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Circus Renz zorgt voor vermaak voor jong en oud 

Sertifikaat Afûk
It is alwer eefkes lyn mar op 24 fe-
brewaris krigen alle dielnimmers 
oan ‘e kursus Fryske stavering har-
ren sertifikaat útrikt út hannen 
fan boargemaster van der Zwan.  
Der wiene in trijetal kursisten dy’t 
alhiel yn de styl fan ‘e kursus in 
tankwurd foar de boargemaster 
en de lesjouster hienen. Sa hiene 
hja twa gedichten skreaun. Yn 
it gedicht foar de boargemaster 
hienen sy harren winsk om noch 
in ferfolch op ‘e kursus ferwurde 
en in útnoeging oan ‘e boargemas-
ter om dy kursus dan mei har te 
folg jen ferwurke. Ek hienen de 

kursisten as blyk fan tank foar sa-
wol Jikke Olivier, de lesjouster fan 
‘e AfIuk, as foar boargemaster van 
der Zwan in Frysk pakketsje as 
presintsje. 
Ut Bûtenpost hawwe Maaike Do-

tinga fan PBB en Cathy Pot, re-
daksjelid fan ‘e Binnenste Buiten 
Post it sertifikaat krigen. 

Een uitgelezen plek voor boven regionaal vermaak was het Mejontsmaveld afgelopen week. Circus Renz Berlin was hier neergestreken, om u als 

Buitenposter te vermaken met hun acts en de behendigheid van hun dieren. Paarden, kamelen en olifanten vertoonden hun kunsten. 

Het Mejontsmaveld heeft zich ondanks het weer, danig geweerd onder de druk van de olifanten. Inmiddels is de piste op het Mejontsmaveld weer leeg, of 

deze ‘piste’ leeg blijft of vervangen wordt door huizen, zullen we aan de spreekstalmeester van Achtkarspelen, de gemeente moeten vragen!

Collecte 
feestweek
Net als voorgaande jaren, zullen wij 
ook dit jaar weer gaan collecteren 
voor de feestweek. Met het geld 
dat wij met de collecte ophalen, 
kunnen wij u een gevarieerd en 
uitgebreid programma aanbieden 
gedurende de hele week. Naast de 
vele sponsors, bedrijven vanuit ons 
dorp en omstreken, zijn wij ook 
afhankelijk van uw gulle gaven, u 
als inwoners van Buitenpost. De 
feestweekcommissie probeert 
voor alle inwoners een leuke week 
te organiseren en u begrijpt dat 
hier de nodig financiële middelen 
voor beschikbaar moeten zijn. In 
de week van 6 tot en met 11 april 
komen onze collectanten bij u aan 
de deur. Uw bijdrage wordt in zijn 
geheel gebruikt voor het regelen 
van activiteiten. Laat u onze collec-
tanten niet in de kou staan en geef 
gul, zodat wij er weer een groot 
feest van kunnen maken van 30 juli 
tot en met 5 augustus! Voor een 
impressie van ons programma ver-
wijzen wij u graag naar onze site: 
www.feestweekbuitenpost.nl

Hopelijk is het u niet ontgaan dat in de regionale me-
dia melding is gemaakt van een uitstel van de jaarver-
gadering. Door onverwachte omstandigheden kan de 
vergadering niet op 1 april plaatsvinden en is daarom 
uitgesteld naar 8 april. Wel op dezelfde tijd en dezelfde 
plek! De ledenvergadering is daarmee beslist niet min-
der interessant geworden. Door de aanwezigheid van 
de plaatselijke politiechef op onze vergaderlokatie in 
het politiebureau, kan het actuele vraagstuk over de 
toekomst van de politie-aanwezigheid in dorp en re-

gio, stevig bij de kop gevat worden. Ook maakt het 
de kleine rondleiding die door het bureau gemaakt kan 
worden een uitgelezen moment eens rond te kijken op 
een plek waar de meeste burgers nooit zijn geweest. 
Misschien is het zelfs een laatste kans, wat Buiten-
post betreft. In ieder geval graag tot ziens op 8 april 
om 20.00 uur in het politiebureau aan de Kerkstraat. 
De eerste twee consumpties zijn voor rekening van 
Plaatselijk Belang.

Ook ons blad heeft regelmatig te maken met mede-
werkers die gedwongen zijn om hun werk voor De 
Binnenste Buiten te beëindigen. Als eerste is er na-
tuurlijk het gemis, zoals nu. De vaardigheid en inzet 
van Marieke Bijlstra als redactiesecretaresse was de 
afgelopen 3 jaar een grote aanwinst voor het blad. Nu 
zij zich op andere zaken gaat concentreren, ontstaat 
er de dringende vraag wie haar werk over wil nemen? 
Voor de redactiesecretaresse is de eerste verantwoor-
delijkheid het notuleren tijdens de twee maandelijkse 
redactievergaderingen en het bijhouden van onze ac-
tielijst. Daarnaast onderhoudt ze contacten met corres-

pondenten en anderen. Ze is natuurlijk ook redactielid 
en kan daarmee bijdragen aan ideeën voor ons blad 
en heeft zeggenschap in redactionele beslissingen. 
Hoewel het in principe vrijwilligerswerk is, staat er 
ook een halfjaarlijkse vergoeding tegenover haar werk-
zaamheden. Daarnaast durven we te zeggen dat het 
een leuke en interessante bezigheid is dat een beperkt 
aantal uren inzet op maandelijkse basis vraagt. Dus: 
wie durft? Reacties graag aan één van de redactiele-
den - deze staan vermeldt in het colofon op pagina 3.

Afgelopen winter werd Plaatselijk Belang door dorps-
genote Aukje Lourens opmerkzaam gemaakt op het 
ontbreken van een voorziening voor dementerenden. 
In Kollum, Surhuisterveen en Burgum, dorpen van de-
zelfde omvang als ons dorp, is al langer binnen de be-
staande voorzieningen ingesprongen op het groeiende 
probleem van ouderen die aan de ziekte van Alzheimer 
lijden. Het is een gemis dat dit nog niet in ons dorp is 
gebeurt, werd geconstateerd.

Ook PBB trok zelf de conclusie dat het voor demente-
rende dorpsgenoten, die soms hun hele leven in Bui-
tenpost gewoond hebben, bitter is dat men meestal 
door hun ziekte gedwongen wordt in de laatste levens-

fase nog naar elders te moeten verhuizen. Het lijkt niet 
meer dan logisch dat ook binnen ons dorp gezocht 
moet worden naar verbetering van die situatie.

Belangrijkste instellingen voor dit probleem zijn zorg-
centrum Haersmahiem en woningbouwstichting SWA. 
Ondertussen is er door het PBB-bestuur een eerste in-
formatief contact gelegd, en zal er in de komende tijd 
verder gepraat. PBB heeft de indruk en hoop dat er mo-
gelijkheden liggen al is er natuurlijk het nodige geld be-
trokken bij eventuele verbouw- of nieuwbouwplannen. 
Wij zullen proberen in de komende nummers zo volledig 
mogelijk over deze kwestie te berichten in gesprekken 
met Aukje Lourens, de SWA en Haersmahiem.

PBB zet zich in voor voorziening 
dementerenden

PBB ledenvergadering op 8 april!

Gezocht: nieuwe redactiesecretaresse!
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Wat  v indt  u  daar  nou van?
een discussierubriek verzorgd door de redactie

Doe-het-zelf jeugdwerk in zuipketen

De meeste Buitenposters weten het gebouw It 
Koartling aan de Schoolstraat te vinden. Som-
migen zijn er wel eens binnengeweest voor een 
cursus of een optreden van een muziekband. It 
Koartling is nu het culturele centrum van ons 
dorp en er vinden allerlei activiteiten plaats. Oor-
spronkelijk was het gebouw echter de Openbare 
Lagere School. Later werd de Middelbare Land-
bouwschool er in gevestigd. Begin zeventiger 
jaren werd het gebouw verkocht aan de Gerefor-
meerde kerk synodaal. In 1984 werd het gebouw 
doorverkocht aan de Stichting Cultureel Werk 
Buitenpost. Wij maken kennis met de beide be-
heerders en spreken met hen over het verleden 
en het doel van dit centrum.

Arjen Heidbuurt is van origine een Buitenposter, maar 
woont al jaren in Kollum. Sinds 1990 werkt hij als be-
heerder bij ’t Koartling. “Er vinden allerlei verschillende 
activiteiten plaats in ons gebouw. Muziekbands treden 
er op en er is ook een oefenruimte voor deze bands”, 
vertelt Arjen. “Verder worden er cursussen gegeven. 
De schildersclub, die iedere dinsdagmiddag schildert. 
De klaverjasvereniging legt iedere donderdagmiddag 
een kaartje. Verder nog veel vergaderingen van buurt-
verenigingen, Plaatselijk Belang, Binnenste Buiten 
Post, enzovoort.“ 

Wijke Wiersma uit Harkema is de andere beheerder 
van It Koartling. Zij vertelt dat ze in 1990 voor zeven 
uur per week aan werd genomen als schoonmaakster. 
Maar het werden er al gauw  meer en er werden ook 
andere werkzaamheden van Wijke verwacht. “Ik vond 
en vind het nog steeds leuk werk om te doen”, vertelt 
Wijke. “Daarom behaalde ik een EHBO-diploma, een 
BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) diploma en volgde met 
succes een cursus Sociale Hygiëne. Ik werk nu zestien 
uur per week in It Koartling.” 
Arjen legt de betekenis van de naam It Koartling uit. 
Het is een verbindingsbalk in een steiger. Een balk, die 
loopt van de juffer (de staander) naar de muur. Bij de bar 
is een gedenksteen in de muur gemetseld, waarop de 
tekst staat: 1975 Jongerenwerk. Toen de Gereformeer-
de kerk synodaal het gebouw begin zeventiger jaren 
overnam van de Landbouwschool, was het de bedoe-
ling er een jeugdhonk van te maken. In 1975 was de 
verbouwing voltooid en de aannemer stelde de naam 

It Koartling voor en dat werd door het bestuur van de 
kerk geaccepteerd. De diepere, symbolische betekenis 
van de naam It Koartling heeft dan ook te maken met 
de verbinding tussen jeugd en kerk of maatschappij. 
Bij It Koartling was toen Durk Miedema in dienst, die 
van alles voor de jeugd organiseerde. Hij was dan ook 
een gekwalificeerd jeugdwerker.In 1984 nam de Stich-

ting Cultureel Werk het gebouw over van de Gerefor-
meerde kerk. De naam It Koartling bleef gehandhaafd 
en zo kennen de Buitenposters dit gebouw dan ook.  
Ook heeft de Stichting speciaal voor het culturele werk 
en de geschiedenis van It Koartling een eigen website, 
welke men kan bezoeken onder www.itkoartling.nl.

Bote de Haan

Arjen en Wijke, de beheerders van It Koartling

 Arjen Heidbuurt, beheerder van It Koartling. (foto: redactie)

Hoe werkt zeeslag je?
In het diagram is 
een complete vloot 
verborgen: een 
vlaggenschip, twee 
galjoenen, drie klippers 
en vier sloepen. De 
boten kunnen alleen 
in horizontale of in 
verticale positie liggen. 
Elke boot is omgeven 
door water. De cijfers 
onder en rechts van 
het diagram geven 
het aantal vakjes aan 
waarin (delen van) 
boten liggen... 
Geef door op welke 
locaties de sloepen zich 
bevinden. Één locatie 
hebben we u al gegeven 
dat is C5, wat zijn de 
andere drie locaties van 
de sloepen?

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 17 april.

Oplossing prijspuzzel februari.
De puzzel in het februarinummer heeft 39 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: 2319. 
De winnaar is: Kelte Jacobi van de Wederik 4.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

Engels onderzoek uit 2007 naar de schadelijkheid van 
20 bekende drugs plaatste alcohol op de 5e plaats. Ver 
boven bijvoorbeeld wiet, GHB en XTC. Daarbij werd 
gekeken naar schadelijkheid voor de gebruiker en de 
omgeving en het verslavende effect. Verder bleek dat 
de schadelijkheid het grootst is bij jongeren in de leef-
tijd van 12 tot 20 jaar, de periode waarin de hersenen 
belangrijke ontwikkelingen doormaken en daardoor 
kwetsbaar zijn, en bovendien veel gewoontevorming 
voor de rest van het leven plaatsvindt.

