-van-dalen. Voor meer informatie kunt u nu al de website 
van De Kruidhof bezoeken (www.dekruidhof.nl). Naast aandacht voor 
het gif in planten zal ook de gift aandacht krijgen: wat de planten ons 
brengen aan geneeskracht, aan vreugde en aan voedsel. Iedere maand 
gedurende het openingsseizoen gaat De Kruidhof een groep mensen 
verrassen met een gift in natura. 

Op basisschool ‘de Fontein’ 
is sinds vorig jaar een Kids-
team actief. Dit is een groep 
kinderen die zich inzet tegen 
pesten en zinloos geweld. Het 
kidsteam heeft door het inza-
melen van lege fl essen en het 
doen van klusjes geld ingeza-
meld. Met dit geld wilden ze 
graag een stoeptegel, met het 
bekende lieveheersbeestje 
erop, fi nancieren. Dit is inmid-

dels gelukt en de stoeptegel 
is afgelopen maandag, 2 fe-
bruari, tijdens de maandope-
ning  overhandigd. Inmiddels 
is het team alweer druk bezig 
met het inzamelen van geld, 
omdat er ook nog een vlag en 
wellicht een mooie pleinplak-
ker op het verlanglijstje staat.
Voor meer informatie of opgave 
is Margreet Braaksma te berei-
ken op tel. 06-12665263.

Stoeptegel tegen pesten en zinloos geweld

Tijdens de 42e algemene le-
denvergadering van de ten-
nisvereniging Buitenpost, 
welke plaats vond op 27 
januari 2009 in The Point, 
reikte het erelid mevrouw 
Sien van Helden voor de 
17e maal de servicebal uit. 
Deze waardering, (de ser-
vicebal is gemaakt door S. 
Oostenbrug) is in 1992 door 
haar ingesteld. De service-
bal wordt uitgereikt aan een 
lid van de tennisvereniging, 

die zich als vrijwilliger in het 
verenigingsjaar, voor of ach-
ter de schermen, verdien-
stelijk maakt. Vrijwilligers-
werk is een onmisbaar iets. 
De aanwezige leden waren 
het er dan ook unaniem 
mee eens, dat de servicebal 
aan Theo van Asperen werd 
toegekend. Niet alleen als 
secretaris, maar ook op 
andere terreinen maakt hij 
zich verdienstelijk binnen 
de vereniging.

Uitreiking ‘servicebal’ bij tennisvereniging Buitenpost

Oerlêst
door Janne Oosterwoud

(foto:Sjoukje Miedema)

(eigen foto)

Bijna Dood Ervaringen
Het boek van Pim van Lom-
mel “Eindeloos Bewustzijn” 
heeft al veel stof doen op-
waaien. In dit boek beschrijft 
van Lommel, cardioloog van 
beroep, de Bijna Dood Erva-
ringen (BDE) van mensen 
die op de rand van de dood 
zijn geweest, bijvoorbeeld 
door een hartstilstand. Juist 
tijdens die momenten, 
waarbij vitale lichaamsfunc-
ties uitvielen en de herse-
nen geen zuurstof kregen, 
hebben sommige mensen 
een ongekend heldere er-
varing gehad. Ondanks dat 
het verschillende personen 
betrof, kwamen veel kenmerken met deze BDE over-
een. Er werd een licht gezien waar ze, als door een tun-
nel, naar toe werden gezogen. Prachtige landschappen 
met onvoorstelbaar mooie en heldere kleuren werden 
gezien en muziek, nog nooit eerder zo mooi, gehoord. 
Er waren personen die vertelden van ontmoetingen 
met overleden familieleden of bekenden en weer ande-
ren vertelden dat ze een terugblik op hun leven hadden 
gekregen. Voor nagenoeg iedereen die een dergelijke 
ervaring had gehad veranderde hun leven na deze ge-
beurtenis. Tot nu toe is in de huidige wetenschap voor 
deze BDE weinig ruimte. Veelal worden ze afgedaan als 

hallucinaties. Van Lommel 
probeert deze ervaringen 
serieus te nemen en er wel 
ruimte voor te scheppen 
door een pleidooi te voeren 
om anders tegen bewust-
zijn aan te kijken. Is dit wat 
ons te wachten staat na de 
dood? Is dit de hemel waar 
de Bijbel over spreekt? Deze 
vragen, en misschien nog 
wel meer, komen door dit 
boek van van Lommel naar 
boven. Kunnen deze verha-
len je helpen als gelovige en 
hoe dan? Tijdens deze mid-
daglezing wil ds. van Helden 
zijn eigen gedachten, vragen 
en ideeën, door met elkaar 

in gesprek te gaan over dit boek, met anderen delen. 
De lezing zal worden afgesloten door een vesper onder 
leiding van ds. T. Weidema-Bos. Daarna is er gelegen-
heid om onder het genot van een hapje en drankje na 
te praten. De Doopsgezinde Gemeente Buitenpost ver-
welkomt graag een ieder die belangstelling heeft voor 
dit onderwerp.

Datum: 8 maart 2009
Ontvangst: 14.30 uur
Aanvang lezing: 15.00 uur
Waar: Julianalaan 12a, Buitenpost

Zondagmiddaglezing 8 maart met ds. G. van Helden 

Rosi weet het nog als de dag van gisteren. Het was op 
een donderdag en het was steeds harder gaan waai-
en. Aan het eind van de middag hoorden ze plotseling 
dat hun dorp die avond getroffen zou worden door een 
zware cycloon. Met een handvol waardevolle spullen 
zochten ze hun toevlucht bij de buren. Dat huis zou het 
geweld van de storm wel kunnen doorstaan. Toen de 
volgende dag de storm ging liggen, bleek van hun ei-
gen huis en winkel niets meer over. Miljoenen mensen 
worden nog elke dag geconfronteerd met de pijnlijke 
herinneringen aan de ramp die hen ooit trof. De eerste 
crisis is voorbij en hun leven lijkt weer op orde. Maar 
verdriet en trauma’s verwerk je niet zomaar. Tijdens 
de veertigdagentijd tussen Aswoensdag en Pasen, 
van 25 februari tot en met 11 april, wordt er in de Pro-
testantse Kerk(en) in Buitenpost gecollecteerd voor 
projecten van Kerk in Actie, die te maken hebben met 
wederopbouw na een ramp. Daar is vaak een lange 
adem voor nodig. Wederopbouw begint pas als de 

eerste crisis voorbij is. Maar een ramp laat je niet los. 
De Protestantse Kerk(en) in Buitenpost organiseert in 
dit kader op dinsdag 10 maart een bijeenkomst over 
de noodhulp en wederopbouw in Bangladesh na de 
cycloon, die dit land op 15 november 2007 trof. Flo-
rette Koning van Kerk in Actie zal deze avond vertellen 
over het werk van de organisatie PASA in het westen 
van Bangladesh, over het leven aldaar, over cyclonen 
en overstromingen en wat noodhulp en wederopbouw 
daarbij voor mensen in Bangladesh betekenen. Ze pre-
senteert haar verhaal aan de hand van foto’s die zij zelf 
nam, toen zij Bangladesh enkele maanden geleden be-
zocht. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst 
bij te wonen op dinsdag 10 maart van 19.30 tot 22.00 
uur in ‘de Schakel‘ aan de Voorstraat 15. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de heer E. 
Medema, tel. 542144. 
Meer informatie over het werk van Kerk in Actie vindt 
u op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Klaverjasclub ‘de Meerpaal’ zoekt gezellige nieuwe le-
den. Door de steeds voortschrijdende vergrijzing loopt 
het aantal deelnemers gestaag terug. Om te overleven 
plaatst de club deze oproep. Iedere donderdagmiddag 
wordt er geklaverjast in It Koartling. Het begint om 13.30 
uur. De inleg is € 3,50 per keer en er zijn kleine prijsjes 

te winnen. Een klein beetje ervaring als klaverjasser is 
wel gewenst. U kunt ook gewoon eens langs komen 
ter kennismaking. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Stich-
ting Sociaal Kultureel Werk It Koartling, tel. 541214 of bij 
Frans van Lune, tel. 541430.

Enthousiaste klaverjassers gezocht

Noodhulp en Wederopbouw na cycloon Bangladesh

Wa fan ús hat it net meimakke, oe-
ren lang sommen en taal, opsluten 
tusken de skoallemuorren. Ik ha 
faak in sucht litten as ik achter de 
kaktussen de blauwe loft seach. 
It skoft wie altyd in befrijing, ek al 
wie it waar noch sa min. Tikboar-
tsje, balje, knikkerje, toudûnsje, 
hearlik! 

Nei’t it bliken docht yn ’e krante-
berjochten binne guon âlderen de 
bernejierren fergetten. Se hawwe 
oerlêst fan boartsjende bern yn 
’e strjitte. Pardon? Oerlêst fan 
moterduvels op ’e rûnwei of pes-
tende en dievjende jongerein, dêr 
kin ik yn komme. Mar skoalbern 

dy’t bûtendoar de stress fan har 
ôfboartsje, en soasjale feardighe-
den oefenje... Wat moatte se dan? 
Mei in blikje Cola achter de kom-
pjûter?

Yn in Brabânsk doarp meie de 
bern fan de berneopfang net 
bûten boartsje as der op it tsjerk-
hôf dêrnjonken in begraffenis is. 
Dit is in foarbyld, seit de direkteur, 
dat bernedeiferbliuwen sa folle 
mooglik rekken hâlde wolle mei 
de omjouwing. Wat in mispleatste 
oanpasserij. Lit dy fl eurige ber-
nelûden mar oer de grêven klinke. 
De takomst mei foargean.

Speciale ruimte gemaakt waarin straks de zeer giftige planten komen te staan. 
(eigen foto)



Zaterdag 07 februari 2009 werd er weer afgezwom-
men in zwembad De Kûpe te Buitenpost. In de be-
oordelingscommissie zaten: Janet Veenstra, Baukje 
Benedictus en Erika Riemersma. Vanuit het Nationaal 
Platform Zwembaden was, als rapporteur, aanwezig 
dhr. Geert Nijboer, hij was zeer tevreden.

Kinderen geslaagd voor hun A diploma:
Marinte Vellema, Roan Altena, Wietse v/d Meer, 
Geertje v/d Meulen, Marijke Kamstra, Sarah Stougie, 
Chantal Louise de Breeyen, Hester de Jong, Tjalling 
Veenstra, Henrike van Ringen, Jarno Senneker, Gerda 
Witteveen, Jennie Wijma, Imelda Simone Visser, Mar-
tine Elzinga, Vincent Horsthuis, Renzo Visser, Kylian 
Leistra, Bente Zwama, Nick Flapper, Sietse Dam, Isa 
v/d Meer, Martijn Veenstra, Martine Zuiderveld. Sjoerd 
Buisman, Sanne Meindersma, Danielle Visser, Chris-

tine van Wieren en Folkert de Haan.