Achtkarspelen kent een eeuwenlange geschiedenis 
van alcoholmisbruik. Als plek van armoede en achter-
stand was alcohol een populaire ontsnapping uit de 
realiteit. Ook nu is het alcoholgebruik er beduidend 
hoger dan het landelijk en provinciaal gemiddelde. On-
derzoek heeft uitgewezen dat dit ook te wijten is aan 
gebreken in de opvoeding binnen het gezin. Er wordt 
steeds meer en jonger gedronken en comazuipen is 
een interessante variant op het ‘gezellig een pilsje 
pakken’ geworden. Steeds opnieuw en nadrukkelijker 
wordt door professionals die met de gevolgen te ma-
ken hebben, gewaarschuwd voor de consequenties. 
De gemeente erkent de problemen en heeft zich in 
2008 in een convenant opnieuw verbonden aan een 
doortastende aanpak.

In De Feanster van 24 februari werd melding gemaakt 
van het nieuwe zuipketenbeleid van de gemeente 
Achtkarspelen. Kern daarvan is dat de gebruikers van 
zuipketen en hun ouders zich gaan binden aan afspra-
ken voor verantwoord en veilig gebruik van deze alter-
natieve voorziening. Opmerkelijk hierbij is de gemeen-
telijke constatering dat de keten “een aantrekkelijke 
vorm van vrijetijdsbesteding is en een sociale functie 
heeft”.

Het is misschien goed om als eerste op te merken dat 
zuipketen ontstaan zijn als reactie op de beperkingen 
van de reguliere horeca en jongerenvoorzieningen. So-
ciale controle, leeftijdsgrenzen, een veilige plek, toe-
zicht op gebruik van drugs en kostprijs krijgen in een 

zuipkeet op een heel andere wijze vorm. Reguliere ca-
fés hebben de plicht op een professionele manier een 
verantwoorde en veilige omgeving aan te bieden, waar 
dan ook een prijskaartje aan vastzit. Jongerenvoorzie-
ningen zoals de jeugdsoos in It Koartling hebben zich 
altijd gebonden gevoeld aan het alcoholmatigingsbe-
leid van de gemeente van het laatste decennium. Een 
eerste reactie van bezoekers op het besluit van It Koar-
tling-bestuur om een strikt alcohol- en drugsvrijbeleid 
te voeren was dan ook dikwijls: “Dan is er niks meer 
aan”.

Dat de gemeente nu gekozen heeft voor een vorm van 
alcoholgedoogbeleid kan op verschillende manieren 
worden beoordeeld. Het zou kunnen betekenen dat 
de gemeente vertrouwen heeft in het oordelend ver-
mogen van jongeren en hun ouders, en daarbij dat hun 
handtekening voldoende prikkel is om verantwoord en 
veilig gebruik te garanderen. Dat is een plusje voor het 
mensbeeld dat de gemeente hanteert en haar geloof 
in afspraken.

Het kan ook worden gezien als een naïeve kijk op een 
wereld waar verkeersovertredingen, belastingontdui-
king, fraude, vervagende fatsoensnormen, toenemend 
geweld en asociaal gedrag - ook gebieden waar in prin-
cipe duidelijke maatschappelijke afspraken van kracht 
zijn - de meeste mensen steeds meer zorgen geeft. 

Iets minder charmant is de suggestie dat het een teken 
van onmacht en gemakzucht is dat de zuipkeet haar 
vrolijke bestaan indirect goedgekeurd krijgt. Handha-
ving is voor de overbelaste overheid geen aantrekke-
lijk idee, goed jongerenwerk kost veel geld en populair 
wordt je ook niet door het sluiten van de keten.

Persoonlijk vermoedt ik dat iets van alle drie mee-
speelt in het gemeentelijke besluit. En ook denk ik dat 
er hiermee geen sprake van ‘een oplossing’ zal zijn. 
Maar ik verwacht dat het aantal ‘incidenten’ in de ko-
mende jaren de definitieve beslisser zal zijn over het 
fenomeen zuipkeet.

 Wijke Wiersma, beheerder van It Koartling. (foto: redactie)

Nuchterheid over recessie 
bij middenstand en gemeente
“Ik wil het woord crisis niet meer horen”, reageert Gerrie ... van mo-
dezaak Modique, “ik heb het idee dat de media teveel aandacht aan 
de economische situatie geven en daar wordt het niet beter van”. 
Deze uitspraak van de onderneemster typeert de nuchterheid waar-
mee veel van onze plaatselijke ondernemers omgaan met de econo-
mische recessie. En ook de gemeente laat blijken zich niet bang te 
laten maken door de ontwikkelingen van het laatste maanden.

Gerrie vervolgt: “Natuurlijk kan ik wel merken dat er iets veranderd is, maar 
ik heb eerder het gevoel dat ikzelf een stukje sneller moet gaan in de winkel 
dan dat de omzet echt terugloopt. Wat dat betreft ben ik niet bang voor de 
toekomst. Iets waar ik mij wel wat zorgen over maak is de toekomst van het 
winkelcentrum van Buitenpost, ik hoop niet dat we te maken gaan krijgen met 
leegloop van winkels, want dat zou ons dorp minder aantrekkelijk maken”.

Ook Frans Kok bevestigt dat er wel veranderingen in zijn juwelierszaak zijn 
geweest in het laatste jaar. “Je proeft natuurlijk wel dat de klanten wat 
voorzichtiger zijn geworden en misschien daardoor wat minder snel grotere 
aankopen doen, in plaats van goud voor zilver kiezen bijvoorbeeld. Ook heb ik 
wat de indruk dat er meer reparaties komen, dus dat klanten er voor kiezen 
iets eerder te laten herstellen dan gelijk maar iets nieuws te kopen. Maar het 
baart mij nog helemaal geen zorgen”. De edelsmid blijkt ook niet gelukkig het 
vele nieuws over de economie: “Natuurlijk is er een dip, maar ik krijg ook wel 
het gevoel dat ons een crisis wordt aangepraat en mensen daardoor banger 
worden gemaakt dan nodig is”.

Ook Mient Mulder van snackbar en café It Twaspan is duidelijk: “Het valt voor 
mij allemaal nog best wel mee. Dingen veranderen natuurlijk, maar we moeten 
er als ondernemer ook gewoon wat mee doen. Ik denk dat we ons beslist niet 
door de geleerden mee moeten laten trekken in negatieve spiraal”.

Piet Dotinga van de Siton-garage sluit zich bij deze opmerkingen aan. “Ons 
autobedrijf zit natuurlijk wel in het iets luxere segment en we hebben niet 
alleen met particulieren te maken maar ook met zakelijke klanten. Toch ben ik 
echt niet ontevreden over hoe het op het moment gaat, al hoop ik natuurlijk 
wel dat we snel weer wat in positiever water komen. Ik denk dat we nu 
gewoon realistisch moeten blijven en ons zo werk zo goed moeten doen. 
Ook deze economische problemen zullen op een gegeven moment voorbij 
gaan”.

Gevraagd naar zijn mening, reageert wethouder Willem van der Wal ook 
direct met de opmerking, “we moeten ons nu natuurlijk niet bang laten 
praten. Het is een moeilijke situatie, maar tegelijkertijd zitten er ook weer 
nieuwe uitdaging en nieuwe mogelijkheden voor ondernemers in”. Bij de 
gemeente Achtkarspelen zijn daarom ook beslist nog niet de alarmlichten 
op rood gegaan. “Dat het ons als gemeente ook zal raken is wel zeker en 
in overleg zal er het een en ander opgelost moeten worden. Als gemeente 
zullen wij ook doen wat wij kunnen doen om positief bij te dragen in de 
gemeentelijke economische ontwikkelingen. Wij zullen daarom gewoon 
doorgaan met bijvoorbeeld onze infra-structurele projecten en misschien 
zelfs sommige nu wat naar voren halen. Dus werken we ook onverminderd 
verder aan de Buitenposter projecten zoals de spoedige aanleg van de zuid-
oostelijke rondweg, het stationsgebied en de verbouw van het gemeentehuis. 
Economische teruggang en opbloei is van alle tijden”.
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™
> Het is vijf jaar geleden dat de parkeergelegen-
heid bij het station is aangepast en uitgebreid. 
Om onduidelijke redenen zijn er destijds geen 
gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. De 
gemeente gaat nu alsnog een tweetal invali-
denparkeerplaatsen in het stationsgebied reali-
seren. De beide parkeerplaatsen komen vlak bij 
de ingang van het station.
> Het sinds augustus 2008 gesloten restaurant 
Nijenstein wordt weer heropend. Horeca-onder-
nemer Klaas Lourens maakte dit kenbaar tijdens 
een gesprek met burgemeester Van der Zwan 
en wethouder Van der Wal van Achtkarspelen. 
Lourens streeft er naar de deuren van het res-
taurant voor de zomer weer te openen.
> Tijdens de algemene ledenvergadering van 
de Uitvaartvereniging Buitenpost is dorpsge-
noot Tjerk Hamstra op 17 maart jin de Schakel 
door burgemeester Van der Zwan koninklijk 
onderscheiden. Vanwege zijn vrijwilligersacti-
viteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Vanaf 1964 maakt hij zich op 
vele terreinen verdienstelijk voor de uitvaart-
vereniging. Hij is tevens actief in de hippische 
sport en vanaf 1993 is hij ook de organisator 
van de jaarlijkse ringrijderij in ons dorp..
> Dit voorjaar wordt de beplanting langs de 
Prof. Wassenberghstraat vernieuwd. Het hees-
terperk wordt vervangen door nieuwe beplan-
ting en een gedeelte van het heesterperk wordt 
weer, zoals in het verleden, gazon. Ook worden 
er nieuwe bomen geplant. De keuze is gevallen 
op sierkersen. Via een brief (met een kleurenaf-
druk van een sierkers) en een beplantingsplan 
zijn de bewoners van het Mejontsmafl at door 
de gemeente hierover geïnformeerd.
> Vrijdagavond 20 maart is een 38-jarige man 
uit Roden op verdenking van mishandeling 
van een conducteur aangehouden. Tijdens het 
controleren van de vervoersbewijzen in de trein 
van Leeuwarden naar Groningen gedroeg de 
man zich erg vervelend, schold de conducteur 
uit en begon hem met een boek te slaan. Op 
het station Buitenpost zag de conducteur een 
agent staan, waarna de man aangehouden kon 
worden en overgebracht naar het politiebureau. 
De conducteur heeft aangifte gedaan.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...
Maart 2009
De voorbereidingen van de ledenvergadering zijn in volle gang. Ik kreeg 
een telefoontje van de teamchef van de politie dat hij op 1 april verhin-
derd is. Dit vonden wij vreselijk jammer omdat wij de uitnodiging van 
de ledenvergadering in de vorige Binnenste Buiten gepubliceerd had-
den. De vergadering is nu verschoven van woensdag 1 april naar woens-
dag 8 april. Deze avond vindt plaats in het politiebureau en begint om 
20.00 uur. Wij verwachten erg veel mensen, dus kom op tijd want vol is 
vol! Afgelopen week heb ik samen met dhr. Feitsma en dhr. Klaver van 
de begrafenisvereniging overleg gehad met de directie van Haersma-
hiem over de eventuele afstoting van de aula. Wij kunnen u vertellen 
dat de aula in Haersmahiem kan en mag blijven, zij het in verkleinde 
vorm. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden en we houden 
u natuurlijk via de Binnenste Buiten op de hoogte. De welkomstbor-
den zijn klaar, er wordt nog aan de frames gewerkt en we hopen eind 
maart de borden te plaatsen. Ze zijn erg mooi geworden. Er staat ook 
een ‘ brims’ (paardenvlieg) op afgebeeld. Vroeger werden de inwoners 
van Buitenpost brimzen genoemd. Dat was een scheld- of bijnaam die 
waarschijnlijk negatief bedoeld was. Als Plaatselijk Belang willen wij 
deze titel als geuzennaam gaan gebruiken. Vandaar dat we de ‘ brims’ 
steeds vaker tegen zullen komen. Bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse le-
denvergadering waar al 2 keer een zilveren ‘ brims’ werd uitgereikt aan 
een Buitenposter die (belangeloos) veel voor ons dorp heeft betekend 
en altijd op de achtergrond is gebleven. Dit krijgt men dan als teken van 
waardering. Ook in het kunstwerk zal de ‘ brims’ een belangrijke plaats 
innemen. Zoals u in de media heeft kunnen lezen, ben ik naar een hoor-
zitting geweest in het Provinciehuis. Wij krijgen nl. geen subsidie voor 
het kunstwerk van de Provincie om allerlei redenen die voor ons onbe-
grijpelijk zijn. Wij zijn immers een vereniging die zijn inkomsten derft 
uit het binnenhalen van subsidies. De heren van de hoorzitting waren 
erg onder de indruk van mijn betoog, alleen bekijken zij of de procedure 
goed is gevolgd door de beoordelingscommissie. Wij hebben er in ieder 
geval mee bereikt dat men weet welke eisen er gesteld worden aan het 
verlenen van subsidie, en dat zijn er vele! De provincie geeft aan dit al-
les laagdrempelig te willen houden, maar daar is men duidelijk niet in 
geslaagd. Nu is het nog afwachten of onze ‘zaak ’ heropend wordt, span-
nend... Verder heb ik nog een gesprek gehad met Aafke Kamminga (ma-
nager Haersmahiem) over het aanbieden van zorg en woningen voor 
dementerenden. Men is met veel partijen aan het brainstormen en 
voordat dit gestalte gaat krijgen zijn we al gauw een paar jaar verder. 
Maar het balletje is aan het rollen en dat is erg belangrijk.  Op moment 
van schrijven heb ik net een vergadering gehad met de federatie plaat-
selijke belangen Achtkarspelen. Hier kwam ook de eventuele opheffing 
van het politiebureau ter sprake. Als federatie zijn wij hier fel op tegen. 
Het is toch te gek voor woorden dat er in een gebied met ruim 40.000 in-
woners geen politiebureau is? Als federatie gaan wij dit volgende week 
ter sprake brengen bij B & W. Te zijner tijd hoort u hier meer van.

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

Tryater spilet ‘En ik dan?’ yn The Point 

Op woansdeitejûn 15 april stiet alwer de lêste Maskelynaktiviteit fan it 
winterskoft 2008-2009 op it program, in prachtige toanieljûn. De warbere 
stichting is der nammentlik alwer yn slagge om in Tryaterfoarstelling nei 
The Point te heljen, “En ik dan?”. Dit stik fan Annie M.G. Schmidt, yn it 
Frysk oerset troch Tryntsje van der Zee, is in bitterswiete komeedzje oer 
fatsoensrakkers. It is in stik sa’t allinne Schmidt dy skriuwe koe, fol pikante 
humor. In blijspul neffens in hiel âld resept, ynklusyf persoansferwikselin-
gen en personaazjes dy’t presys op it goede, of krekt it ferkearde, momint 
der ynstowe. In stik der’t net elkenien is wa’t er seit dat’r is.
De spilers binne Aly Bruinsma, Marijke Geertsma, Nynke Heeg, Hans 
Kroodsma en Joop Wittermans. Regisseur Karina Kroft giet yn de foarm-
jouwing en muzyk werom nei begjin jierren santich en stelt de fraach: Hoe 
is it no mei ús idealen fan doe? It ferhaal yn it koart: Grutte panyk by de 
stichting Nij Positief. De foarsitter is ferstoarn en har oare helte besiket 
de boel draaiende te hâlden. Yntusken hat de boekhâlder 30.000 gûne 
fertsjustere en is de akkountant op kommendewei. As wie dat noch net 
slim genôch, komt de bemuosike mem fan de boekhâlder ek noch op be-
site om har soan te rêden. Idealen út de jierren santich en oerâlde driften 
soargje foar spanning, humor en benammen grutte gaos. 

Woansdeitejûn 15 april, 20.00 oere yn The Point.
Kaartferkeap by Blommesaak Hedera of oan de seal. 
Kaarten €12,50, 65-plus en freonen Tryater € 11,25.

Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst!

De afgelopen twee jaar hebben de young riders van de tuigpaarden in 
Buitenpost laten zien dat de tuigpaardensport enorm leeft onder de jeugd. 
Dit jaar krijgt het aanstormend talent van de hackney’s de kans om hun 
kunsten te tonen aan het publiek van ons dorp. De paardensport commis-
sie heeft hierin een voortrekkersrol voor de rest van Nederland. Wij vinden 
het erg belangrijk dat de jeugd de kans krijgt om zich op dit hoge niveau 
te kunnen presenteren. Wij weten zeker dat het publiek van deze rubriek 
zal gaan genieten! Het zijn niet alleen jonge mensen die hierin meerijden, 
maar zij geven de sport ook een moderne tint door eigentijdse muziek en 
de speciale manier van presenteren. Ook kunnen we u al melden dat er 
weer deelnemers uit Engeland op het concours van Buitenpost in actie 
komen! Voor meer informatie zie www.chbuitenpost.nl.

Rommelmarkt Christengemeente
Zaterdag 4 april houd de Christengemeente een grote rommelmarkt, 
braderie en tevens een grote kledingverkoop. Dit word gehouden in en 
rondom ‘het Kruispunt’ en ‘de Garage’ aan de Haersma de Withstraat 
24. Bijna alle kleding is nieuw. Er zullen ook veel tweedehands goederen 
te koop worden aangeboden. Houd u van boeken? Ook dan kunt u te 
kust en te keur. Natuurlijk ontbreekt de grabbelton niet en de kinderen 
kunnen ook geschminkt worden. Koffi e en thee met iets lekkers erbij is 
er vanzelfsprekend ook. Dus kom gezellig langs, er is vast iets van uw 
gading bij. Wilt u nog kleine spullen kwijt (geen meubels) dan kunt u bel-
len met Sjoeke Lolkema tel. 541909.

Kleintje feestweek
We zijn er helemaal klaar voor, u ook? De kermis wordt al opgebouwd, 
begint bij u het bloed ook al sneller te stromen. Even een gokje wagen bij 
de grijpers, of spreekt de spanning van een ritje in de zweef u meer aan. 
En dan op 3 en 4 april kunnen we met zijn allen het feest in. De artiesten 
staan te popelen u te entertainen en de feestweekcommissie en al hun 
vrijwilligers staan klaar om u van een drankje te voorzien. De sporthal gaat 
open om 20.00 uur open. De entree bedraagt € 5,- aan de kassa. Bij deze 
willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers heel 
hartelijk te bedanken, zonder hun zouden wij dit nooit kunnen organiseren. 
Kom dus allemaal genieten van Kleintje Feestweek in de sporthal bij de 
kermis. We gaan knallen!!!

Bûtenposter Keninginne
Misschien heeft u ze gezien de posters met Wanted Bûtenposter 
Keninginne 2009. Inmiddels hebben wij de eerste aanmelding binnen 
gekregen, maar natuurlijk wordt het pas echt een verkiezing wanneer er 
meer kandidaten zijn. Geef je op via: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl 
dit kan nog tot 27 april. Wij willen op koninginnedag de kandidaten aan u 
bekend maken. Daarna is er gedurende de hele maand mei de gelegenheid 
om te stemmen op uw favoriet via www.feestweekbuitenpost.nl Voor de 
winnares staat een prachtig prijzenpakket klaar aangeboden door: Buwalda 
fotografi e, Hedera, Modique, Tripartitte, EP Faber, Carin’s haarmode, Allert 
Pol gezondheidscentrum en kadowinkel Op ‘e stal. Daarnaast mag de 
keninginne 2 jurken gaan uitzoeken, en houden, en krijgt ze een kroontje 
en een sjerp. Je bent de VIP tijdens de feestweek, doe mee!

NVVH organiseert optreden 
Frjemd Folk
Frjemd Folk is een zanggroep van elf enthousiaste mannen die zich toe-
leggen op Keltische Folkmuziek. Op initiatief van Bram van der Weg en 
Hinke Jelsma, die ook een deel van de muzikale begeleiding verzorgen, 
is de groep in 2007 ontstaan. In tegenstelling tot vele andere groepen in 
dit genre, ligt de nadruk op de zang. Hierbij moet u denken aan vocale, 
meerstemmige muziek, met wisselende muzikanten en als vaste gitarist 
Anne J. Wagenaar. Sinds de start is een veelzijdig repertoire ontstaan dat 
voortdurend wordt uitgebreid en aangepast. Frjemd Folk heeft de ambitie 
om op niveau, boeiende Keltische Songs te presenteren in o.a. kleine(re) 
lokaties. Iedereen is van harte welkom op dinsdag 21 april om 19.45 uur in 
De Schakel. Entree voor niet leden € 7,50 incl. 2x koffi e/thee en cake.
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Doe’t myn âlders ferkearing hiene waard heit wolris 
frege wêr’t syn faam wenne en dan sei er altyd: “Twa si-
garen en in sigaret, dan bin ik der.” Sadwaande wisten 
se fansels noch neat. Mar doe’t se troud binne kamen 
se yn Bûtenpost te wenjen yn ien fan de dûbele wen-
ning-stichtinghûskes oan de bouwyk, wat no de Her-
brandastrjitte is. Sawat yn ‘e bocht njonken de slachte-
rij fan Gosse, letter Klaas Kamminga. Dêr bin ik yn 1935 
berne. Wy hawwe dêr in pear jier wenne en binne doe 
ferhuze nei de Foarstrjitte, foaroer it pand dêr’t no de 
fytsesaak fan Wiersma yn sit. Dat hûs is ôfbaarnd. Dêr 
wenne doe Pieter de Bruin. 

Op dat plak ha ik it reedriden ek leard, op in stik lân mei in 
brede sleat der omhinne mei yn ‘e midden in earrebarrenêst. 
Ik wie  wat slop yn ‘e ankels dus waard dat goed yn it ferbân 
set, de redens ûnderbûn, in stoel mei en mem sette my op it 
iis. Heit wie oan it wurk by de bierbottelerij fan Stienstra, let-
ter Durk Ferwerda en noch letter Hindrik Piersma. Dêr waard 
it bier yn fl eskes tape, limonade en spuitwetter makke en 
dan by de kafees lâns brocht. Wy wennen destiids op de 
Stasjonsstrjitte, neist it Jeltingahûs, dêr’t boargemaster Er-
inga wenne. 

De oarloch bruts út en alles feroare. Heit moast nei Dútslân, 
mar dat woe er fansels net. En no wie it tafal dat molksutel-
der Schaaf siik wie, hy hie TBC en dat woe yn dy tiid net sa 
bêst. Doe hat heit dat saakje oernaam, want minsken dy’t 
yn ‘e ‘voedselvoorziening’ sieten hoegden net nei Dútslân. 

Sadwaande is heit molksutelder wurden yn Bûtenpost. Earst 
in bakfyts mei in hûn derfoar, Wolf hjitte dy, mar heit wie in 
hynderman, dus der kaam al gau in hynder en wein. De su-
velprodukten moasten alle dagen by it molkfabryk út Twizel 
helle wurde. 

Ik gie nei de iepenbiere skoalle, de saneamde ‘grouwe sko-
alle’, want der wiene ‘fi nen en grouwen’ yn it doarp. Myn 
âlders woene my wol wat fi erder leare litte, dus doe’t ik yn 
de seisde klasse siet hawwe se master Kim mar ris frege hoe 
en wat. Hy sei: “Als hij noch een jaartje bij mij blijft kan hij de 
ULO op slofjes doen.” Dus noch in jier by master Kim en doe 
nei de ULO yn Kollum. Mar ja, sa’n learder wie ik no ek wer 
net, ik wie foller leaver oan it sporten. Ik wie by it fuotbal, 
gymnastyk en ik keatste ek wol ris mei. Húswurk hie ik ek 
noait, dat hie ik op skoalle al dien. It wie dan ek gjin wûnder 
dat ik sitten bleaun. It twadde jier gie ik oer mar healwei like it 
rapport al wer sa min dat heit sei: “Bliuw do mar thús, ik haw 
wol wurk foar dy.” En sa bin ik yn it begjin fan myn libben ek 
molksutelder wurden. Yn dy tiid ha ik ek it middenstânsdi-
ploma helle. Wy wennen doetiids op de Jeltingaleane. Mem 
hie altyd mei heit by de streek lâns west en se hie ek noch 
kostgongers, dat dy krige it no wat nofl iker. It wie wat yn dy 
tiid mei de middenstân. Der wiene in stik of fjouwer molksu-
telders, fi if slachters, seis winkelmannen en wol sân bakkers. 
Hoe hiene se allegearre in bestean yn in doarp mei in pear 
tûzen ynwenners? Der wie lykwols in soad drokte yn it doarp 
want de bakkers, molksutelders en grienteboeren wiene al-
legearre by de streek om harren guod oan de frou te bringen 
en de slachters en winkellju wiene bylâns om bestellings op 
te heljen, dy’t se letter teplak bringe moasten.