Voor het B diploma:
Thijs Zijlstra, Pieter Johan v/d Hoop, Esmee ten Hoe-
ve, Sieberen Dam, Gaele Beerda, Christian v/d Veen, 
Pieter Wijchers, Gosse Gjalt de Haan, Robert Kooistra, 
Eelze Douwe Spinder, Sanne Jildou Otter, Ida Terpstra, 
Willem Pol, Harm Bergsma en Justine v/d Veen.

Voor het C diploma:
Césanne Slaakweg, Samantha Brandsma, Harm 
Kroodsma, Gerben Jesse Vaatstra, Regner v/d Heide, 
Berber Strampel en Arjen v/d Wijk.

Meer foto’s op: www.klaasvanderploeg.nl. 
Allemaal graag tot ziens in De Kûpe!

Diplomazwemmen in ‘De Kûpe’
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Algemene ledenvergadering 
uitvaartvereniging Buitenpost 
Het bestuur van de uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit tot het bij-
wonen van haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 17 maart  
’s avonds om 19.30 uur in de Schakel.

Agenda:
- Opening
- Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2008
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart
- Jaarverslag van de secretaris  2008
- Jaarverslag penningmeester boekjaar 2008
- Rapport van de kascommissie
- Benoeming kascommissie
- Verkiezing bestuursleden
 Aftredend en herkiesbaar de heer D. Feitsma. Tegenkandidaten kunnen 

worden ingediend bij de secretaris, D. Feitsma, Eringalaan 19.
- Vaststellen contributie en ledenkorting 2009
- Rondvraag
- Sluiting

Het bestuur

(foto: Klaas van der Ploeg)

(foto: Klaas van der Ploeg)

De photo
door de redactie

Lichtroute - heeft u al een idee……
Heeft u uw buurt al geïnspireerd? Natuurlijk willen wij graag zoveel moge-
lijk opgaven voor onze lichtroute. Daarom in iedere Binnenste Buitenpost 
een geheugensteuntje! U hoeft niet alles uit de kast te halen, maar ge-
woon een gezellige feestpaal voor uw huis, kunt u bij diverse bedrijven en 
particulieren huren. Even op het internet zoeken en je kunt te kust en te 
keur, met dit regenachtige weer verslijten we veel tijd achter de computer 
en google helpt u goed op weg. Duik er even in en u zult zien dat het de 
moeite waard is! Opgave en inlichtingen zie onze site.

Kleintje feestweek – al bijna zover
Nog een maand wachten en dan hebben we de voorjaarskermis alweer in 
Buitenpost. Zoals gemeld in de vorige editie van dit blad, organiseert de 
stichting feestweekcommissie een Kleintje Feestweek. Op vrijdag 3 april 
Hollandse avond en zaterdag 4 april BammBamm. Heeft u de oppas al 
geregeld? En staan de kruisen in uw agenda, want zorg dat je erbij bent! 
Het zal uw dromen overtreffen!

Bûtenposter Keninginne
Helaas moeten wij u melden dat er nog geen enkele dame zich heeft op-
gegeven voor deze verkiezing. Inmiddels zijn de sponsoren wel benadert 
en kunnen we meedelen dat er weer een prachtig prijzenpakket voor de 
winnares beschikbaar wordt gesteld. Sponsoren zijn tot nu toe: Hedera, 
Modique, Tripartite, Carin’s Haarmode, Buwalda fotografie en natuurlijk de 
Lady Phone aangeboden door EP Faber uit Kollum. Twijfel dus niet langer 
maar stuur (voor 26 april) een leuke mail over jezelf (of je leuke vriendin, 
moeder, zus o.i.d.) met foto naar bovenstaand adres. Alle dames tussen 
de 16 en 60 mogen meedoen. De verkiezing verloopt via stemmen op 
onze site gedurende de hele maand mei. Dus dames geef u op!

Ideeën?
Heeft u nog een leuk idee voor ons? Wij proberen altijd nieuwe evene-
menten te verzinnen voor jong en oud, maar misschien loopt u al tijden 
met een geweldig idee rond. Houdt deze dan niet langer voor uzelf, maar 
geef hem door aan de commissie. Alle ideeën, voor jong of oud, zijn van 
harte welkom en zullen serieus behandeld worden. Want een feestweek 
maak je met elkaar!
Contact: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl
Site: www.feestweekbuitenpost.nl

Ieder jaar trekken honderden jongeren en volwas-
senen uit heel Nederland de werkhandschoenen aan 
om mee te helpen aan de bouw van huizen, klinieken 
en scholen in verschillende ontwikkelingslanden. De 
projecten worden onder het motto ‘bouwen aan jezelf 
door te bouwen voor een ander’ georganiseerd door 
de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega. 
Anne Veenstra uit Buitenpost zal zich komende zomer 
inzetten voor een bouw project in Haïti. Het doel: een 
trainingscentrum in de buurt van Atrel. Op deze ma-
nier kunnen docenten worden opgeleid en het kan het 
onderwijs verbeterd worden. Afgelopen jaar heeft hij 
een succesvol project in Bolivia gehad samen met ROC 
Friese Poort. Ook hier is gewerkt aan verbetering van 
het basisonderwijs. Dit jaar is de keuze gevallen op Ha-
iti. “Op het door orkanen getroffen Haïti is hulp hard 
nodig. Nog geen dertig procent van de mensen heeft 
toegang tot de basisgezondheidszorg en de helft van 
de mensen is analfabeet. Een achtste deel van de kin-
deren sterft voor het vijfde levensjaar door ziektes als 
aids en malaria”. Er is dus genoeg te doen in het arme 
Haïti. Via de website www.helponsbouwen.nl worden 
sponsors gezocht, en worden acties georganiseerd om 
dit project te financieren. Helpt u ons bouwen?

Een World Servants-project is meer dan bouwen al-
leen. Deelnemers bouwen ook aan zichzelf door alles 
wat zij meemaken en doen tijdens een project en door 
de ontmoeting met mensen die in een land leven met 
een hele andere cultuur. Dit is leerzaam omdat hun 
leefomstandigheden en geloofsbeleving anders zijn. 

Daarom is het motto van World Servants: ‘bouwen aan 
jezelf door te bouwen voor een ander’. Wil jij weten 
hoe je kunt helpen? Kijk op: www.helponsbouwen.nl. 
Achtergrondinformatie over World Servants kunt u vin-
den op: www.worldservants.nl.

Helpt u ons bouwen?

Anne Veenstra tijdens een lesprogramma in het weeshuis 
van Puesto Fernandez in Bolivia. (eigen foto)

Werkgroep Mejontsmaveld 
vergaderde opnieuw
Hoewel er geen nieuwe ontwikkelingen waren te bespreken vergaderde 
de werkgroep Mejontsmaveld in de laatste week van januari opnieuw in 
It Koartling. Vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, omwonenden en 
de Paardensportcommissie bespraken de stand van zaken en trokken als 
conclusie dat waarschijnlijk het veld de komende jaren in ieder geval ge-
spaard blijft voor bebouwing. Maar garanties zijn er niet en het is daarom 
verstandig om als werkgroep actief te blijven en alert te zijn op tekenen 
dat er wijziging in de situatie zou kunnen komen. De werkgroep heeft 
zich nu daarnaast tot doel gesteld om zich te gaan oriënteren op de kwa-
liteit en een meer gebruik van de voorziening. Ook het Mejontsmaveld 
zal in de loop der tijd onderhoudsbeurten moeten krijgen, zeker als een 
vaker en intensiever gebruik actueel zou worden. Afgesproken werd om 
in september opnieuw bijeen te komen. Er kan dan na de vlooienmarkten 
op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag, en het Concours Hippique in 
augustus met een scherpere blik gekeken worden naar de conditie en 
mogelijkheden van het veld. In de vergadering zullen ook diverse andere 
partijen uitgenodigd worden. In het bijzonder de middenstandsvereniging 
BUVO, evenementencommissie Stichting Evenementen Buitenpost, de 
vaste gebruikers van scouting ‘de Brimzen’, het Lauwers College en AOC 
zullen dan als (eventuele) belanghebbenden gevraagd worden mee te 
denken over de toekomst van het Mejontsmaveld.

Het is niet bekend wanneer deze foto gemaakt is, maar vermoedelijk is dat ergens tussen 1920 en 1930. Het 
rustieke beeld van het voormalige markante station, dat in 1974 werd afgebroken, met een wachtende locomo-

tief zal bij menig oudere buitenposter misschien wat weemoed op kunnen roepen. 
(foto: archief Binnenste Buiten Post)



Bij The Readshop is het een drukke ochtend, mensen komen en gaan voor boeken en tijdschriften en bij het inpandige postkantoor is het al even 
druk. Alweer vele jaren zitten Martijn en Gea Verhaar met hun boekenwinkel gevestigd in het centrum van Buitenpost, en sinds 2003 is hij aange-
sloten bij The Readshop winkelketen, wat een voordeel is in de verspreiding van folders en in  en verkoop. Toch ontwikkelen de eigenaars ook zelf de 
nodige actie en exploiteert, naast de boekhandel, ook de in 2007 overgenomen (van de DA drogist) zonnebank en fotokiosk binnen hun bedrijf. Zo 
kunnen er pasfoto’s worden gemaakt en voor de aanschaf/advies van o.a. camera’s zowel digitaal als analoog, als ook het laten ontwikkelen van fo-
to’s zowel in digitaal als normale fotoafdrukken bent u hier aan het goede adres..Tevens is The Readshop aangesloten bij Fotoquelle en kan de klant 
op www.fotoquelle.nl  alles op het gebied van fotografi e bestellen, van fi lmrolletje tot de meest geavanceerde digitale camera aan toe, om deze ver-
volgens bij The Readshop aan te schaffen. Hiernaast ligt bij The Readshop ook een compleet assortiment op voorraad, van geheugenkaartjes tot aan 
een complete range camera’s. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de website van fotoquelle de foto’s te laten afdrukken op bekers of kussenslopen 
of laten afdrukken op canvas. Voor zowel de zonnebank als de pasfotostudio is een aparte ruimte ingericht welke geheel aan de nieuwste eisen van 
deze tijd voldoen, de zonnebank is zelfs dagelijks tot 21.30 uur geopend. In het inpandige Postkantoor kunnen alle voorkomende werkzaamheden 
voor u worden geregeld. Zo kunnen er auto’s worden overgeschreven maar ook aanhangwagens en boottrailers en caravans op naam worden gezet, 
ook voor het versturen van pakketten bent uw hier aan het goede adres. In de The Read shop treft u een keur aan tijdschriften en boeken aan, al-
leen al de tijdschriften beslaan 850 titels. De keuze in boeken en aanverwante artikelen is enorm groot en zult u in bijna alle gevallen vinden wat u 
zoekt. Mocht echter het boek van uw keuze niet op voorraad staan dan kan het worden besteld met een levertijd van 2 à 3 dagen door middel van 
een speciaal bestelsysteem. Voorts is er een groot assortiment aan wenskaarten. Zo staan er 35 molens met verschillende wenskaarten in de winkel,  
en daarnaast nog 4 meter wandstelling met kaarten zodat er bijna altijd de kaart van uw keuze aanwezig is. In The Read shop werkt, naast  Martijn 
en Gea Verhaar, nog een vaste kracht en zijn er ook nog 3 parttime krachten om alles in goede banen te leiden. De boekhandel voert ook een breed 
assortiment in kantoorartikelen en voorziet deze boekhandel hiermee in een behoefte, van pin rol tot aan opbergsystemen. Alles ligt op voorraad in 
deze moderne boekhandel. Ook is de mogelijkheid om de gehele kantoorinrichting te laten verzorgen door The Readshop. Zo kunnen er kopieerma-
chines en  faxapparaten en alle andere voorkomende inrichtingen en een compleet pakket aan diensten worden geleverd. Wij proberen de service-
graad zo hoog mogelijk te houden door alles in het werk te stellen en tegemoet te komen aan alle wensen van  onze klanten.