Simmers wie it in toer om de suvelprodukten goed te hâlden, 
want it siet yn bussen of tanks. Flessen of oare ferpakkings 
wiene der yn dy tiid noch net. Yn de winter wie it hielen-
dal hopeleas. De winters wiene folle stranger en der lei folle 
mear snie. Dan giene se mei de trijehoek troch it doarp en 
skoden de snie oan ’e kant sadat wy oan de knibbels ta troch 
de snie moasten om de pannen by de klanten wei te heljen. 

Wy moasten ek nei de Mieden ta en dat wie fansels letter op 
‘e dei. Dêr krigen de minsken klompen iis yn ‘e panne en dan 
seine wy: “Jo moatte mar ris sjen hoe folle oft jo ha, want 
wy kinne it net mear mjitte.” Wy sutelen it hiele doarp troch 
en as der dan hjir of dêr hast wer nije minsken komme soene 
te wenjen, giene wy dêr om it hurtsje hinne. Wy woene der 
fansels graach wer in klant by ha. Oane Bouma wie ek molk-
sutelder en woe wol ophâlde. Doe hawwe wy de rit oernaam 
en sutelen elk mei in wein troch in part fan it doarp.

Wy hiene ek in winkelhûs bouwe litten oan de Kuperswei, 
neist de bakkerij fan Penninga, dêr’t no de kompjutersaak yn 
sit. In jier of wat letter krigen de molksutelders wykferdieling 
sadat elts syn eigen wyk hie. De molkprodukten waarden 
moarns yntiids by ús brocht sadat wy net mear nei Twizel 
hoegden. Yn dy tiid ha wy de beide hynders en weinen fuort-
dien en in elektryske wein oanskaft.

Yn 1964 gie de konsjerzje fan it gemeentehûs, Jurjen Bult-
huis, mei pensjoen. (As je him fregen: “Hoefolle minsken 
wurkje hjir”, sei er altyd: “de helte”.) Dus dêr moast in nije-
nien komme. Ik wie yn 1961 troud mei Aafke Oldenburger en 
it like ús wol wat ta om dêr op te skriuwen. Dat ik sei tsjin heit: 
“Dêr skriuw ik op.” Hy sei: “Dat hoechst net te dwaan, want 
do hast de goede ‘kleur’ net”. Dochs ha ik it dien en ferduld, 
ik krige it baantsje. Earst as konsjerzje yn it âlde gemeente-
hûs, dêr’t wy ek wennen en letter doe’t it gemeentekantoar 
oan it Stasjonsplein kaam yn de húsprinterij.  It gefolch wie 
fansels dat de molkerit foar ien man te grut wie. Doe hawwe 
se de helte oerdien oan Jan Hoekstra. Dy kaam te wenjen yn 
‘e Tsjerkeloane neist slachter Rusticus. Dêr hie er ek in su-
velwinkel. Fan it iene kaam it oare, heit krige in hartkwaal en 
koe syn wurk net mear dwaan en moast ophâlde. Sadwaande 
hawwe se it winkelhûs en de molksaak doe oerdien oan Sie-
ger Kloostra. Yn ‘e rin fan de jierren is der hiel wat feroare en 
binne der net folle lytse middenstanners mear.

Joeke Dorhout

Hikke en tein yn Bûtenpost

25% korting op
trouwringen

Joeke en Jan Dorhout mei de elektryske wein. (eigen foto)

Joeke Dorhout mei hynder en wein. (eigen foto)

Siedske, Sjoukje, Jan en Joeke Dorhout. (eigen foto)
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Halffabrikaten
Tjeerd Poelman is in Buitenpost 
geboren en getogen. Het gezin 
telde acht kinderen waarvan Tjeerd 
de hekkensluiter was. “Ik ging in 
Buitenpost naar de lagere school, 
in Kollum naar de LTS en in Gro-
ningen naar de MTS en HTS. Toen 
ik mijn vrouw Cathy leerde ken-
nen, zijn we in Twijzel gaan wo-
nen. Na vier jaar gingen we terug 
naar Buitenpost. We woonden in 
de Beatrixstraat, vlakbij de fabriek 
van Enitor. Daar ben ik mijn loop-
baan begonnen.” Aan reizen dacht 
Tjeerd toen nog niet. Als je al van 

een jongensdroom kon spreken, 
was het wel dat hij timmerman 
wilde worden. Na zeven jaar Enitor 
vertrok Tjeerd naar Hoogezand om 
bij Mölnlycke (SCA) te gaan wer-
ken, de fabriek van damesverband 
en luiers. “Ze begonnen daar met 
het maken van zogenaamde halffa-
brikaten: de plastic buitenkant van 
hun producten. Dat wordt namelijk 
ook door middel van extrusie ge-
daan (het persen van materiaal in 
een gewenste vorm). Ze begonnen 
daarmee helemaal uit het niets. Er 
waren geen mensen die daar ooit 
mee gewerkt hadden, niemand 
met enige ervaring. En ik kwam bij 
Enitor vandaan. Bij SCA ben ik echt 
in dit werk gegroeid.” Tjeerd volg-
de naast zijn werk nog enkele cur-
sussen. Toen hij elf jaar bij Mölnlyc-
ke had gewerkt, moest het bedrijf 
uitbreiden. Er kwam steeds meer 
vraag naar incontinentiemateriaal. 
Dat betekende dat de halffabrika-
ten zouden moeten verhuizen. “In 
diezelfde tijd was er in Colombia 
een bedrijf dat een nieuwe ma-
chine had gekocht voor het maken 
van dezelfde producten. De man 
die hun de machine bezorgd had, 
had de machine in Hoogezand ook 
geleverd. Omdat hij geen tijd had 
voor de installatie en het opstarten 
van de machine, vroeg hij of ik dat 
zou willen doen. Ik hoefde daar 
niet lang over na te denken. Ik heb 
gewoon ontslag genomen en ben 
naar Colombia afgereisd. Daar heb 

ik de machine verder opgebouwd 
en opgestart. Daarnaast moest ik 
het personeel opleiden hoe ze met 
de machine moesten werken en 
de mensen van het laboratorium 
leren hoe ze de kwaliteit konden 
controleren.” Eigenlijk heeft Tjeerd 
het bedrijf zo’n beetje all round 
opgezet. Kansarme mensen kre-
gen daardoor werkgelegenheid. 
“Daarna kochten ze in Colombia 
de machine van SCA Hygiene Pro-
ducts Hoogezand B.V. waar ik elf 
jaar mee gewerkt had. Ze vroegen 
me of ik die machine ook wilde op-
starten.”

Wereldreis
Kinderen komen er niet bij Tjeerd 
en Cathy. Dat geeft hen de gele-
genheid om andere plannen te ma-
ken, zoals reizen. “Toen ik ontslag 
had genomen bij SCA, wilden Ca-
thy en ik gaan reizen. En omdat we 
wisten dat ik terug zou gaan naar 
Colombia, besloten we te gaan fiet-
sen in Zuid-Amerika. Dan zaten we 
daar alvast als de tweede machine 
zou arriveren.” Een maand of vier 
woonden Tjeerd en Cathy in Cali, 
een stad in Colombia. Waar komt 
die liefde voor de fiets vandaan, 
vraag ik Tjeerd. “We hadden al een 
aantal malen loopvakanties gedaan 
in de bergen. De eerste keer een 
georganiseerde week in Nepal, 
waar we zelf drie weken aan vast 
plakten. We hebben ook trektoch-
ten te voet gedaan in Kazachstan, 
Oezbekistan, Kirgizië en  later nog 
Bolivia. Daarna kreeg ik een hernia. 
De eerste operatie ging niet goed 
en er kwam een tweede achter-
aan. Tussen de operaties in zag 
het er slecht uit: ik kon nog geen 
tien meter lopen. Cathy wilde altijd 
al reizen. Ze had eens een boek 
gelezen over fietsers die vanuit 
Nederland naar India gefietst wa-
ren en dat leek haar schitterend. 
En aangezien ik lopen met een 
rugzak in de bergen niet meer zag 
zitten, was het  alternatief: fietsen. 
Toen ik herstelde van mijn hernia 
besloot ik Cathy’s wens te vervul-
len en samen een wereldreis op 

de fiets te gaan maken. Ik zag in 
dat je niet moet wachten tot later, 
want dan kan het voorgoed te laat 
zijn! Achteraf zijn we heel blij dat 
we dat gedaan hebben. Dat is ons 
uitstekend bevallen, ondanks het 
feit dat we beiden ontslag namen 
en ons huis moesten verkopen.” 
Voor de fietsreizen die ze maken, 
gaan Tjeerd en Cathy ver weg. 
Daar is een reden voor. “Je hebt 
een zeker budget. In Europa reizen 
is vreselijk duur in vergelijking met 
het soort landen waar wij heen-
gaan. Hier mag je nergens zomaar 
kamperen, je moet naar een cam-
ping toe. In Zuid-Amerika zijn geen 
campings. Je zet je tentje neer 
waar je ’s avonds eindigt. Dat geeft 
een groot stuk vrijheid. Je bent van 
niets en niemand afhankelijk. Als 
je je eten bij je hebt en een klein 
benzinebrandertje, kun je je overal 
redden.” Een route stippelen Ca-
thy en Tjeerd ook niet uit. “We zijn 
gewoon naar het uiterste puntje 
in het zuiden van Zuid-Amerika 
gegaan, omdat het daar zo mooi 
is. We hadden ook helemaal niet 

getraind, dat komt vanzelf.” Over 
overvallers onderweg denken ze 
niet na. “Als je daar over in moet 
zitten, moet je thuis blijven”, zegt 
Tjeerd nuchter. “En eerlijk gezegd 
is ons weinig overkomen. De enige 
negatieve ervaring is dat de fiets-
tassen gestolen werden.” Dat je 
overal iets kan overkomen, bewijst 
de overval op de bus in Zuid-Ame-
rika die Tjeerd meemaakte. “Twee 
mannen kwamen met revolvers in 
de bus. De ene liep de rij langs om 
geld op te halen. Ik had de dollars 
en mijn creditcard in mijn sokken. 
Het geld in mijn beurs - toch nog 
wel 50 dollar - moest ik afgeven.” 

Beperkte vrijheid
In totaal hebben Tjeerd en Cathy 
met de fiets zo’n 40.000 kilometers 
afgelegd op hun wereldreis.  Na Co-
lombia volgde Panama en de overige 
landen van Midden-Amerika zoals 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Guatamala, Belize, Cuba en Mexico 
tot in de Verenigde Staten aan toe. 
Ze maakten dan ook andere dingen 
mee dan mensen die naar de Co-
stra Brava gaan of een all-inclusive 
vakantie in Turkije boeken. “Het 
ergste wat je ziet, is de armoede, 
zeker in landen zoals Bolivia”, geeft 
Tjeerd als voorbeeld. Op 11 septem-
ber 2001, toen twee vliegtuigen de 
Twin Towers doorboorden, waren 
ze in Texas. “Het was een schitte-
rende dag, het was prachtig weer. 
We zaten op een parkeerterrein een 
kopje koffie te drinken. Komt er een 
vrachtwagenchauffeur bij ons die 
zegt: ‘Het is verschrikkelijk. We zijn 
in oorlog. Een van de Twin Towers 
ligt helemaal plat tegen de grond!’ 
Nou, ik was een paar jaar eerder in 
New York geweest voor mijn werk 
en toen had ik bovenop een van de 

torens gestaan. Dus dat leek me 
onmogelijk. Pas een paar dagen 
later zagen we wat voor een puin-
hoop het was.”
Na het fietsavontuur in Zuid-Ame-
rika komt de droom van Cathy uit. 
Vanuit Singapore ging de reis naar 
India. “Via China, Laos, Thailand, Ti-
bet en Nepal. Vooral Tibet was een 
grote wens van Cathy, ondanks 
het zware traject op grote hoogte 
en slechte wegen. De mensen 
stralen daar ondanks de armoede 
en onderdrukking liefde en levens-
vreugde uit. En arme mensen zijn 
het meest gastvrij.”
Tjeerd is nu in loondienst bij Extru-

food in Zwaag. Daar worden machi-
nes gemaakt die onder andere drop 
en hondenvoer hun vorm geven. 
Voor het installeren en opstarten 
van de machines gaat Tjeerd vaak 
en ver op reis. Over zijn reizen naar 
China, Iran en Indonesië heeft hij al 
eens verslag gedaan in de Binnen-
ste Buiten. Het meest aantrekkelijke 
van zijn werk vindt hij de diversiteit 
in werkzaamheden en werkculturen 
die hij aantreft. Wat vindt de wereld-
reiziger van de oproep van staatsse-
cretaris Heemskerk om dit jaar de 
vakantie in eigen land door te bren-
gen? “Ik kan het me wel een beetje 
voorstellen. Maar als het vakantie is 
in Nederland is het overal heel druk. 
En als het ook nog eens mooi weer 
is, sta je in de file om bij het strand 
te komen.” De eerstvolgende reis 
van Cathy en Tjeerd gaat dan ook 
naar Indonesië. Nederland heeft 
ook om andere redenen niet de 
voorkeur van Tjeerd. “Veel dingen 
in Nederland staan me tegen. Je 
wordt beknot in je vrijheid, terwijl je 
in een democratie woont. Je vrijhe-
den worden steeds meer beperkt. 
De regering weet precies wat je 
doet, wat je betaalt en waarmee je 
betaalt. En dan de bemoeienis met 
elkaar. Spelende kinderen op het 
schoolplein heet geluidsoverlast. 
Waar moet dat heen?” Wat dacht 
je van terug naar Zuid-Amerika?

In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt 
nooit heftig,
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerloozen gekweld,
Nooit wordt zoo’n plompe boeren-
kop gesneld,
En nooit, neen nooit gebeurt een 
mooie passiemoord.
(uit: In Nederland, van J.J. Slauerhoff)

Arme mensen zijn het meest gastvrij 
Tjeerd Poelman maakt van reizen zijn beroep

Van oudsher zijn Friezen bereid te vechten voor hun grond. De Slag 
bij Warns in 1345 is daar een voorbeeld van. Graaf Willem IV en zijn 
mannen werden door de plaatselijke bevolking in de pan gehakt. 
Leaver dea as slaef! Er zijn ook Friezen die beroepshalve Friesland 
verlaten om af en toe terug te keren. De bekendste is de scheeps-
arts Jan Jacob Slauerhof die we vooral kennen als dichter. Tjeerd 
Poelman werkt niet alleen buiten de provincie, maar hij reist ook 
nog eens met zijn vrouw de halve wereld af.

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er steeds zijn lusten reven,

Ter wille van de goede buren,
Die gretig door elk gaatje gluren.
‘k Ga liever leven in de steppen,

Waar men geen last heeft van zijn naasten:
Om ‘t krijschen van mijn lust zal zich geen reiger reppen,

Geen vos zijn tred verhaasten.
(uit: In Nederland, van J.J. Slauerhoff)

(advertentie)

Tjeerd bouwt extruders op bij BSR in Engeland. (eigen foto)

Tjeerd vervangt afdichtingen in een draaimatrijs bij Hersheys in de VS. (eigen foto)

Tjeerd tijdens de wereldreis in een dorpje in Laos. (eigen foto)
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Tuin (be ) leven

maart 2009
‘Sângrûn’
“Elzensingels die landbouwpercelen van verschillende grootte opdelen in strakke 
geometrische vlakken. Dat doet on-Fries aan. Ook het systeem van evenwijdig 
lopende en dicht op elkaar liggende wijken waarover turf werd afgevoerd, doet 
eerder aan Drenthe denken. Maar het is allemaal te vinden in het oosten van 
Friesland, op de grens met Groningen. Even buiten Drachten strekt dit fi jnmazige 
veenontginningslandschap zich uit, compleet met keuterboerderijen en pingoru-
ines”. Met deze woorden begint de site van nationale landschappen. www.natio-
nalelandschappen.nl. Op de kaart is goed te zien dat maar een klein deel van Bui-
tenpost onder dit nationale landschap valt. De criteria zijn vooral ook gebaseerd 
op de grondsoort; Zandgrond, ofwel de sângrûn! De Kruidhof ligt precies in het 
nationale landschap op e’ sângrûn. Lammert Postma, van het IJstijdenmuseum 
vertelde mij hierover onlangs het volgende:
“± 117.000 geleden begon het in Europa opnieuw kouder te worden. De open plekken 
en weiden in de loofbossen werden onmerkbaar groter. De dichtbegroeide regen-
wouden rond de Middellandse Zee verdorden en de uitgestrekte wouden van spar-
ren en dennen in het noorden werden langzaam overmeesterd door steppen. Er 
was een nieuwe ijstijd op komst: de Weichsel Glaciaal In deze laatste ijstijd breidde 
het landijs zich weliswaar niet over ons land uit, maar door het koude klimaat 
verdwenen in het hele gebied tussen het landijs op Scandinavië tot aan de Alpen 
de wouden en veranderde het landschap in een onherbergzame toendravlakte be-
dekt met zand, waarover ijzige gure noordwesten sneeuw- en zandstormen waai-
den.  Het zijn met name deze zandstormen die een soort van duinachtig landschap 
vormden. Deze gronden zijn nog steeds goed in ons dorp te defi niëren.”

Sângrûn. Als geboren Buitenposter wist ik niet beter dan dat Buitenpost voor een 
groot gedeelte uit deze grondsoort bestond. Maar nu ik inmiddels 6 jaar aan de 
Kalmoes in ons dorp woon, realiseer ik me meer en meer dat het gebied daar zo 
rondom het gemeentehuis/De Kruidhof uit de meest mooie wâldgrûn bestaat die 
je maar kunt bedenken. In mijn eigen achtertuin aan de Kalmoes kom ik grote 

hompen klei tegen. Meestal zeeklei aldus Lammert Postma. Rozen en fruitbomen 
groeien er prima op, maar mijn groentetuintje thuis vraagt veel bewerking. Een 
groot verschil met de grond op De Kruidhof. Mooie losse ‘maude’, goed te bewer-
ken groeizaam en onderdeel van het nationale landschap. Naast dat dit een be-
schermd landschap is, is het natuurlijk ook gewoon ons woon en werkgebied. Vele 
toeristische instellingen dromen van heel veel bezoekers, zo ook ik, maar net als 
deze mensen ben ik ook bewoner van dit gebied alwaar rust, landschap en cultuur 
een belangrijke rol spelen. Een dubbel gevoel dus. Nu de vorst weer uit de grond 
is kan er weer grond bewerkt worden. 3,5 hectare Kruidhof, een hele klus waarbij 
gelukkig vele mensen ons helpen.

Raderwerk in Buitenpost maakt een doorstart. Het 
werk- en activeringscentrum van de gemeente Acht-
karspelen en Kollumerland c.a. wordt overgenomen 
door re-integratiebedrijf WerkPro (Werkprojecten 
Groep Groningen). Raderwerk was onderdeel van Le-
lie Hollander uit Drachten. Dit re-integratiebedrijf ging 
eind januari failliet. Door het faillissement van Lelie 
Hollander ontstond onzekerheid over de toekomst van 
Raderwerk. Via Raderwerk zitten 70 mensen in een 

werkervaringstraject. Door de overname van Rader-
werk kunnen zij aan de slag blijven. Hetzelfde geldt 
voor de begeleiders van Raderwerk. Eén van de ac-
tiviteiten van Raderwerk is de kringloopwinkel in ons 
dorp. De gemeente kan met WerkPro haar doelstelling 
realiseren: “iedereen doet mee”. Regulier werk staat 
voorop, maar is dat niet mogelijk dan zijn er voor de 
samenleving altijd nuttige activiteiten te verrichten.

Toekomst Raderwerk zekergesteld; 
WerkPro neemt activiteiten failliet Lelie Hollander over

Sjauvinist
door Janne Oosterwoud

Het is begin maart en voor ons als ijsbaanbestuur  is 
het seizoen weer ten einde. De baan is weer leeg en 
alles is weer opgeruimd. Echter zitten we ook dit jaar 
verder niet stil. We willen onze leden zo goed mogelijk 
van dienst zijn en hebben inmiddels een zestal banken 
erbij laten maken. Deze kunnen worden ingezet als de 
baan volgende winter weer is geopend. Ook staan er 
diverse schilderwerkzaamheden op het programma dit 
jaar. Het clubgebouw zal weer van een nieuwe laag 
verf worden voorzien en ook de nieuwe banken wor-
den goed in de verf gezet. 
Terugkijkend op het schaatsseizoen kunnen we alleen 
maar zeggen dat het een prachtig jaar is geweest . We 
zijn vele dagen open geweest en een boel mensen zijn 
langs gekomen om van een mooie ijsvloer te kunnen 
genieten. Ook de scholen van Buitenpost hebben al-
lemaal iets georganiseerd voor hun leerlingen. Als een 
van de weinige ijsverenigingen is de baan van Buiten-
post een echte wedstrijdbaan van vierhonderd meter 
waardoor er ook ruimte is voor iedereen om te schaat-
sen. Ook de wedstrijd van de brandweerkorpsen uit de 
regio was een prachtig gebeuren waar we ook graag 
onze medewerking aan hebben verleent. Het was ook 

al weer twaalf jaar geleden dat dit voor de laatste kon 
plaatsvinden. Wat zullen er een boel mensen foto’s 
hebben genomen van kinderen die voor het eerst op 
de gladde ijzers stonden. Boeiend om te zien hoe ze na 
verloop van dagen steeds beter en sneller begonnen 
te schaatsen om daarna even een hapje en drankje te 
komen halen in de kantine. Velen hebben gevraagd of 
er ook een toilet aanwezig was, maar dit is wegens be-
vriezen helaas niet mogelijk. Alle ijsdagen zijn in goede 
orde en zonder calamiteiten verlopen  en daar zijn we 
als bestuur best trots op. Verder heeft de ijsclub deze 
winter een hyves pagina aangemaakt waarop u uw fo-
to’s en video’s kunt plaatsen. We hopen dan ook dat u 
dit massaal zult gaan doen, wie weet wat de leukste 
foto’s nog kunnen opleveren.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor de gezellige 
sfeer tijdens deze winterperiode en we hopen nu eerst 
op een mooie warme zomer waarbij we al weer bezig 
zijn met de voorbereiding voor het volgende seizoen.
Namens alle bestuursleden bedankt voor de gezellige 
dagen en graag tot ziens!

Jan Visser, secretaris ijsclub Buitenpost e.o.

Einde van een mooi seizoen van de ijsclub 

Het voorjaar is in aantocht, de eerste kievietseieren zijn 
gevonden, maar het weer is nog vreselijk wisselvallig. 
Toch kunnen we over een paar weken de bloembakken 
en de tuintjes weer gereed maken voor het voorjaar, en 
de zomer. Om de bloemen en de tuinen mooi te laten 
bloeien en groeien is daar goede potgrond en koemest-
korrels voor nodig. De Bulgarije Commissie komt al ja-
ren bij de deuren langs om u te voorzien van potgrond 
en koemestkorrels. Zo ook dit jaar. Op dinsdag 7 april 
en woensdag 8 april komen de venters weer bij u langs 
voor de verkoop van pot grond en koemest korrels. De 
verkoop zal om ongeveer 18 uur starten op beide avon-
den. U kunt ook op deze beide dagen vanaf 16 uur afha-
len bij de Schakel, ingang aan de Berkenlaan. Bent u niet 

thuis, en wilt u wel graag potgrond of koemestkorrels 
hebben, dan kunt u terecht bij de volgende personen. 
Ook kunt u het gehele jaar door potgrond en koemest 
korrel bij deze personen afhalen: A. van Lune, Jeltinga-
laan 8, tel. 543531; W. Bosscha, H. de Withstraat 36a, 
tel. 543508; L. Oldenburger, tel. 543766.
Met de opbrengst van deze actie zullen wij proberen 
om de Luba Teneva Primary School nog verder te reno-
veren. Dit is een school met daarbij een weeshuis voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. 

Piekenactie januari 2009 € 105,10
Giften 8/1 € 25,00, 7/2 € 15,00 en 4/2 € 130,00 van de 
vrouwen contactgroep doopsgezinde gemeente. 