The Readshop is geopend op: ma  13.00-18.00 uur Het postkantoor is geopend op: ma  13.30-17.30 uur
 di t/m do  8.30-18.00 uur  di t/m vr  9.00-12.00 uur
 vr   8.30-21.00 uur   13.30-17.30 uur
 za   9.00-12.00 uur  za  8.30-17.00 uur  

The Readshop een compleet pakket aan service

Modeshow bij Buitengewoon Buitenpost

Zin in de lente?

Dinsdag  31 maart a.s om  14.00 uur en 20.00 uur vindt onze voorjaars modeshow plaats.

Achter in de winkel in een gezellige ambiance zullen onze modellen u laten zien wat  voor combinaties er allemaal mogelijk 
zijn met onze nieuwe collectie. Van het merk Sust, tuniekjes, blouses, jurken, rokjes, shirts, vesten en broeken showen zij die 
dingen die allemaal heel goed bij elkaar passen. Dit merk laat zich ook uitstekend combineren met de broeken van ART die 
bekend staan om de uitstekende pasvorm en verkrijgbaar zijn in vele kleuren en van maat M tot en met maat XXXL. Deze 
broeken zijn er in diverse modellen en gemaakt van diverse materialen zoals linnen en viscose elastan. Ook de vele model-
len t.shirts, hemdjes van de diverse materialen katoen met een mix van bamboo en viscose laten zich daarmee weer heel goed 
combineren.(Slipperly).

Nieuw is de linnen collectie van het Nederlandse merk Geesje Sturre. Deze blouses, tuniekjes en colberts kenmerken zich door 
de mooie kleuren en de prachtige kwaliteit linnen. Artistiek en bijzonder is onze collectie blouses, colberts en tunieks van Het 
Paapje. Deze kleding is gemaakt van linnen en bourette zijde. U zult versteld staan van de schitterende kleuren en de prachtige 
dessins, unieke kledingstukken waar u jarenlang plezier van heeft.

Houdt u van apart dan hebben we schoenen van het merk Trippen, bijzonder om hun uiterlijk. Maar wat nog veel belangrijker 
is, het loopcomfort, eenmaal geprobeerd, wilt u geen andere meer.

Dit alles is slechts een greep uit onze collectie, we hebben ook nog heel veel blouses, broeken, rokken en shirts die onderling 
ook heel goed matchen van het Deense merk Gossip.

Nieuwsgierig geworden ?

Plaats reserveren voor de Modeshow?
- in de winkel persoonlijk aanmelden.
- telefonisch 0511 541554
- email: info@Buitengewoonbuitenpost.nl (Vermeld uw naam en het aantal personen voor wie u reserveert.)



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Nu: Winterbeurten!
* geheel goed nazien

* alles schoongemaakt

* uw fi ets weer 
   in topconditie

* gratis leenfi ets

Prijs: €29,95
* excl. onderdelen

Wij zijn gesloten van
 22 t/m 27 december

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

L a a t s t e  r o n d e
W i n t e r c o l l e c t i e  nú:

Voor de helft van de helft!



Tennisrackets
nu  ve le  superaanbiedingen! ! !

b.v. Headflex point prestige van €199,95 nu €99,95

Ook in de merken Dunlop en Wilson hebben wij 
aanbiedingen hangen!!!

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Fryske Boekewiken 2009
21 febrewaris o/m 8 maart

Boekje Feestlift fergees 
by oankeap fan € 9,- oan Fryske boeken.

Alle dames , heren en kinder zomer- en 
winterschoenen halve prijs

Sla uw slag, alles moet weg!
Dames t/m maat 41 - Heren t/m maat 50

Totale leegverkoop

Nu ook pedicure eventueel ’s avonds 
bij u thuis! €15 tel. 06 20870882

Wagenaar Schoenmode
Kerkstraat 17

9285 TA Buitenpost



IJlstra boeken-top 10

1. De kâlde krústocht - H. Speerstra - € 25,00
2. De koude kruistocht - H. Speerstra - € 25,00
3. De hearen fan Fryslân - A. Terpstra - € 19,50
4. It sil heve - J. Lolkama - € 20,00
5. Achtkarspelen, mensen door de tijd - D. de Graaf - € 9,95
6. Het pauperparadijs - S. Jansen - € 17,95
7. De pianostemmers - D. Mason - € 7,50
8. Boekhandelaar van Kaboel - Seierstad - € 10,00
9. Suezkade - J. Siebelink - € 19,90
10. Bacteriën moeten ook leven - Y. van ’t Hek - € 7,50

Kipburgers
Pak a 2 stuks 

Optimel Drink
3 pakken à 1 liter

Bildstar
Zak à 10 kg 3,99

+25 +50

+100
8 maart 2009

+100
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Jetlag

Werken heeft zo z’n nadelen maar 
ook z’n voordelen. Hard werken is 
niets mis mee, vooral niet als dat 
eens in het buitenland is. Zo moest 
ik laatst ook weer eens werken in 
het buitenland, in Amerika nog wel. 
Ook dat heeft weer zijn voor- en 
nadelen. De reis op zich is al een 
belevenis. Zo moest ik 12.30 uur 
vliegen, op zich een prima tijd. 
’s Morgens de kinderen naar 
school en dan die kant maar eens 
uit. Na leuk vertoeven in de taxfree-
zone vertrok onze stalen vogel rond 
12.30 uur richting het grote ver van 
mijn bed land. Na een vlucht zon-
der slaap van 11 uren sta je dan 
om 16.30 uur diezelfde middag 
in Houston op het vliegveld. Best 
een rare ervaring, 11 uren vliegen 
en dan 4 uren later arriveren. In 
Houston hebben we veel huizen 
met de mooiste vloeren gezien, 
de eigenaren hiervan hebben het 
moeilijk tijdens de crisis. Ze hebben 
geen 230 miljoen meer op de bank 
maar nog maar 197 miljoen, zielig. 
’s Avonds rond de klok van 01.00 
uur wilde ik toch wel eens mijn 
110 cm hoge bed (Alles is groot 
daar!) opzoeken, het was tenslotte 
al 08.00 uur de volgende morgen. 
Uitgeteld val je dan als een blok 
in slaap om vervolgens om 04.00 
uur klaarwakker naar het plafond 
te staren, en ik maar denken dat ik 
uitgeput was. Maar even tv kijken 
en rond 07.00 uur ontbijt en aan het 
werk. Zo gaat het een paar dagen 
door totdat je ’s morgens tegen 
07.00 uur pas wakker wordt, jet-
lag onder controle. Net op tijd om 
het vliegtuig te pakken en door te 
vliegen naar Las Vegas. Om 11.00 
uur de lucht in, 3 uren vliegen en 
vervolgens om 12.00 uur landen. 
Dus… weer om 05.00 uur klaar-
wakker de volgende morgen. Back 
in the jetlag! Las Vegas is een rare 
stad, alles is nep, de Eiffeltoren, de 
sloten van Venetië, het paleis van 
Caesar en ga zo maar door. En ja, 
zelfs de vrouwen waren nep. Geluk-
kig was er niet veel tijd daar er lan-
ge dagen gewerkt moest worden. 
Ook het lawaai is heel erg. Kom je 
’s morgens (na 3 uren wakker te 
hebben gelegen) met je slaperige 
kop uit de lift voor een rustig ont-
bijt, hoor je bij het opengaan van de 
liftdeuren: ting ding ding ding dong 
dong ding ding ting en ga zo maar 
door. Onvoorstelbaar om te zien 
dat er om 08.00 uur ’s morgens al 
bierdrinkende mannen én vrouwen 
achter de gokkasten zitten, zet mij 
maar op de camping langs een kab-
belend meertje, dat klinkt een stuk 
beter. Goed, na een paar dagen, als 
je de jetlag net onder controle hebt, 
is de reis huiswaarts daar en be-
gint het hele circus opnieuw maar 
dan anders. 11.00 uur opstijgen, 
2 uren vliegen (wind mee) en om 
15.00 uur landen. Daarna 16.00 uur 
opstijgen, 9,5 uren vliegen (weer 
wind mee) om vervolgens 13.30 
uur te landen of zo… ik weet het 
ook niet meer. Ik ben de kluts kwijt 
en kan weer een paar dagen om 
zes uur aan het werk omdat ik toch 
klaarwakker ben… nou ja… het 
was een mooie belevenis. Op naar 
de volgende jetlag!

Reinold Paauw

Heb ‘onze’ burgervader

Buitenpost staat op de kaart 
Binne!

Oh ja Boaite hoe dat zo?
We komen tegenwoordig landelijk 

in het nieuws!
Vertel op Boaite, wat bedoel je?
Je weet toch wel van de Nieuw-

jaarsreceptie?
Welke Nieuwjaarsreceptie dan wel 

Boaite? 
Die van de gemeente natuurlijk!
Oh die, met die parkeerboetes?

Jazeker Binne, die bedoel ik en onze
burgemeester gaat die boetes 

betalen!
Uit de gemeentekas zeker Boaite!
Dat was wel de bedoeling, maar 

dat gaf problemen!
Daar heb ik iets over gelezen 

Boaite!
Inderdaad Binne eerst Omroep 

Friesland, de Friese pers en daarna 

zelfs bij het NOS journaal.
Tot in de 2e kamer werden er vra-

gen gesteld!
Door Wilders’ partij natuurlijk hè? 

Niet te geloven Binne, die wilde 
onze burgemeester zelfs afzetten!

Waarom dan wel Boaite?
Omdat hij een slecht voorbeeld zou 

geven Binne,
door de politie van dienstklopperij 

te beschuldigen!
En als hoofd van de politie mag dat 

niet hè Boaite?
Maar het levert wel publiciteit op 

Binne en
Buitenpost staat weer eens stevig 

op de kaart.
Wat te denken van de goodwill die 

onze burgervader kweekt!
Gelukkig maar dat hij van wanten 

weet Binne!
Jazeker Boaite een goeie voor de 

gemeente!
Maar die boetes Boaite, hoe gaat 

dat verder?
Die betaalt hij uit eigen zak Binne!

Wat een goed gastheer Boaite!
Inderdaad Binne hier is echt sprake 

van goed gastheerschap!
Ik heb ook nog een parkeerbon 

liggen Boaite!
Reken dáár maar niet op Binne!