Potgrondactie voor de Bulgarije Commisie

Us hûs prottet út fan fuotbal. It 
rûgelet út kasten, sit yn tassen, it 
komt ta de telefoan út en giet der 
by de kompjûter wer yn. Ik wol gjin 
ferstân ha fan giele en reade kaar-
ten en hâld my mar wat bûten spul. 
Ik ha myn eigen hobby’s. Fuotbal, 
neat foar my.

‘It Hearrenfean hat wûn fan Grins’, 
seit myn maat triomfantlik út ’e tele-
vyzjestoel wei. Hy sjocht der by as 
hie der sels in goal makke. Ik nim 
de gearfetting ek mar even mei. In 
bytsje belangstelling toane heart 

by de leafde. De Grinzers rinne har 
de fuotten út it liif, mar it smyt neat 
op. Wêrom fi elt dat sa goed? Der 
wurde twa tsjinstanners útstjoerd, 
moai sa, hielendal terjochte. De 
skiedsrjochter stjoert de trainer 
fan Grins nei de tribune, it stek giet 
ûnferbidlik achter him ticht. Eigen 
skuld, moat er him mar  gedrage. 
En dan as útsetter it winnende 
doelpunt yn blessueretiid. Gewel-
dich! Ik wurd der hielendal oars fan 
en rop ek al mei. No no Janne, dat 
hie’k net fan dy tocht.

Kaart van nationaal landschap De Noardlike Fryske Wâlden. (eigen foto)

Graag willen wij iedereen bedanken voor het sturen van een kaart, want 
dat gaf ons steun dat gaf ons kracht. Het is iets bijzonders waard. Op 20 ja-
nuari overleed mijn moeder Joke Klaaysen. Mijn broer en ik zijn toen over-
stelpt met kaarten, bloemen en telefoontjes. Heel erg hartverwarmend. 
Hartelijke dank, Judith Postma-Klaaysen.

Bedankje

In ons vorige 
nummer presen-
teerden wij u de 
monumenta le 
knotwilg aan het 
Nonnepaed (wat 
is toeval?) en 
woensdag 19 
maart werd op 
een steenworp 
afstand van deze 
boom een begin 
gemaakt van het 
planten van 6500 
elzen, berken, 
meidoorns, es-
sen, gehoornde 
wilg enz. De eer-
ste paar honderd 
bomen werden 
geplant door 85 
leerlingen van De Lichtbron en De Fontein, basisscho-
len hier in ons dorp. Dit in het kader van de nationale 
boomfeestdag waar u al één en ander over heeft kun-
nen lezen. Eerst op de fi ets naar het Nonnepaed en na 
een spectaculaire openingsstunt aan het werk en dat 
is zwaar werk in de Mieden, zware natte grond en veel 
kinderen gewoon op sportschoenen, zelfs roze waren 
erbij. Slechts een enkeling had laarzen aan. Eén van de 
aanwezigen maakte de opmerking dat het zo goed te 
zien was dat deze kinderen in de natuur opgroeiden! 
Er zijn vast heel wat moeders aan het mopperen ge-
weest na thuiskomst van hun kroost.

We vroegen één 
van hen, Nils 
Glas, naar zijn 
belevenissen: 
“Ruim voor de 
boomfeestdag 
kwam de bos-
wachter bij ons 
op school om in 
de klas te ver-
tellen wat de 
boomfeestdag 
inhield, hij vertel-
de over bomen 
die voor zuurstof 
zorgen en over 
het belang daar-
van.  En over 
hoe er nieuwe 
bomen geplant 
moeten worden 

omdat er ook veel gekapt worden. En toen kwam de 
dag zelf, het op de fi ets naar de Mieden en het bomen 
planten, allebei erg leuk. We begonnen gewoon met de 
bomen in de grond zetten en er kwam iemand bij ons 
om te vertellen hoe dat moest. Om de beurt een gat 
graven en de boom erin zetten en dan aan stampen. 
We hebben er een heleboel in de grond gezet. Er waren 
allemaal verschillende stukken grond waar de bomen in 
moesten en we zijn in groepen verdeeld en elke groep 
moest naar zijn eigen nummer om in dat stuk grond de 
bomen te planten. Ook de kinderen uit de klas vonden 
het leuk. Aan het eind kregen we nog wat te drinken.”

Nationale boomfeestdag 2009 in Achtkarspelen

(foto: redactie)
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Activiteiten zwembad De Kûpe
Diplomazwemmen
Vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart was er weer diplomazwemmen voor 
het zwemdiploma A, B en C. De organisatie en beoordeling was in han-
den van Saskia Hooghiemstra, Janet Veenstra, Annie Hoek en Baukje 
Benedictus. Zwembad De Kûpe geeft enkel erkende zwemdiploma’s uit, 
het zwembad en de opleidingsweg voldoen volledig aan de eisen van het 
Nationaal Platform Zwembaden/NRZ diploma. Onderstaande kinderen zijn 
met lof geslaagd voor hun diploma.

Voor het A diploma: 
Stella Pultrum, Emsee 
Kwint, Jenny Sienema, 
Hindrik Westra, Jacob Raap, 
Marije Hoekstra, Jacob Jan 
Haaksma, Femke de Vries, 
Danny Changur, Bram v.d. 
Bij, Elmer Veenhuizen, Roan 
Alssema, Minke Gelske 
Rottiné, Wout v.d. Velde, 
Jan de Jong, Henri v.d. Wal, 
Esmee de Lange, Sylvia 
Benthem, Aniek de Haan, 
Nynke Alma, Johan v.d. 
Wal, Regina Kazemier, Esther de Jong, Willem Veenstra, Emma Yaël Jansma, Anco 
Schipper, Willy v.d. Wal, Thimo-Jan Veenstra, Michel Sprietsma
Voor het B diploma: Jan Hamstra, Gerard Faber, Willem Sikkema, Kevin de 
Boer, Elke Nijboer, Floris v. Seijen, Joël Hak, Rianne Leistra, Maaike Hoving, Oetsen 
v.d. Veen, Ingrid Wiersma, Johannes Storm, Jelmer Boorsma, Femke Visser, Durkje 
Lotte Post, Tessa Hoekstra, Sandra v.d. Heide, Jesse Braaksma, Stefano Tienstra, 
Liam Frowijn, Rutger Djurrema, Jeanet Zijlstra, Lianne Kuipers, Judith Vehe, Coen 
de Jong, Gerda Lodewegen, Friso Hoekstra, Leontine Vlasma, Kristian Taal, Esther 
Meerstra, Roan Brouwer, Wiebrig Wieringa, Eline de Jong, Anneke v.d. Wal, Niels 
Wester, Vera v.d. Zwaag, Mark de Jager, Samantha Postema, Hidde Klijnstra, Tho-
mas Pap, Esther Steringa en Emily Elzinga.
Voor het C diploma: Yvonne-Judith Venema, Leah Nijboer, Hendrik Hamstra, Fei-
ko Bekkema, Johan Bard Pultrum, Margriet Bremer, Sven Rinsma, Lieuwe Paauw.
Voor snorkelen 1: Rienk Helder en Lennart Helder
Voor snorkelen 2: Jan Nolles
Voor snorkelen 3: Marten Terpstra
Voor Survival 2: Wybren Terpstra

Water Fun Parcours spetterend succes

Vrijdagavond 20 maart was zwembad De Kûpe het toneel van een gewel-
dig zwemfeest voor de jeugd. De plaatselijke zwemclub PWC had name-
lijk in samenwerking met de KNZB en ‘La vache qui rit’ het zogenaamde 
Water Fun Parcours uitgezet, een unieke beleving voor kinderen van 6 tot 
12 jaar met minimaal zwemdiploma A. Maar liefst 53 jongens en meisjes 
hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om mee te doen met dit Wa-
ter Fun Parcours. Het prachtige materiaal was allemaal door ‘La vache qui 
rit’ aangevoerd in een vrachtwagen.
Zwemmen is leuk. Dat is het speerpunt van het partnerschap tussen de 
KNZB en ‘La vache qui rit’. De bedoeling van dit speerpunt is om te laten 
zien hoe leuk zwemmen is en om de jeugd in beweging te krijgen en 
te houden. Eén van de projecten om dit te bereiken is het Water Fun 
Parcours voor zwemverenigingen, een uniek spellenparcours waarbij kin-
deren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kennis kunnen maken met alle leuke 
elementen van water, zwemmen en de zwemvereniging. 
De kinderen werden verdeeld in 10 ploegjes van + 5 kinderen. Het Water 
Fun Parcours bestond uit 5 aparte spellen die in één spellenronde ge-
speeld werden. Zo was er een spel ‘kaasje duiken’, waarbij de kinderen 
gezonken puzzelstukken moesten opduiken en er vervolgens een puzzel 
mee moesten oplossen. Op een andere locatie moest er op vlotten tegen 
elkaar worden geracet en nog weer ergens anders moesten de kinderen 
binnen een bepaalde tijd zo vaak mogelijk op een vlot een toren van vijf 
blokken bouwen. Na anderhalf uur hadden alle ploegen het hele parcours 
afgelegd en kon de jeugd iets te drinken worden aangeboden. Daarna ging 
de jeugd weer te water en streden de ploegen tegen elkaar in een super-
estafette. Tenslotte volgde nog de prijsuitreiking. Bijzonder hierbij was dat 
iedere deelnemer een fraaie herinneringsmedaille kreeg. Natuurlijk was 
er één ploeg die de meeste punten had verzameld en deze deelnemers 
ontvingen naast de medaille nog een mooie prijs. Rond half tien was er 
voor iedere deelnemer een pakketje cheese-dippers en ging een ieder 
zeer tevreden huiswaarts. 
PWC kan terugzien op een zeer geslaagd evenement, dat mogelijk was 
door de medewerking van de KNZB, ‘La vache qui rit’, zwembad De Kûpe 
en niet te vergeten de vele vrijwilligers van PWC zelf.

Fris imago voor...

(eigen foto)

De Mantgumer beeldhouwer Hein 
Mader laat bezoekers van De Kruid-
hof ook in het seizoen van 2009 
met een nieuwe collectie genieten 
van een aantal van zijn abstracte 
bewegende beelden. Het combine-
ren van kunst en natuur is een van 
de idealen van de nu 83-jarige beel-
dend kunstenaar. Ook wil hij graag 
dat er rondom zijn beelden iets ge-
beurt, dat zij als het ware het de-
cor zijn. Mensen komen op adem 
als ze een tijdje te midden van de 
beelden van Hein Mader verkeren. 
De Botanische tuin is ook zo’n plek 
om tot rust te komen, tussen de 
planten, bloemen en bomen, waar 
de vogels fluiten en de tijd even stil 
lijkt te staan. Wie even op een van de bankjes in de 
Geneeskrachtige Kruidentuin van De Kruidhof neer-
strijkt, kan de beelden van Hein Mader op zich laten 
inwerken. De wind brengt de beelden in een fascine-
rende beweging. Het kan haast niet anders, of de be-
doeling van de kunstenaar openbaart zich: een streven 
naar harmonie, beweging, naar evenwicht. “Ik wil de 
schoonheid dienen”, zegt Mader. “Met mijn beelden 
wil ik een daad stellen tegen die stroming in de wereld 

die de schoonheid van de schep-
ping ontkent. Die de schepping 
roekeloos uitbuit en misbruikt”. 
Op 46-jarige leeftijd koos Mader 
radicaal voor een leven als beeld-
houwer. Hij zegde zijn baan op en 
ging aan de slag: “Een stem in mij, 
die ik mijn ‘baas’ noem, zei dat ik 
in opstand moest komen tegen al 
die nare, ziekmakende elementen 
in de maatschappij.” Hij begon met 
ijzer te werken op een scheeps-
werf in Amsterdam. Het duurde 
liefst veertien jaar voor hij voor het 
eerst een opdracht kreeg. Het was 
een tijd van hard werken, armoede 
en eenzaamheid. Na dertig jaar 
ontdekte Mader de ruimte van het 

Friese land. Hij zocht en vond een plek in Mantgum, 
waar zijn werk verder kon uitgroeien. Verkopen doet hij 
niet meer. Een groot deel van zijn driehonderd beelden 
is ondergebracht in de Stichting Beheer collectie Hein 
Mader. Uiteindelijk moeten de beelden een plaats krij-
gen in een beeldentuin, met een multifunctionele bin-
nenruimte voor de houten beelden. Een voorproefje 
van wat een dergelijke beeldentuin zou kunnen zijn is 
vanaf 4 april te zien in De Kruidhof. 

“Het werd tijd voor een nieuw imago. De Kruidhof is 
de laatste jaren zo volop in beweging en op allerlei ma-
nieren aan het verjongen en vernieuwen. Die dynamiek 
wilden we ook tot uitdrukking brengen in ons logo en 
daarmee in de complete huisstijl”, aldus medewerkster 
Tonny Goettsch, die samen met vrijwilligster Monique 
Dubbelman werkte aan de nieuwe huisstijl die bij de 
opening van het seizoen, op 3 april, gelanceerd wordt 
in De Kruidhof. Dat directeur Jan Willem Zwart juist aan 
Tonny opdracht gaf om de wintermaanden onder andere 
te gebruiken om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen 
is geen wonder. Zij werkte voordat zij bij De Kruidhof 
in dienst kwam als grafisch medewerkster bij een 
drukkerij en had daarbij regelmatig huisstijlen en han-
delsdrukwerk bij de hand. Ze weet dus uit ervaring wat 
er allemaal komt kijken bij zo’n project. “Het gaat niet 
alleen om een nieuw logo, maar ook moet alles wat de 
deur uitgaat binnen een bedrijf dat logo uitstralen. Van 
briefpapier en enveloppe tot visitekaartjes en entreebe-
wijzen. En ook digitaal moet tegenwoordig alles aan-
gepast worden.” Tonny riep voor deze gelegenheid de 
hulp in van Monique, die zelf in het grafische vak zit. 
“Maar, ik ben geen ontwerpster”, zo reageert Monique 
bescheiden. Daarom zocht het tweetal naar een 
ontwerper voor het nieuwe logo van De Kruidhof. Dit 
werd Nils Emmink van Serum Ontwerp in Amsterdam. 
Deze ontwerper kreeg een aantal trefwoorden mee 
waarnaar het nieuwe logo zou moeten verwijzen. 
Enkele daarvan waren groen, botanische tuin, modern, 
vrolijk, stijlvol, natuur en kleur. 

Lentegroen
En daarmee kwam een luchtig ogend beeldmerk op 
tafel met als kenmerkende kleur een fris lentegroen 
en als aandacht trekkend element een ruitvormige uit-
snede uit een blad. Daarin is allereerst de letter K te 
herkennen. Kijk je nog eens goed, dan zie je een tuintje 
met paden er doorheen en met meer afstand herken je 
de bladnerven. Naast de K staat de naam De Kruidhof 
en hieronder de aanduiding ‘botanische tuin Fryslân’. 
Met dit nieuwe logo als uitgangspunt werd aan de 
slag gegaan. De vlag die vanaf vrijdag 3 april dagelijks 
bij De Kruidhof wappert is echt heel mooi geworden. 
Op een groen veld is het logo in wit aangebracht en 
banen van kleine ‘tuintjes’ aaneengeschakeld verlopen 
van wit naar groen, waardoor een kleurengolf ontstaat. 
Een compliment voor Monique is wel op zijn plaats. 
Als vrijwilligster voor De Kruidhof zet zij zich niet alleen 
in met haar creatieve talenten en grafische vakkennis, 

maar verzorgt ook rondleidingen voor bezoekers.

Folder
Terwijl Monique zich daarop concentreerde, boog 
Tonny zich over de kleurenfolder en de wandelgids. De 
oude folders waren bijna op, een mooie gelegenheid 
dus om een nieuwe met de nieuwe huisstijl te maken. 
Voor het eerst is er nu een folder van De Kruidhof 
en het IJstijdenmuseum samen in een openklapbaar 
boekje. Aan de linkerkant is belangrijke informatie te 
vinden over De Kruidhof, met veel foto’s. Rechts staat 
het verhaal van het IJstijdenmuseum, geïllustreerd met 
een paar topstukken uit de collectie. Op de achterkant 
is de gebruikelijke praktische informatie te vinden. 
Maar is alles klaar op 3 april? “Nee”, zegt Tonny, “De 
belangrijkste dingen zoals folder, vlag en spandoeken 
zijn wel klaar op die dag, het handelsdrukwerk druppelt 
geleidelijk binnen. De tuinborden worden pas later ver-
vangen door nieuwe. Voor het jaarthema Gif of Gift zijn 
de borden meteen in de nieuwe huisstijl ontworpen 
en uitgevoerd en dat geldt ook voor de borden die we 
dit jaar neerzetten in verband met Markant Friesland, 
het samenwerkingsverband van musea in Noordoost 
Friesland”. Deze stelt in 2009 markante personen 
centraal. Voor De Kruidhof is dat Professor Van 
Os, de Groningse hoogleraar, die hier jarenlang het 
wetenschappelijk onderzoek heeft geleid en ons de 
Geneeskrachtige Kruidentuin als erfenis naliet. Op ini-
tiatief van de gemeente Achtkarspelen komen er langs 
de spoorbaan twee grote spandoeken te staan in drie-
hoeksverband, zodat treinreizigers van beide kanten 
duidelijk kunnen lezen dat hier De Kruidhof ligt. 

Website
Behalve het analoge imago verandert ook het digitale 
imago van De Kruidhof: het logo en huisstijl zullen 
terug te vinden zijn op alle digitaal verzonden pers-
berichten en de website. De mogelijkheden van het 
medium worden steeds groter, terwijl De Kruidhof als 
organisatie een flexibele presentatie naar buiten toe 
wil. Creative Work heeft daarom een compleet nieuwe 
site gebouwd. Nu kun je van drukwerk proeven 
bekijken en in je hand houden, maar met een website 
is het alles of niets. Op het moment van schrijven, 
eind maart, wordt er nog hard gewerkt aan de laatste 
problemen rond de beveiliging. Vanaf 3 april moet de 
nieuwe www.dekruidhof.nl site online zijn. 

Hanneke Hoekstra, vrijwilligster PR De Kruidhof

Krav Maga-Noord, aangesloten bij Krav Maga Worldwi-
de gaat een speciale seminar verzorgen gericht op het 
voorkomen van aanranding en verkrachting. Het semi-
nar zal plaatsvinden op zaterdag 11 april en begint om 
14.00 uur. Ze vindt plaat in de gymzaal aan de Eringalaan 
in Buitenpost. Het seminar is alleen voor vrouwen en 
er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Het doel 
van deze training is een bijdrage leveren aan de veilig-
heid en welzijn van onze samenleving, het verhogen 
van het bewustzijn van ‘sexual assaults’ en het helpen 
voorkomen daarvan. Het aanleren van een zelfverde-
digingsysteem is niet alleen leren hoe je moet schop-
pen en slaan bij een aanval.  Zelfverdediging begint 

met niet denken dat je een slachtoffer bent (mindset).                                                                                          
Aanvallers kiezen hun slachtoffer net als roofdieren in 
de natuur. Ze zoeken altijd de zwakkere en de geïso-
leerde dieren. In ons geval bijvoorbeeld jonge of ou-
dere mensen omdat deze een makkelijker doelwit zijn. 
Krav Maga-Noord werkt uitsluitend met bevoegde en 
ruim gekwalificeerde instructeurs die beschikken over 
een brede praktische ervaring. Voor opgave kijk op 
www.kravmaga-noord.nl. Indien u vragen heeft kunt 
u bellen met 06-55177075 of stuur een e-mail naar: 
info@kravmaga-noord.nl.
 

Klaas Hoekstra

Maand april ‘sexual assault awareness’ maand

(eigen foto)



Elf jaar een schoenenzaak in Buitenpost een geweldige tijd.
De omgang met klanten, alle gesprekken , ik zal het missen.
Toch is het noodzakelijk om de zaak te sluiten, er zijn te weinig mensen die eerst in het dorp kijken om de 
inkopen te doen. Ze gaan liever naar een ander dorp om te gaan shoppen. Als dit zo blijft  zullen er meer 
winkels gaan sluiten. 
Aan de inzet van de winkeliers ligt het niet, een ieder doet op zijn eigen manier zijn best om een zo goed 
mogelijke winkel te hebben. 
In Buitenpost wil het niet zeggen veel mensen, doch vaak zijn het diegenen die anders nooit komen.
Volgens mij moet het wel kunnen doch dan moet een ieder wel eerst in eigen dorp komen kijken en als het 
dan niet lukt dan naar een ander dorp gaan.
Er is toch ook nog veel positiefs te zeggen, er zijn veel vaste klanten in de loop van de jaren, die wel kwamen, 
zowel jong als oud. Voor die mensen is het jammer. Deze mensen zal ik dan ook gaan missen. 
Wanneer ik de zaak ga sluiten is nog niet bekend, daarom kunt u nu nog goedkoop schoenen, laarzen en 
klompen komen kopen. Zolang de zaak nog open is komen er misschien ook nog nieuwe schoenen.
Ik hoop dat tot de sluiting er nog vele mensen komen.
 
Hopelijk tot snel in de schoenenzaak!
 
Sytske Wagenaar 

Sluiting Wagenaar schoenmode . . . 

altijd een eerlijk advies!

In het pand aan de Kerkstraat 68 is de zaak van Alfred Visser gevestigd. Hij heeft al 30 jaar ervaring op het 
gebied van beeld, geluid, witgoed en klein huishoudelijke artikelen. Na verloop van tijd kwam daar de 
verkoop van digitale fotocamera’s en mobiele telefonie bij. Door zijn opgebouwde kennis probeert hij elke 
klant van dienst te zijn. Of het nu gaat om de verkoop van gloeilampen, een televisie of een wasmachine, 
elke klant krijgt een eerlijk en betrouwbaar advies. Daarnaast is Alfred Visser ook door de SER en Uneto 
erkend reparateur. Sinds enkele jaren is hij ook met z’n grote passie bezig; namelijk de verkoop van het 
betere audio-apparatuur, waaronder ook platenspelers, die door de weder opkomst van vinyl, ook weer in 
trek zijn. Ook verkoopt Alfred Visser allerlei randapparatuur om het geluid nog mooier te laten klinken. 
Of dit nu gaat om een netsnoer, of een snoertje tussen cd-speler en versterker, U zult er versteld van staan 
wat een verbetering dit geeft. Natuurlijk kan Alfred Visser het verschil laten horen tussen een standaard 
kabel en een kabel die voor audio doeleinden is gemaakt. Zelfs het verschil tussen meterkast zekeringen 
zijn te horen. Ook het verbeteren van de akoestiek van de woonkamer is mogelijk, denk maar eens aan 
een lege huiskamer; dan zijn  o.a. stemmen moeilijk te verstaan. Daar bestaan minuscuul kleine zilveren 
kommetjes voor die aan de wand geplakt worden. Ook maakt het uit op wat voor ondergrond de stereo 
apparaten komen te staan. Want hout geeft een andere klank dan een glazen ondergrond. 

Bent u nieuwsgierig geworden?    
Kom gerust eens vrijblijvend langs of kijk eens op mijn website: www.alfredvisser.nl



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

D e  n i e u w e  
v o o r j a a r s m o d e  

v o o r  h e m  e n  h a a r  
h a n g t  n u  v o o r  u  

k l a a r !

Fietstrend Buitenpost specialist in elektrische fi etsen



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

Tijd voor de tuin:
Kom langs voor ons ruim assortiment 

boeken en tijdschriften!

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

Aanbieding:
Bij aankoop van 

10 strengetjes DMC borduurgaren 
gratis patronenboekje!

(zolang de voorraad strekt)



Ylstra voor het 
boekengevoel!

Totale leegverkoop

Lego 7732 + 8401 + 7245
samen nú voor:    € 24,99

Ambachtelijke gehaktballen 
van slager v/d Bijl

Pak a 4 stuks  € 6,00

Nicola, Bildstar of Irene’s

Zak a 5 kilo  € 2,99

Advocaatvlaai van 
bakker v/d Bijl

Per stuk  € 3,99

+50 +50

+50
t/m 11 april 2009

+50

Auto van de week:

Renault megane air, 16-16V, 

70.000km, bouwjaar 2001, 

airco, trekhaak, enz.

Nu voor slechts € 4900,- 

inclusief nieuwe APK!!!