Surodoeht

Binne en Boaite in gesprek

De familie Weggen kwam in 1993 in Buitenpost 
wonen en vader Rick meldde zich toen direct 
bij de schaakclub. Zoon Jeroen was toen nog  
een peuter en te jong om te leren schaken. Vijf 
jaren speelde Rick bij ‘Schaakclub Achtkarspe-
len’. Toen de club werd opgeheven stopte hij 
met schaken. “De kinderen waren toen klein 
en vroegen aandacht. In 2001 veranderde ik 
van baan”, vertelt Rick “Eerst was ik directeur 
van CBS De Flambouw, één van de voorlopers 
van De Lichtbron, later werd ik benoemd tot be-
stuursdirecteur van een vereniging van zeven 
basisscholen. Ik werk nu in Damwoude. Het 
schaken schoot er toen bij in.”
Zijn vier kinderen bracht Rik de grondbeginse-
len van het schaken wel bij. Maar alleen  bij zijn 
jongste zoon Jeroen sloeg het aan en langzamer-
hand raakte deze besmet met het schaakvirus. 
Rick bezat enkele boeken waaronder één van 
Max Euwe (Nederlandse ex-wereldkampioen 
schaken). Dit boek gebruikte Jeroen als eerste 
studieboek om het schaken goed te leren. La-
ter schafte Jeroen zelf de nodige boeken aan. 
Inmiddels heeft hij er meer dan twintig. Via een 
klasgenoot bij het Lauwerscollege, meldde hij 
zich als lid bij ‘Tinke en Sette’ in Twijzelerheide.  
Hoewel hij als clubschaker totaal geen ervaring 
had, eindigde hij het eerste jaar als tweede in de 
competitie.
“Op een dag schaakte ik met het computer 
schaakprogramma MSN games, toen ik via in-
ternet in contact kwam met Albert Jan Hummel 
uit Kollum”, vertelt Jeroen. “We waren beiden 
schaakenthousiasten en gingen naar dezelfde 
school, daarom  maakten we kennis met elkaar. 
Ik ben een jaar ouder en zat een klas hoger dan 
Albert Jan. Via hem kwam ik in aanraking met 
schaakvereniging ‘De Twee Kastelen’ uit Kol-
lum en Gerkesklooster. Het niveau bij deze club 
lag een stuk hoger dan bij ‘Tinke en Sette’ en 
daarom bedankte ik daar als lid en ging over 
naar ‘De Twee Kastelen’. Nu had deze vereni-

ging de gewoonte 
om in twee dorpen te 
schaken. De even ja-
ren in Gerkesklooster 
en de oneven jaren in 
Kollum. Hier lag een 
fusie tussen twee 
schaakverenigingen 
aan ten grondslag. 
Vandaar ook de naam 
‘Twee Kastelen’, dus twee dorpen. Het eerste 
jaar moest Jeroen nog veel leren, maar hij bleek 
schaaktalent te bezitten. Het is nu zijn tweede 
jaar bij ‘De Twee Kastelen’ en op dit moment is 
hij de aanvoerder van de ranglijst.
Inmiddels heeft Jeroen (18) de middelbare 
schooltijd achter de rug en studeert hij Bedrijfs-
kunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij 
woont nog thuis bij zijn ouders aan de Zegge. 
Rick vond het ronduit prachtig dat Jeroen zo 
goed schaakte. “Was het weer slecht, dan 
bracht ik Jeroen naar Gerkesklooster of naar Kol-
lum, al naar gelang waar werd gespeeld”, aldus 
Rick. “Maar ik ging steeds vroeger en steeds 
vaker om te kijken met welk resultaat Jeroen 
thuis zou komen. Er kwamen opmerkingen van 
de andere schakers, zo van “Waarom wordt pa 
geen lid?”” Uiteindelijk begon het bij Rick ook 
weer te kriebelen en vorig jaar besloot hij op-
nieuw in clubverband te gaan schaken.
Jeroen schaakt inmiddels  in het eerste team 
van ‘De Twee Kastelen’, terwijl Rick in het derde 
team speelt. Jeroen analyseert wel eens par-
tijen van Rick en wijst hem dan op zijn fouten. 
“Meestal gaat het mis door tijdnood. Dan maak 
ik vergissingen. De jeugd heeft hier minder last 
van”, vertelt Rick. “Die blijven met de vlag op 
vallen nog steeds de beste zetten doen.” 
December 2008 werd op een ledenvergadering 
van ‘De Twee Kastelen’ besloten om het jaar-
lijks verplaatsen van de schaakactiviteiten tus-
sen Kollum en Gerkesklooster te beëindigen. 

De belangrijkste reden betrof het opleiden van 
jeugd tot goede schakers. Iedere keer werd een 
groepje jongeren opgeleid om die na de ‘verhui-
zing’ weer te verliezen. Besloten werd om het 
tussenliggende dorp te nemen en dat is Buiten-
post. Vanaf 1 januari 2009 wordt iedere vrijdag-
avond gebouw ‘De Schakel’ achter de Kruiskerk 
gehuurd om daar te kunnen schaken. Er is dus 
niet langer sprake van twee kastelen, maar er is 
gewoon een derde kasteel bijgekomen, name-
lijk Buitenpost.
Op de vraag wie zijn favoriete topschaker is 
volgt een verrassend antwoord. “Capablanca, 
de vroegere Cubaanse wereldkampioen. Zijn 
partijen vind ik prachtig om te analyseren”, al-
dus Jeroen, “van de nieuwe lichting schakers is 
vooral de Rus Alexander Morozevich  een favo-
riet. Hij speelt erg origineel en valt bij voorkeur 
aan.” Rick Weggen herinnert zich de schaak-
gekte op IJsland in het jaar 1972 nog maar al te 
goed en hij noemt de Amerikaanse ex-wereld-
kampioen Bobby Fischer dan ook als zijn favo-
riete schaker. 
Jeroen hoopt dit jaar weer mee te doen aan de 
Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen in 
Enschede. Vorig jaar nam hij ook deel en werd 
toen verdienstelijk achtste in een veld van meer 
dan honderd deelnemers. En dorpsgenoten, die 
willen weten of het Jeroen dit jaar lukt om club-
kampioen bij ‘De Twee Kastelen’ te worden, 
kunnen wij doorverwijzen naar de website sc-
dtk.nl.

Vader en zoon Weggen, verwoede schakers

Jaren geleden werd er veel en fanatiek geschaakt in ons dorp. Eerst 
werd er in een zaal bij Hotel Klamer gespeeld, op de plaats waar 
nu Kapenga Woonexpo staat. Sinds de zeventiger jaren werd er in 
De Roskam geschaakt in het gedeelte, wat nu China Garden is. De 
club speelde aanvankelijk in de Friese Schaakbond onder de naam 
‘Buitenpost’, maar na een fusie met de club van Surhuizum-Augus-
tinusga veranderde men de naam in ‘Schaakclub Achtkarspelen’.  
In 1998 werd de club opgeheven. Er waren interne strubbelingen 
geweest en het ledenaantal liep drastisch terug.

 (foto: Harrie Slagter)

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Stichting Farda is op weg
In december van het vorige jaar haalde onze dorpsgenoot Keihan Popal 
volop de publiciteit met zijn initiatief: Stichting Farda. In een publieke pre-
sentatie, waarbij ondermeer tv-journalist Gijs Waanders, de Afghaanse 
consul en Tweede Kamerlid Bashir aanwezig waren, kondigde vwo-scho-
lier van het Lauwerscollege aan met de stichting zoveel mogelijk hulp voor 
het door oorlog gehavende Afghanistan bijeen te willen brengen. Het was 
het startpunt van een grote klus.

“Het gaat gelukkig de goeie kant 
op met de stichting”, vertelt 
Keihan, “de eerste acties heb-
ben al het nodige opgebracht. 
En ondertussen zijn wij al volop 
bezig met het voorbereiden 
van nieuwe activiteiten”. Zo is 
de opbrengst van de marathon-
loop Achtkarspelen waaraan ondermeer door politiemensen en leerlingen 
van het Lauwerscollege werd meegedaan ten goede gekomen aan Farda. 
In de loop van het jaar moet het werk een nieuwe impuls krijgen door een 
bezoek dat Keihan aan Afghanistan gaat brengen. “Ik ga dan op bezoek bij 
verschillende plekken waar hulp nodig is, zoals weeshuizen, ziekenhuizen 
en scholen. Een belangrijk onderdeel zal ook een zelf te maken documen-
taire over de situatie in het land zijn. Deze zal gebruikt worden om meer 
publiciteit te maken voor de doelstellingen van de Stichting.

Keihan heeft het er druk mee, naast zijn school en deelname aan de 
jeugdraad van Achtkarspelen. “Het is een kwestie van goede planning om 
alles rond te krijgen”, merkt hij op. Daarnaast stelt Keihan nadrukkelijk dat 
Farda het werk is van 6 stichtingsbestuursleden en anderen die vrijwillig 
een bijdrage leveren. “Het mag soms lijken dat ik de spil ben, maar zon-
der de inzet en ervaring van die anderen zou het echt niet lukken. Ook de 
steun die ik bijvoorbeeld van het Lauwers-college krijg, is onmisbaar”. 

Vermoedelijk zal er in de loop van het jaar de Stichting Farda regelmatig 
om aandacht in het nieuws vragen. In De Binnenste Buiten nemen wij 
volgende maand daar een voorschot op, want dan zal Keihan zelf gaan 
schrijven over de stichting en zijn deelname daarin.

(advertentie)



Renoveren of  verbouwen?

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

Renoveren of  verbouwen?

Heeft u plannen om binnenkort uw woning of

bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? 

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

bekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel

bouwen als in de toepassing van moderne materialen,

zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? 

Bel dan (0511) 54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

Zaterdag 28 februari
demonstratie stempelen op kaarten

Veel boeken 
voor speciale 

prijzen!

Ried 5, 9285 KK Buitenpost, tel. (0511) 540099, fax (0511) 541907
e-mail: info@bijladministratie-advies.nl

VOOR EEN VLIJMSCHERPE ANALYSE

10 Kipnuggets of
10 Bitterballen

              *met saus  
   

Familiepakket

  *4 personen friet
  *2 frikandellen
  *2 kroketten

Bamiblok of Nasischijf
Frikandel of Kroket

1,00€

Grote pistolet gezond

            
            *nu slechts:

2,95€

Familiepakket

  *4 stokjes kipspies
     met satésaus
  *4 personen friet

Kleine Mini Loempia’s
5 stuks

              *met saus

2,95€

2,95€

6,00€

7,95€

aanbiedingen geldig voor de maand maart

Openingstijden:
maandag en dinsdag 8.00-18.00 uur

woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur
zaterdag vanaf 11.30-19.00 uur 

Laat ons uw feestje verzorgen... met oud Hollandse spelletjes.
Vraag vrijblijvend om informatie. Ook voor vergaderingen, buurtfeestjes, 

bingo en verjaardagsfeestjes (± 25 à 30 personen)



Op dinsdag 10 februari onthulde burgemees-
ter van der Zwan een glas-in-lood raam dat op 
de zolder van het Jeltingahuis herontdekt was. 
Het is een kunstwerk dat geschonken werd door 
dankbare Limburgse evacués die in de laatste 
maanden van de Tweede Wereldoorlog in Acht-
karspelen gedwongen een onderdak kregen. Bij 
de onthulling werd zowel door de burgemeester 
als door plaatselijk oorlogshistoricus Jasper Kei-
zer de emotionele en symbolische waarde van 
het raam benadrukt. Tot er een nieuwe plek in 
het gemeentehuis is gevonden blijft het raam te 
bezichtigen in de boekwinkel van Peperkamp in 
de Kerkstraat.

Het gebrandschilderde raam herinnert aan een bitter 
stukje oorlogsgeschiedenis. Kort voor de bevrijding 
werden in het noorden van Limburg veel mensen door 
de Duitse bezetter in de bitterkoude winter in overvolle 
treinen gedwongen naar Friesland, Groningen en Dren-
the te gaan. Gemeentebesturen van de drie provincies 
kregen opdracht om duizenden op te vangen, een gi-

gantische opgave gezien de oorlogsomstandigheden. 
Het Limburgsch Dagblad vertelt in april 1945 over de 
evacuatie:“... ver verspreid over een eindelooze reeks 
plaatsen, dorpen en gehuchten in de provincies Gro-
ningen en Friesland leven nu sedert maanden vele 
tienduizenden uit Midden- en Noord-Limburg. Ver 
weg, honderden kilometers naar ‘t Zuiden liggen hun 
steden, hun dorpen, hun woningen verlaten; ‘n som-
bere rij van ellendige ruïnes, leeggeplunderd soms tot 
het laatste schilderijtje en de laatste vloermat. Men 
wéét dat, in het Noorden. Toen dit zwaar beproefde 

deel van onze Limburgsche bevolking in Januari den 
verschrikkelen evacuatietocht begon, op de punten der 
Duitsche bajonetten, was Roermond reeds een geteis-
terde stad en lag Venlo al grootendeels in puin...”. 

Met name ouderen, vrouwen en kinderen kwamen 
onder erbarmelijke omstandigheden ontheemd aan. 
Voormalig smid Jaap Noordhof uit ons dorp weet bij-
voorbeeld in eerder artikel in ons blad zich te herin-
neren: ”Op een avond arriveerde een grote groep eva-
cués, afkomstig uit Roermond per trein in ons dorp, 
waaronder ook enkele pastoors en nonnen. Ze hadden 
natuurlijk een lange reis met hindernissen achter de 
rug, omdat de treinen keer op keer uren - soms da-
gen moesten blijven staan op een of ander station. De 
volle trein en lange reistijd had er toe bijgedragen, dat 
die mensen allemaal last hadden van luizen. De eerste 
opvang was in de gereformeerde kerk en stuk voor 
stuk moest iedereen ontluisd worden. Dit gebeurde 
door de nonnen in één van de lokalen van een oude 
school aan de Voorstraat.”

Deze episode van de oorlog is er één die is doordrenkt 
met emotie en opofferingsgezindheid. Er zijn in ons 
dorp en omgeving vast nog verhalen in de hoofden 
van mensen die het meegemaakt hebben en graag 
willen wij hierover in ons blad vertellen. U kunt hier-
over contact opnemen met één van de redactieleden 
uit het colofon. Ook in Limburg heeft het nieuws over 
het raam een en ander losgemaakt. Wij gaan in een 
volgend nummer daar ook aandacht aan te besteden.

Geslaagd popconcert in It Koartling

Vrijdag 13 februari zag een uitzinnig publiek weer een zeer aantrekkelijke 
show van drie lokale bands. The Lucky Basterds (speed-rock) opende de 
avond met wat tegenslag. De drummer van de band was ziek en ondanks 
wat dokteren was hij niet in staat om op te treden. De overige bandleden 
lieten zich dit optreden echter niet ontzeggen en belden de vorige drummer 
van de band zodat er, enigszins verlaat, toch nog opgetreden kon worden. 
De avond werd vervolgd door XQS. Vier rasmuzikanten die elkaar gevonden 
hebben en met hun indie/britpop de zaal behoorlijk opzweepte. Als laatste 
speelden The Struggles met hun rockmuziek de zaal helemaal plat.

Vrijdag 13 maart organiseert het popcollectief van It Koartling weer een 
popconcert met Existence Denied (speed-/trashmetal), Kensington Arms 
(hardcore/punk) en MyGirlfriendIsMyWeapon (hardcore/punk). 
Zaal open 20.00 uur entree € 4,-. Oant dan! 
Meer info: http://poppodiumitkoartling.hyves.nl
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The Lucky Basterds (foto: Arjen Heidbuurt)

Kinderdisco
Op Vrijdag 6 februari was er weer een kinderdisco in It Koartling 
georganiseerd. De opkomst was spectaculair. De eerste groep van 

groep 1-4 waren in totaal met 47 kinderen, en de tweede groep van 
groep 5-8 waren met 31 kinderen. Met veel enthousiasme zorgde 

DJ Ricardo ervoor dat de sfeer er goed in kwam en dat iedereen 
het naar zijn of haar zin had. Ook de prijsje voor de beste dansers, 
hoogste springers  en limbodansers gingen er snel doorheen. Al met 

al een geslaagde avond, die zeker voor herhaling is. De volgende 
keer zal dan ook eind april, begin mei zijn. Hierover volgt nog verder 

info op de scholen en in deze krant. 

Kinderwerk
Woensdag 4 maart: Knutselen met groep 1 & 2

Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Entree: € 0,50

Woensdag 18 maart: Sport en Spelmiddag voor groep 3 & 4 
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur

Entree: € 0,50

Vrijdag 27 maart: Playbackshow 
Voor de leeftijdscategorieën: 4-8 jaar/ 9-12jaar / 13-15 jaar en 16+ 
Wil jij de beste playback artiest worden van Achtkarspelen! Geef je 
dan nu op voor de voorronde in Buitenpost in It Koartling. De fi nalist 
van elke categorie gaat naar de fi nale in de Point in Buitenpost, waar 
hij of zij zal strijden tegen de andere fi nalisten van de gemeente. 
Opgave: uiterlijk op 9 maart, bij Grejanne Dijkema 06-15016841. 

Entree: € 1,-

Jongerenwerk
Woensdag 4 maart: Meidenavond voor leeftijd van 11-15 jaar 

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur 
Entree: € 1,-

Donderdag- en Vrijdagavond: Jeugdsoos 
Tijd do: 19.30-21.30 en vr: 19.30-22.00 uur 

Kom gezellig langs muziek luisteren, ps2, computeren etc. 
Voor jongeren van 11 tot 18 jaar. 

Entree: Gratis!!!

Kinderdisco

Door het opzijschuiven van de Friese en Limburgse 
vlag wordt het raam door burgemeester van de Zwan, 

geholpen door dhr en mw Peperkamp, onthuld. 

Zo kwamen de evacués in de wintermaanden in janu-
ari 1945 berooid in de noordelijke provincies aan.

Glas in loodraam een bijzonder stukje geschiedenis

Al enkele jaren werden er in de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt aan De Achtkant 48 inloopmaal-
tijden gehouden. Tijdens de verbouwing van de 
kerk vorig jaar, konden deze maaltijden helaas niet 
plaatsvinden.

Gedreven door vrijwilligers
Nu de verbouw van de kerk gereed is, heeft de organi-
satie van de inloop hun kookkunsten weer uit de kast 
gehaald en zijn er dit jaar al weer twee maaltijden geor-
ganiseerd. Elke derde donderdag van de maand staan 
de deuren open voor iedereen. Het maakt niet uit, ie-
dereen wordt van harte uitgenodigd. Er zijn gezinnen 
met kinderen die speciaal komen om eens onbezorgd te 
kunnen eten, omdat anderen het wel eens leuk vinden 
aandacht aan de kinderen te schenken. Alleenstaanden 
weten de weg ook te vinden. Daarnaast zijn er ouderen 
die speciaal komen voor de gezelligheid, de kinderen 
om hen heen en eens een ander praatje te hebben dan 
je normaal met je vaste tafelgenoot hebt. De vele vrij-
willigers van de bediening, maar zeker niet te vergeten 
de vele vrijwillige koks zetten zich belangeloos in. Deze 

vrijwilligers nodigen u dan ook van harte uit om hun 
kookkunsten door u te laten proeven. Leeftijd of religie 
iedereen is van harte uitgenodigd. Noteer alvast in uw 
agenda de derde donderdag van de maand, de deuren 
staan open vanaf kwart voor zes. De maaltijd begint ge-
woonlijk om zes uur.

Inloopmaaltijden weer van start

> Computercursus Sylvester succes

Woensdag 18 februari startte de computercursus voor 
beginnende senioren in de bibliotheek van Buitenpost. 
Deze cursus is bedoeld om senioren wegwijs te ma-
ken met Windows XP en Windows Vista. De cursus 
werd bij de start geleid door Regina Gerritsen en Ricardo 
Brouwer van Sylvester Multimedia. Met twaalf cursis-
ten was het een drukke avond, maar op en top gezellig. 
De cursisten kregen eerst enkele onderdelen van een 
computer te zien, om ook te kunnen zien wat er nu ei-
genlijk in die kast die naast het bureau staat zit. Daarna 
kregen ze het verschil tussen een laptop en een desktop 
te zien om vervolgens aan de slag te gaan met muis en 

toetsenbord. Het vergde enige inspanning, maar na wat 
oefenen bleken ze er allemaal goed mee om te kunnen 
gaan. De tijd vloog om en tegen het einde van de eerste 
les ontvingen de cursisten het lesboek, afgestemd op 
de computer thuis (of de computer die ze eventueel in 
de toekomst aanschaffen). Na een kopje koffi e of thee 
was deze avond, die ongetwijfeld een groot succes 
was, ten einde. Heeft u ook nog belangstelling voor een 
cursus voor beginnende senioren met Windows XP en 
Windows Vista? Opgave is mogelijk via info@sylvester.nl 
en/of 44 96 99. Natuurlijk kunt u ook in de winkel langs-
komen voor meer informatie of opgave. Bij voldoen-
de interesse start er een tweede cursusreeks.

Meldpunt  bedr i jv igheid



Vrijdag de dertiende geen pechdag 
voor Harwin, Henriët en M. Douma... de 
prijswinnaars van de kleurplaat

Vrijdag 13 februari vond de prijsuitreiking van de 
kleurplatenwedstrijd plaats in de bibliotheek van Bui-
tenpost, de kleurplaat stond in het decembernum-
mer van de Binnenste Buiten Post. 
De prijswinnaars uit de drie leeftijdsgroepen waren:
4 tot 6 jaar   Harwin van Wieren ( 5 jaar)
7 tot 10 jaar Henriët van Wieren ( 10 jaar)
11 tot 13 jaar M. Douma (12 jaar)
Harwin en  Henriët waren al vroeg in de bieb, eerst 
boeken zoeken en daarna samen in de grote voor-
leesstoel waar ze de prijzen uitgereikt kregen door 
redactieleden van de Binnenste Buiten Post. De ca-
deau’s vielen wel in de smaak, net voor de vakantie. 
M. Douma kon vrijdagavond niet naar de bibliotheek 
komen en kreeg haar prijs thuisgebracht. Op de fo-
to’s zitten Harwin en Henriët samen in de stoel met 
hun prijzen. Na de prijsuitreiking was er natuurlijk nog 
wat te drinken en wat lekkers voor de prijswinnaars.

Jan Merkus

Houtbouw Merkus timmert fl ink aan de weg
Onlangs hebben we ons nieuwe pand aan de Newtonstraat betrokken, vertelt de on-
dernemer. Hier en daar nog wat bestrating en nog wat aanvullingen en we zijn klaar 
voor de toekomst. Maar we kunnen nu al stellen dat deze nieuwe plek een aanwinst 
is voor het bedrijf.

Een ruime werkplaats
De onderneming bestaat dit jaar 
dertien jaar en groeit maar door. 
Jan Merkus begon in 1996 aan de 
Franklinstraat maar al snel moest 
hij personeel in dienst nemen. Op 
dit moment staan er acht perso-
nen op de loonlijst. Een bewijs dat 
de onderneming waar maakt wat 
er beloofd wordten er tussen de 
klant en onderneming een weder-
zijds vertrouwen is. “Uw partner in 
houtbouw” aldus Jan Merkus. De 
nieuwe hal heeft een totale opper-
vlakte van dertienhonderd vierkan-
te meter en is van alle gemakken 
voorzien. Twee bovenloopkranen maken het werk voor de personeelsleden een stuk mak-
kelijker en de materialen liggen keurig op grote stellingen en in een magazijn gerangschikt. 
De vrachtauto kan gemakkelijk naar binnen gereden worden en snel geladen worden met alle 
benodigde prefab-elementen voor het volgende project. De werknemers beschikken nu over 
een ruime werkplaats waar ze aan meerdere projecten tegelijkertijd kunnen werken. 

Levering van een totaalpakket
Bij Houtbouw Merkus kunt u terecht voor al uw prefab houten producten. Zolang het maar 
van hout gemaakt wordt, kan bij ons bijna alles, verteld Jan Merkus. Tuinhuisjes, bergingen, 
garages of prielen etc. worden door ons in de werkplaats in onderdelen gefabriceerd om later 
op de plaats van bestemming vakkundig gemonteerd te worden. Niets is bij ons seriewerk, 
elk product wordt op klantorder geproduceerd. Hoewel een klant vaak een bepaald type mooi 
vind worden er altijd klantspecifi eke ideeën verwerkt in het eindresultaat. Of het nu een an-
dere houtsoort betreft, Redcedar of Grenen, of een andere dakbedekking zoals dakpannen of 
dakpanplaten, bij Houtbouw Merkus worden al uw ideeen en wnesen vertaald in een mooi 
eindproduct, zodat u er nog jaren lang plezier aan kunt beleven. Zelfs een betonvloer voorzien 
van een stenen muur behoort tot de mogelijkheden.  Mocht u ook een natuurlijke tegenzin 
hebben in het invullen van de benodigde papieren voor de vergunning, ook hierin kunt u 
gerust de hulp inroepen van de diensten van Houtbouw Merkus. Bent u nieuwsgierig gewor-
den in wat wij kunnen, kijk dan gerust eens op onze sitewww.houtbouwmerkus.nl geeft de 
ondernemer tot slot nog als tip.

Bedr i jv igheid
door Cornelis Visser

Wollegras 4  �  9285 LN  Buitenpost �  T. (0511) 54 46 00  �  M. 06-46 626 680
www.taakvanzuiden.nl

Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN

 en BEDRIJVEN

BELASTINGAANGIFTE

TAAK van Zuiden
Administratie en advies

Leden van de Buitenposter tennisclub zijn de 
komende maand iedere zaterdag druk in de 
weer om het park, de banen en het clubhuis 
gebruiksklaar te maken. In de ledenvergade-
ring van eind januari heeft de tennisclub weer 
een nieuwe voorzitter kunnen benoemen in 
de persoon van Alexander de Vries, geen on-
bekende in het dorp! Ieder jaar weer is het 
de zelfwerkzaamheid van de leden, die er-
voor zorgt dat het park er keurig netjes bij ligt. 
Vooral de banen verdienen het nodige onder-
houd en hiervoor zijn veel helpende handen 
nodig. De baancommissieleden mogen zich 
jaarlijks verheugen in een goede opkomst, 
maar natuurlijk kunnen zij nog wel wat extra 
hulp gebruiken. Ook het clubhuis moet weer 
seizoenklaar worden gemaakt en de kleed-
ruimten hebben een verfje hard nodig. De 
terrassen en de rest van het park vragen om 
drastische aanpak en schoonmaak! Daarom 
ook langs deze weg een oproep aan de le-
den; veel van hen worden in de komende 

weken telefonisch benaderd, maar als je niet 
bent gebeld, kom dan toch zaterdag 7 maart 
om 09.00 uur naar het clubhuis aan het Freu-
lepad. Vanaf 7 maart is het iedere zaterdag-
morgen hartstikke gezellig en wordt er hard 
gewerkt, met natuurlijk tussendoor een hapje 
en een drankje, want ook nu staat gezellig-
heid voorop! Als alles is afgerond zal op za-
terdag 4 april met de openingstoss het sei-
zoen worden geopend; s’morgens om 09.00 
uur voor de jeugdleden groot veld en vanaf 
13.00 uur voor de senioren. De jeugdleden 
klein veld zullen op woensdagmiddag 8 april 
hun openingstoernooi spelen. De voorjaars-
competitie gaat dinsdag 7 april alweer van 
start  tot begin juni zijn er dan bijna dagelijks 
competitiewedstrijden, waaraan 20 Buiten-
poster teams aan deelnemen. Nieuwe leden 
zijn natuurlijk van harte welkom en wil je in-
formatie, kom dan in maart op zaterdagmor-
gen naar het park, dan is er altijd wel iemand 
aanwezig om je wegwijs te maken.

Tennisclub maakt zich op voor  nieuwe seizoen
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Ate Grijpstra is in het dagelijks leven leraar Engels en  
– sinds kort – Fries. Dat hij zich tegenwoordig ook echt 
schrijver voelt, mag blijken uit de manier waarop hij de 
telefoon opneemt: “Grypstra!” “Dat is mijn schrijvers-
naam”, legt hij me later uit, als ik wil weten of het nou 
Grijpstra of Grypstra is.

Grijpstra geeft al jaren Engels op het Lauwers College, eerst 
in Buitenpost en de laatste tijd in Grijpskerk. Aan de universi-
teit had hij weliswaar Fries – zijn moedertaal – als bijvak, maar 
het Engels was zijn hoofdvak en bepaalde in eerste instantie 
zijn loopbaan. Maar toen een collega met pensioen ging als 
lerares Fries aan het Lauwers College in Buitenpost, volgde 
Grijpstra haar op. “Zij heeft me eigenlijk weer een beetje op 
het Friese pad gezet. Ik zit nu weer in de collegebanken en 
probeer op mijn beurt de leerlingen op school te enthousias-
meren. En dat lukt; zelfs niet-Friese kinderen vinden het heel 
normaal om Friese les te krijgen. Wat mezelf betreft: ik wil 
binnen niet al te lange tijd afstuderen in het Fries. Er zijn veel 
mogelijkheden om op academisch niveau aan de slag te gaan 
en daarbij ben ik als ‘native speaker’ natuurlijk in het voordeel. 
Ook in het buitenland is er belangstelling voor Fries: er is zelfs 
een Japanse professor in het Fries. Ik denk niet dat we bang 
hoeven te zijn dat deze taal binnenkort uitgestorven zal zijn: 
er zijn meer Friezen dan ooit. Er zijn wel twee ‘gevaren’: er is 
een afnemend aantal oudersdat hun kinderen Fries leert en 
bovendien zijn Friezen maar weinig gewend om hun eigen 
taal te lezen. Dat wordt niet veel gedaan.”

Je zou kunnen zeggen dat Grijpstra bezig is te proberen daar 
verandering in te brengen: zijn hobby is immers schrijven en 
dat doet hij in het Fries. Grijpstra: “Het is begonnen door een 
verbouwing bij mij thuis. Mijn vader is erg handig en hielp ons 
enorm. Ik wilde iets terugdoen en heb toen een verhaaltje 
geschreven over de figuren waar hij zelf vroeger, toen ik nog 
een kind was, sprookjes omheen bedacht. Dat ging automa-
tisch in het Fries. Waarschijnlijk niet foutloos, maar dat gaf 
niet: het ging om het emotionele gebaar. Het hek was toen 
wel van de dam. Het ene verhaaltje volgde op het andere en 
mijn ouders suggereerden om eens wat naar een uitgever te 
sturen. Ik moet zeggen dat ik wel wat ervaring had door een 
bijvak schrijven, maar het was toch best een stap. Ik koos 
voor de kinderafdeling van de AFUK (de Friese Onderwijs-
commissie die ook onder andere de Tomke-boekjes uitgeeft); 
men vond het verhaal goed, maar de verteltrant meer ge-
schikt voor volwassenen dan voor kinderen. Ik heb het toen 
een tijdje laten liggen.
Op een gegeven moment gaf iemand me de tip om mijn 
werk naar een Fries literair tijdschrift te sturen. In december 
2005 werd mijn eerste verhaal gepubliceerd in het tijdschrift 
‘Hjir’. Het was in het begin een sport om mijn werk in zo 
veel mogelijk bladen en ook op het internet gepubliceerd te 
krijgen. Tegenwoordig ben ik wat doelgerichter; ik sta nu bij-
voorbeeld in ‘De Moanne’ en dat betekent best wat, daar 
kom je niet zomaar in.” Grijpstra kreeg wel steeds meer het 

gevoel dat hij zijn kennis van het Fries wilde vergroten en 
daarom ging hij weer studeren. Dat kwam zijn schrijfvaardig-
heid natuurlijk ten goede. Het Friesch Dagblad vroeg hem om 
een kinderkerstverhaal in het Fries; ook schreef hij voor het 
Friese onderwijstijdschrift LinKk.
Vorig jaar benaderde de uitgeverij van de AFUK hem met 
het verzoek om iets te schrijven: geen kinderverhalen, maar 
iets voor de middelbare schooljeugd, een groep waarvoor 
vrijwel geen Friese boeken geschreven zijn. In slechts een 
maand tijd had Grijpstra tien verhalen klaar. Ze werden sa-
mengevoegd in de bundel ‘HFTCH’. De titel  in sms-taal en 
de omslag van het boek waarop een emoticon prijkt, sluiten 
perfect aan bij de doelgroep. Ook inhoudelijk moeten pubers 
zich wel aangesproken voelen. De verhalen gaan veelal over 
de problemen waar de moderne puber, direct of indirect, 
mee te maken kan krijgen: internetpesten, loverboys, etc.  
Vrij donkere verhalen, met maar heel af en toe iets luchtigs. 
Grijpstra: “Ik krijg verschillende reacties op het boek. Som-
mige volwassenen vinden het deprimerend en vragen zich 
af of het echt allemaal zo erg is met die puberteit. Dat is 
niet altijd zo, natuurlijk, maar het is wel veel interessanter om 
over spanning en tragiek te schrijven dan over luchtige zaken. 
Van enkele van mijn leerlingen krijg ik directe feedback: hen 
spreekt het aan, al zouden ze een Nederlandse vertaling wel 
zo makkelijk vinden.
De omgang met mijn leerlingen vormt een natuurlijke inspi-
ratiebron voor mijn verhalen. Ik doe ideeën op tussen hen, 
maar ook in mijn eigen omgeving. Door die herkenbaarheid 
blijkt er soms veel op mensen af te komen. Die impact met 
name maakt dat ik ‘HFTCH’ een geslaagde bundel vind. Er 
zijn al 400 exemplaren van verkocht, wat voor een debuut 
best veel is. Als ik in het Nederlands zou schrijven, zou mijn 
bereik natuurlijk groter zijn. Ik ben geen taalstrijder, dus ik 
sluit het niet uit voor de toekomst. Maar voorlopig schrijf ik in 
het Fries, want dat is mijn moedertaal, waarin ik me het bes-
te kan uitdrukken. Binnenkort wordt ‘HFTCH’ wel vertaald in 
het Stellingwerfs. 

Ik ben altijd gek van lezen geweest. Je komt erdoor in een an-
dere wereld. Dat trekt me in het schrijven ook vooral aan: het 
creatieve, het scheppen van een eigen werkelijkheid. Het kost 
me niet heel veel moeite om mijn verhalen op papier te zetten: 
ze zitten al min of meer in mijn hoofd. Toch weet ik, als ik iets 
begin, nog niet precies hoe het afloopt. Halverwege zie ik pas 
waar het naartoe moet, het verhaal schrijft zich als het ware 
vanzelf. De hobby van het schrijven is voor mij een welkome 
aanvulling op mijn werk. Dat creëren van een andere wereld is 
iets totaal anders dan het lesgeven op school. Toch werkt mijn 
enthousiasme voor verhalen daar ook door. Ik heb bijvoorbeeld 
een project gedaan met het werk van Shakespeare en ook 
met ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens. Misschien niet voor 
de hand liggend voor jonge pubers, maar het slaagde boven 
verwachting. Zoiets lukt als je je in hun niveau verplaatst en 
gebruik maakt van een combinatie van boeken en moderne 
media als film. Voorlezen werkt ook goed.”

Toch valt het helaas niet te ontkennen dat er hoe langer hoe 
minder gelezen wordt door de jeugd, ook in het Nederlands. 
Grijpstra vindt het dan ook jammer dat er bij de AFUK een 
‘veilig’ uitgeefbeleid is. ”De jeugd dié nog leest, leest meest-
al fantasyboeken, zoals Harry Potter of Narnia. Maar daar is 
niks van in het Fries. Men gaat voor de gegarandeerde hits 
van de streekromans en de boeken van Hylke Speerstra, die 
ik overigens een heel goede schrijver vind. Het is erg jam-
mer dat ze destijds niet direct begonnen zijn met de vertaling 
van Harry Potter in het Fries. Ik ben zelf momenteel bezig 
met een Fries fantasyboek, maar of het, gezien het beleid, 
uitgegeven zal worden… Er komt van mij binnenkort wel een 
kinderboekje uit voor groep vijf. Ach, ik ben nog wel fana-
tiek, maar de zucht naar erkenning is wat geluwd. Ik heb niet 
meer de onzekerheid of iets wat ik schrijf goed is of niet. Ik 
schrijf nu meer voor mezelf. Het schrijven is een hobby en 
dat zal het voorlopig ook wel blijven. Zeker als je schrijft in het 
Fries valt er echt niet van te leven. Het is nu gewoon leuk.”

Ate Grijpstra-alias Grypstra

(foto: Harrie Slagter)

Kleuren maar...
door Donny Windsant

Festiviteiten 40 jaar streek-
muziekschool De Wâldsang
Op zaterdag 28 februari is er een jubileumconcert in De La-
wei te Drachten, aanvang: 19.30 uur. In mei 2009 volgt een 
muzikale fietstocht en komend najaar is er ook een aantal ac-
tiviteiten. De feestelijkheden begonnen met een krachtproef 
in de vorm van een 24 uur durende muziek-marathon in de 
Muziekschool en in het Lauwers College te Buitenpost op 16 
en 17 januari. Nadat wethouder Sjon Stellinga dit festijn offi-
ciëel had geopend, beet het koperensemble het spits af. Ver-
volgens speelden pianisten, saxofonisten en fluitisten, terwijl 
in de zitkuil van het Lauwers College gerepeteerd werd voor 
het jubileumconcert op 28 februari. In de nachtelijke uurtjes 
waren er optredens van de Big Band en de popafdeling van 
de muziekschool. Op zaterdag 17 januari om 7 uur (!) ‘s mor-
gens waren de eerste pianisten met juf Tinelies Beetsma 
in pyjama aanwezig om het eerste optreden van die dag te 
verzorgen. Daarna werd er weer gerepeteerd en waren er 
optredens van zangleerlingen, violisten, klarinettisten, AMV-
leerlingen, koperblazers en het accordeonensemble. Ook 
was er een muzikale apenkooi met als onderdelen het zo lang 
mogelijk spelen van één toon, het zo snel mogelijk spelen 
van de Vlooienmars enz. Het slotoptreden was voor de win-
nares van de Friesland Soundmix Award Carla de Bruin. En 
dat allemaal om geld bijeen te brengen voor het concert op 
28 februari in De Lawei te Drachten én voor het instituut voor 
de amateurkunsten in Vilnius in Litouwen. De financiële actie 
bracht het mooie bedrag op van € 871,02.

Stichting ‘Sviatoslav’ op 
bezoek bij NVVH
Twee vrijwilligers van deze stichting lichtten afgelopen dins-
dag 17 februari het werk toe onder het vertonen van dia’s 
en een documentaire, voorafgaande aan de jaarvergadering. 
Genoemde documentaire werd op dezelfde avond meerdere 
malen vertoond bij TV Fryslân in het programma Minsken. Bij 
monde van Froukje Dijkstra en collega Klaas Plantinga werd 
uitgelegd hoe de heer Tjitze Walinga uit Scharnegoutum in 
aanraking kwam met gehandicapte wees- en straatkinderen 
en zieke kinderen in Sint Petersburg. Deze kinderen hebben 
geen toekomst en worden buiten de maatschappij geplaatst 
omdat zij ‘niets waard’ zijn. In totaal zijn er 122 weeshuizen in 
Sint Petersburg. In de zomer gaan veel Friese jongeren zich 
opofferen voor deze kinderen.  In Tjadzjikistan is de Stichting 
Sviatoslav, wat in het Russisch ‘Licht en aanbidden’ betekent, 
vooral actief om gehandicapte kinderen te helpen. Veel kin-
deren in dit land lijden aan de gevolgen van polio, zoals ern-
stige vergroeiingen en verlammingen. De duidelijke beelden 
en het zien wat de Chr. Stichting sinds 2001 heeft bereikt, 
is zeer bewonderenswaardig en verdient alle respect. Het is 
een druppel op de gloeiende plaat maar, zoals dhr. Walinga 
in de documentaire zegt: “Elk kind is er één en verdient een 
kans”. Wij zullen zeker in de toekomst nog meer van deze 
Friese Stichting horen en we wensen hun veel succes en 
kracht toe.
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KRONIEK VAN BUITENPOST 

26 januari 1940: Toegelaten als raadslid, de heer G. Westra te Bui-
tenpost;
19 juni 1942: Korf balclub opgericht. Voorlopig bestuur: dames Kl. 
Kuipers, S. de Wal en B. Oosterhof en de heren P. Bos en H.H. Kim;
11 januari 1946: De heer Joh. M. Kramer, alhier, herdacht zijn 25-
jarig jubileum als oproeper bij het notariaat te Buitenpost;
4 maart 1949: Orkaan treft ook Buitenpost. In ons dorp zijn drie 
marmeren platen en vijf grafmonumenten van Steenhouwer 
Klaas de Vries omgewaaid en verbrijzeld. Hokken schuttingen, 
schoorstenen, dakpannen en glasruiten moesten het ontgelden. 
De lichtleidingen raakten defect;
31 januari 1950: Openbare verkoop, ten verzoeke van de erven van 
de heer H. Bottema, de royale burgerhuizinge aan de rijksstraat-
weg in de kom van Buitenpost, voor vele doeleinden, speciaal za-
kenpand, zeer geschikt;
1 februari 1950: De komst van “Herbranda”. Wijlen de dames 
Wiersma hebben destijds bij testamentaire beschikking hun 
vermogen vermaakt aan een stichting van een tehuis voor ou-
den van dagen. Het huis waar deze dames woonden moest als 
zodanig ingericht worden.

ANDER OUD-NIEUWS:

Verzoeningsdrank…….
“Het begin was vriendschappelijk, den 29 April 1915 in de her-
berg te Buitenpost. Anne van der Meulen trakteerde Sikke V., 27 
jarig koopman, zijn Zwaagwesteinder dorpsgenoot op een bor-
rel. Maar Sikke was te veeleischend; hij begeerde een rijksdaal-
der van Anne. Deze hield zijn hand op den buidel, wat Sikke zoo 
weinig beviel, dat hij Anne met een stokje voor den mond sloeg. 
Gevolgen: de een een dikke lip en de ander uit de herberg verwij-
derd. Daarna zijn beiden, in gezelschap van anderen, naar Twijzel 

vertrokken. Verzoeningsdrank in de herberg Van Manen aldaar. 
En al weer verder ging het in de richting van Zwaagwesteinde. De 
verzoende vrienden waren dikke vrienden geworden; ze liepen 
met de armen om elkaar heen geslagen. Eilacy !  niets bestendi-
ger dan de onbestendigheid, volgens een Duitsch dichter. Eenige 
oogenblikken later, onder Twijzelerheide, bleek dat het “oud zeer” 
nog schrijnde. Sikke verbrak den vrede. En het duurde niet lang, 
of hij en Anne hadden elkaar weer zeer hardhandig te pakken. 
Sikke sloeg met zijn schoen. Anne dreigde met een mes, maar 
kwam door Sikke voortgeduwd, in de sloot terecht. Het was maar 
gelukkig, dat een paar veldwachters tusschenbeide kwamen en 
ieder een van de twistzieke Zwaagwesteinders onder bewaking 
namen. Voor Sikke kreeg het muisje nog een staartje. Hij zit we-
gens mishandeling van Anne op de beklaagdenbank en hoewel 
hij liefst alle schuld aan den tegenstander wil geven, maakt hij 
op den president den indruk, niet zoo braaf te zijn, als hij zich 
voordoet. Uit de getuigenverklaringen blijkt ook veeleer het te-
gendeel. De subst. officier komt tot de overtuiging, dat niet Anne 
maar Sikke de schuld van de heele geschiedenis is. De ambtenaar 
noemt hem een vechtersbaas, die gaarne een ander geducht toe-
takelt. Eisch: 3 maanden gevangenisstraf ”. 

Stemmen fluisterden ……..
“De rijksveldwachter Vaatstra was in den nacht van 13 op 14 April 
1888 met twee andere veldwachters op surveillance onder Har-
kema-Opeinde, eigenlijk met het doel om een visscherij-overtre-
ding te constateeren. Toen zij op het gesloten erf van den rus-
tenden landbouwer R.P. Haanstra gedruisch hoorden en dat een 
hekje kraakte. Zij gingen op het gedruisch af, hoorden stemmen 
f luisteren en zagen daarna drie personen, ieder met een gevul-
den zak op de rug, den dijk opklimmen. Zoodra die personen de 
veldwachters zagen, zetten zij het op een loopen en weigerden 
te blijven staan; daarna is er met revolvers geschoten; een der 
mannen kreeg een kogel in het been en moest dus het wegloopen 

opgeven, de twee anderen werden achtervolgd en ingehaald. Zij 
bleken te zijn S.W., 35 jaren, S.J.H., 33 jaren en W.L., 25 jaren, arbei-
ders te Surhuisterveensterheide. De eerste, die het schot in zijn 
been kreeg en den kogel er nog in heeft, had ¾ hectoliter appelen, 
de beide anderen ieder ½  hectoliter appelen in den zak. De Sbst.-
Off. Van Justitie zegt, dat de beklaagden zich hebben schuldig ge-
maakt aan strooperij bij nacht op een besloten erf en oordeelt dat 
zij eene zware straf verdienen; ze zijn geen jongens, maar man-
nen in de kracht van hun leven. Hij vordert, dat zij zullen worden 
veroordeeld ieder tot een maand gevangenisstraf. De Rechtbank 
veroordeelde hen ieder tot 14 dagen gevangenisstraf ”.  

MEDEDELING
Met de publicatie van overlijdens uit de registers van de burger-
lijke stand moest worden gestopt. De gegevens van recentere ja-
ren zijn niet openbaar.
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Opname van vóór 1940 gemaakt van een gedeelte van de Voorstraat van uit 
het West. Rechts de slagerij van Zijlstra met Zijlstra Sr. voor de deur. Leuk zijn 
de hekwerken van het notariskantoor (nu apotheek) en de gereformeerde 
pastorie. Rechts op de achtergrond: de Gerbozalen (gebouw met de pilaren).

Door Henriëtte Talstra werd mij gevraagd om iets van 
het ontstaan van mijn winkel ‘Op ‘e Stal’ aan de Voor-
straat 1 te vertellen. Ik voldoe graag aan dat verzoek.

Voordat ik naar Buitenpost kwam heb ik eerst 20 jaar in Hin-
deloopen, 2 jaar in Leeuwarden, en samen met Henk 1,5 
jaar in Groningen gewoond. In Groningen kregen we onze 
eerste ‘lytse skat’ Meent Sytze. Na 9 jaar in Groningen te 
hebben gewoond had  Henk het leven in de stad wel gezien. 
Geen ideale omgeving voor het opvoeden van kinderen: een 
drugsdealer als buurman en Meent Sytze ieder dag luchten 
op een RVS balkon van 1 bij 1 meter (oftewel een privé grill). 
We besloten een mooi stekje buitenuit te zoeken. Het ‘smûk 
skaedzjend beamtegrien’ trok ons. De gemoedelijke Wâlden: 
door de achterdeur naar binnen niet zo formeel. De ‘âlde’ 
boerderij van Hofstra aan de Voorstraat 1 stond te koop. Een 
grote schuur, een ruim, boomrijk erf, met zicht op het ooi-
evaarsnest: een ‘daalders plakje’. Na een druk leventje op 
onze familiecamping in Hindeloopen te hebben gehad, vond 
ik het toch wel erg stil om me heen in Buitenpost. Dan maar 
iets gaan ondernemen. Ieder jaar bezochten wij op konin-
ginnedag de vrijmarkt in Amsterdam waar we oude spullen 
zoals  Henk’s oerdegelijke, maar volledig kapotgebrachte 
voetbalkicks aan de man brachten. De klanten waren er nog 
dolblij mee ook. Machtige ervaringen!

Hier kreeg ik contact met een oude klasgenoot uit Hinde-
loopen die in oude Bistro sets handelde. Mensen begonnen 
in die tijd tuinaccessoires steeds belangrijker te vinden. Hier 
zat handel in dacht ik. Mijn ouders enthousiast en meen-
den zich te herinneren dat er nog een paar van die ijzeren 
stoeltjes met houten zitting in de kelder in de zeedijk lagen. 
Wij het spul open, grote betonnen deksel opzij geduwd en 
warempel Beppe’s eerste stoeltjes gebruikt bij het vakantie-
huis wat zij runden in de jaren `60 kwamen te voorschijn.
Beppe die bij ons inwoonde in een groot dijkshuis, keek toe 
en schudde haar hoofd. “Oh hearkens hwat moat jim mei die 
âlde rotzooi. Hwa wol der noch hwat foar betelje.” Na vele 
uurtjes flexen, schuren en verven van honderden bistrosets 
was ik wel toe aan wat nieuws.

Tijdens mijn zwangerschap van Teun ontstond het idee wat 
met de stal in de schuur te doen. Op de eerste twee stallen had 
ik al wat oude brocante staan wat ik aan vrienden en bekenden 
verkocht. Oud met nieuw kon in mijn filosofie heel goed bij 
elkaar dus voor het eerst inkopen doen bij groothandels en het 
spul mooi inrichten. De gemeente werkte vlot mee: er werd 
ontheffing verleend van de agrarische bestemming die nog 
op de boerderij rustte. We koesteren deze oude bestemming. 
Vandaar dat u nog steeds pakjes ‘strie’ in de winkel vindt, ge-
sponsord door ‘skoanheit Meent Pilat fan Egypte’.

Dan komt het moment van officiële winkeltijden. Ja nu moest 
er toch wat hulp komen met een kind van 1,5 jaar en één 

van acht weken. Nicolien de Poel van Rohel had een tussen-
jaar na haar MBO verpleegkunde studie en wilde graag aan 
het werk. Onze functie-eisen waren: “Je moet van alles een 
beetje kunnen: schoonmaken, luiers verschonen, op kleine 
kinderen passen, in de winkel staan en vooral vers kunnen 
koken! Het was een perfecte hulp alleen koken moest haar 
nog wat worden bijgebracht. Nicolien: “Ik tocht Chicken To-
night”. “Ik tocht it net! Sei Henk, gjin potsjes houdbaar tot 
2020.” Sinds dat voorval noemen we Nicolien ‘us Chicken 
tonight famke’.
 
Het ging goed met de winkel, de mensen wilden meer zien 
zodoende werd er uitgebreid: eerst beneden en een jaar 
later boven. Het werd steeds drukker. Henk kreeg kantoor 
aan huis en met al die activiteiten werd het onrustig in huis. 
Wij wilden privé en zakelijk meer scheiden dus zochten we 
een huis ten noorden van de Voorstraat. Het liefst graag zo 
dicht mogelijk bij ‘de zaak’. Met buurvrouw Bosma hadden 
we een goed contact. Zij was reeds op leeftijd en moest tot 
haar grote verdriet naar Haersmahiem verhuizen, want het 
lukte haar op het laatst niet meer om zelfstandig te wonen. 
Wij hebben toen gevraagd of we de eerste koop op haar huis 
konden krijgen. In overleg heeft iedereen van de familie ons 
dat gegund. Geweldig!

Onze derde zoon Louis is nog net op de Voorstraat geboren. 
Na eerst een jaar zo op Julianalaan 1 te hebben gewoond,  zijn 
we gaan verbouwen. Deze verbouwing heeft de derde zoon 
zodanig geïnspireerd dat hij ‘mei syn lytse houten arkkistje’ later 
architect en bouwer wilde worden. Inmiddels wonen we 17,5 
jaar in Buitenpost. Het is het nog steeds leuk om ’s middags de 
winkeldeuren van mijn Kadowinkel Op’e Stâl open te doen en 
ik hoop er nog heel wat jaartjes aan vast te mogen plakken!

Ik geef de pen door aan Kehan Popal, oprichter van de Stich-
ting Fardá (www.farda.nl)

Buitenpost inspireerde tot ondernemen

K l im in  de  pen...
Hennie Pilat-Duhoux

Sprekwurd fan de moanne

It bern

Ruften binne pampers wurden, mar fierder binne dizze siswi-
zen oer bern fan alle tiden.

It bern is der, it moat ret wurde.
Gedane zaken nemen geen keer.

It bern is yn ’e ruften.
De zaak heeft zijn beslag.

As it bern mar in namme hat.
De naam is niet belangrijk, het komt aan op de inhoud van 
de zaak.

Dy’t bern útstjoert kriget bern werom.
Gebruik voor belangrijke zaken mensen met ervaring.

In opfieder moat bern mei wêze.
Een opvoeder moet zich inleven in de gedachtenwereld van 
het kind.

Hennie buiten voor haar winkel. (eigen foto)

Oud nieuws uit  Buitenpost en omstreken.. .
door Dirk R. Wildeboer

Vrijwilligerswerkdag  
De Kruidhof
Inmiddels is het een goede traditie: de vrijwilligerswerkdag 
in De Kruidhof. Voordat op 4 april de tuinen weer open gaan 
voor de bezoekers gaan de vrijwilligers aan de slag op zater-
dag 28 maart. Het gaat daarbij vooral om de finishing touch: 
hier en daar is een likje verf nodig, vogelhuisjes moeten wor-
den opgehangen, de verkooptuin moet er verzorgd uitzien,  
tuinborden geplaatst of schoongemaakt enzovoorts. 
Ook als u kennis wilt maken met het vrijwilligerswerk in De 
Kruidhof is dit een mooie gelegenheid. Verschillende aspec-
ten daarvan komen op deze dag aan bod, hoewel de nadruk 
ligt bij het werken in de tuin. U werkt in kleine groepjes sa-
men met andere vrijwilligers. Wanneer u na deze dag belang-
stelling hebt om vaker in De Kruidhof mee te werken, dan 
kunt u een afspraak maken voor een gesprek over uw moge-
lijkheden en de behoefte van De Kruidhof. 
De werkdag begint om 9.15 uur met koffie en thee. Om 
12.30 uur is er een maaltijd met snert en om 15.30 uur is er 
gelegenheid om na te zitten met een drankje. Ook vrienden 
en familieleden zijn welkom. 
De Kruidhof wil wel graag weten hoeveel mensen er komen. 
Daarom vragen wij u zich aan te melden. Dit kan door een 
e-mail bericht te sturen aan m.vanvliet@achtkarspelen.nl (bij 
voorkeur). Bellen kan ook: 541253.