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

VAN DER VEEN



Amnesty 
International 

komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.
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Halfvolle fl essen

We maken ons zelf gek. Al dat ge-
klets over de slechte economie. Ik 
zal niet zeggen dat het niet zo is, 
maar we hoeven het er toch niet 
de héééle dag over te praten? Als 
je maar lang en hard genoeg denkt 
dat je hoofdpijn hebt dan krijg je 
het vanzelf. Het gaat allemaal niet 
meer vanzelf, dat klopt, maar is dat 
nu zo’n vreselijke uitdaging om te 
hebben? Je zet een advertentie in 
de BiBu, trekt de volgende morgen 
de deur open en begint vooraan 
in de rij de orders te noteren, niks 
aan toch? Nee, je moet er wat voor 
doen, pas dan is het leuk en heb 
je een voldaan gevoel als je doel 
is bereikt. Een poos geleden belde 
je iemand: “Hoe is het?”, “Druk, 
druk, druk, druk, ik kom nergens 
aan toe… niet leuk meer!” Als je 
nu diezelfde persoon belt hoor je: 
“Het is wel erg rustig… niet leuk 
meer!” Tsja, als je zo al opstaat 
in de morgen weet je zeker dat je 
weer ligt in de avond.
Tot op heden is het loonstrookje 
volgens mij niet gewijzigd dus waar 
hebben we het over. Natuurlijk, als 
je geen loonstrookje meer hebt, 
dan is het even moeilijk, maar ook 
dan krijg je in dit land nog de moge-
lijkheid om melk te kopen.
We zetten ons huis maar niet te 
koop: “We raken het toch niet 
kwijt!” Tsja, dan wordt het ook 
niets. We hebben het hier over de 
‘negamens’, alles is negatief, ik kan 
er slecht tegen. Niet geschoten is 
altijd mis toch? Jeetje, ik realiseer 
me net dat ik ook meedoe aan 
de massahysterie… ik heb het er 
ook al over. Dat is ook wat, schrijf 
je een stukje in de krant over iets 
waar je van vindt dat we het er niet 
over moeten hebben. Ombuigen 
dat negatieve gemier, denken in 
oplossingen en niet in problemen. 
Als ik nu naar buiten kijk zie ik het 
water uit de hemel vallen, vreselijk 
weer en iedereen wordt er chagrij-
nig van, lekker toch, wees blij dat 
we regen hebben en… gelukkig zit 
er een dak op mijn auto! “Maar ja, 
als je nou geen auto hebt?”, hoor 
ik een aantal negamensen al zeg-
gen. “Nou, dan ga je lekker fi et-
sen”, wees blij dat je niet hoeft te 
lopen. Ja, ja, ik hoor het wel :”ik 
heb geen fi ets…”, hou op, zo kun 
je doorgaan, het punt is gemaakt! 
De fl es is halfvol en niet halfl eeg, 
daarnaast is de fl es ook nog eens 
van gerecycled glas gemaakt! 
Schitterende doorzichtige glazen 
fl es halfvol met heerlijke verse 
melk die niet zuur wordt, wat heb-
ben we toch een leven. Drink lek-
ker op en rijd, fi ets of loop naar de 
winkel voor een nieuwe volle fl es, 
of het nou de Albert Heijn of de 
Lidl is, wat maakt het uit, we heb-
ben melk, volle fl essen, en daar 
gaat het om (en ja, negamens, het 
mag ook in pakken!). 
Dus, lekker weer, gelukkig nat en 
niet te droog. Later dit jaar lekker 
warm en niet te koud. Melk smaakt 
naar melk, appelsap smaakt naar 
appelsap en bier smaakt naar 
meer! Zelfs de negamens kan daar 
geen speld tussen krijgen. Lang 
leve de halfvolle fl essen!

Reinold Paauw

Chinezen

Er staat ons heel wat te wach-
ten Binne!

Ben benieuwd wat je nu weer 
hebt Boaite!

De ijsbaan zal drastisch op de 
schop gaan Binne.

O ja Boaite waarom dan wel?
Het moet een Olympische 

trainingsbaan worden!
Zóóóó... daar vertel je me wat, 
maar hoe kom je aan die wijs-

heid Boaite?
Gewoon een optelsom Binne!

Hoezo, optelsom?
Luister, het Chinese restau-
rant gaat nieuw bouwen!

Dat heb ik gelezen, maar wat 
zegt dat?

Je weet dan dat het naast de 
ijsbaan komt?

Ja Boaite en daar gaan we 
eten en niet schaatsen!

Wij niet Binne, maar Sijtje wel!
Sijtje, Sijtje, wie is dat dan wel?
Sijtje van der Lende natuurlijk 

Binne!
Oh, de Sijtje die de Chinese 

schaatsers traint?
Juist Binne je begint het te 

begrijpen.
Maar wat heeft dat restaurant 

er mee te maken Boaite?
Alles Binne, alles... want die

Chinezen hebben speciale voe-
ding nodig!

En daarom moet er naast het 
restaurant en ijsbaan zijn?
Na iedere training moet er 
direct nasi gegeten worden 

Binne!
Nou Boaite daar heb ik nog 

nooit van gehoord!
Nee Binne, jij niet, maar het 

schijnt wel zo te zijn.
Dus Buitenpost moet investeren 

in de Chinezen Boaite?
Ik denk van wel Binne, maar de 

restaurateur moet meedoen!
Dat mogen we wel hopen 

Boaite, een Chinees en een ijshal 
wellicht onder één dak?

Dat zou best wel eens kunnen 
gebeuren Binne!

Maar Boaite is dit al zeker?
Natuurlijk niet Binne want de 
invulling van ‘toplocatie’ splijt 

de gemeenteraad!
Het wordt dus afwachten 

Boaite?
Maar Binne, let op: de Chinezen 

komen!
Dus Sijtje ook Boaite, Sijtje ook!

En... blijven trainen... blijven 
trainen! 

  
Surodoeht

Binne en Boaite in gesprek

Inmiddels heeft Jelmer de opleiding aan het 
CIOS (Centraal Instituut voor de Opleiding van 
Sportleiders) in 2008 met succes afgerond. Na-
tuurlijk loopt een student aan het CIOS ook sta-
ge en Jelmer werd daarvoor in april en mei 2008 
naar Aruba uitgezonden. “Het is de bedoeling 
dat CIOS studenten daar een turnafdeling op-
zetten, naast de gymnastiekclub die er al is.  Ik 
liep samen met nog een student twee maanden 
stage; na ons kwamen er weer twee anderen, 
die ons werk voortzetten en daarna opnieuw 
een tweetal, enzovoort, enzovoort”, vertelt Jel-
mer. “Aruba was een heel aparte ervaring. Erg 
droog, woestijnachtig klimaat met grote cactus-
sen .En de mensen zien er ook anders uit dan 
hier in Nederland. De gemiddelde Arubaan heeft 
fl ink wat meer overgewicht dan de gemiddelde 
Nederlander. Ze bewegen veel te weinig”. 

Cliniclowns
De Arubaanse gymnastiekvereniging, die de stu-
denten had uitgenodigd had een huisje en een 
auto voor de studenten geregeld.  Jelmer had 

erg van zijn verblijf op 
Aruba genoten. Behal-
ve met sport hielden 
de CIOS studenten 
zich ook bezig met 
liefdadigheid. Voor de 
ernstig zieke kinderen 
in het ziekenhuis in 
Oranjestad, de hoofdstad van Aruba, speelden 
Jelmer en zijn collega medestudent cliniclowns, 
waarbij Jelmer als Goofy verkleed ging. Verder 
organiseerden de beide studenten een wandel-
tocht over Aruba, waarbij het ingezamelde geld 
ten bate kwam van het ziekenhuis. De laatste we-
ken dat Jelmer op Aruba verbleef, begon het erg 
heet en droog weer te worden. Juni is de maand 
dat er orkanen worden gevormd in het Caribische 
gebied en daarom vond Jelmer het niet erg om 
terug te keren naar het veel koudere Nederland. 
Een orkaan maakte hij liever niet mee.

Fysiotherapie
Maar dat alles speelde zich allemaal af in 2008. 

Met wedstrijd turnen is Jelmer inmiddels  
gestopt. Hij tennist nog wel, maar vooral op 
recreatieve basis. Twee weken geleden werd 
Jelmer Fries kampioen acrogym. Men gymt dan 
in teamverband. Verder geeft Jelmer per week 
in totaal elf uren gymnastiekles aan MAAS en 
aan GVV uit Veenwouden. In het interview 
van 2006 vertelde Jelmer dat hij van plan was 
om na zijn CIOS studie voornemens was een 
studie fysiotherapie te volgen. Deze wens is 
inmiddels in vervulling gegaan, want Jelmer 
volgt hiervoor een opleiding in Groningen 
aan het Wiebengacomplex, vallend onder de 
Hanzehogeschool.

Jelmer Bil, stagiaire op Aruba
In het aprilnummer van 2006 van Binnenste Buiten Post stond een 
interview met een veelbelovende turner uit Buitenpost. Zijn naam 
is Jelmer Bil. In 2006 was hij kort voor het vraaggesprek met ons, 
turnkampioen van Friesland geworden. We zijn nu drie jaren ver-
der en de redactie van BinnensteBuitenpost vroeg zich af hoe het 
Jelmer sindsdien is vergaan. Een goede reden om opnieuw een af-
spraak te maken met deze sportieve jongeman. 

Nieuw opgezette jongensselectie met de trainers (waaronder Jelmer Bil). (eigen foto)

Spor tkoppen
door Bote de Haan

(advertentie)

In Buitenpost wordt op 18 april de Dorcas 
Kledingactie gehouden. Tussen 09.00 en 
16.00 uur kan kleding worden afgeleverd aan 
de Molenstraat 50. De kleding dient schoon 
en heel te zijn. De opbrengst is bestemd voor 
het werk van hulporganisatie Dorcas.

De helft van alle door Dorcas ingezamelde kle-
ding wordt gesorteerd verstuurd naar de hulp-
projecten van Dorcas, zoals de noodhulpprojec-
ten en de sponsorprojecten van kinderen, gezin-
nen en grannies (bejaarden). Een klein gedeelte 
wordt beschikbaar gesteld of verkocht aan ker-
ken in Oost-Europa die het verkopen en daar-
mee hun sociale projecten geheel of gedeelte-
lijk fi nancieren. De ongesorteerde kleding wordt 
verkocht aan het Leder des Heils, waarmee 

Dorcas een overeenkomst heeft. De opbrengst 
wordt dan gebruikt voor de kosten van transport 
en distributie. Dit is dringend noodzakelijk om 
het transport van de gesorteerde kleding te kun-
nen fi nancieren.

Ontvangers
Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo gesorteerde 
Dorcas-kleding naar de allerarmsten in Oost-Eu-
ropa en Afrika. Dit zijn mensen die onvoldoende 
geld hebben om kleding in de winkel te kopen. 
De hulp gaat naar oude mensen die onmoge-
lijk van hun pensioentje rond kunnen komen, 
gehandicapten, chronisch zieken, de kwets-
baren in de samenleving. In 2007 zijn er ruim 
150 transporten met hulpgoederen verzonden 
naar Roemenië, Moldavié, Hongarije, Oekraïne, 

Rusland, Wit Rusland, Armenië, Servië, Albanië, 
Bosnië, Kosovo, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho, 
Egypte en Mozambique. Ook door het jaar heen 
kunt u bij Dorcas kleding inleveren voor de al-
lerarmsten. Kijk op www.dorcas.nl voor het 
dichtstbijzijnde depot in uw buurt.

Dorcas
Dorcas is een internationale hulporganisatie die 
in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 165 
projecten van lokale partnerorganisaties onder-
steunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de we-
reld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. In Nederland zijn tienduizend vrijwil-
ligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas 
betrokken. Meer informatie : www.dorcas.nl of 
tel. 0228 595900.

Kledinginzameling voor Dorcas Hulp Nederland

Sjoelkampioenschap Haersmahiem

Op 16 maart werden traditiegetrouw de sjoelkampioenschappen van 
Haersmahiem weer gehouden. Dit jaar al weer voor de twaalfde keer. De 
wisselbokaal, al twee jaar in het bezit  van mevr. Oevering-Jonghoff, werd 
met verve door haar verdedigd. Mocht zij dit jaar weer winnen dan zou dat 
betekenen dat ze de bokaal defi nitief zou mogen houden! De opkomst 
was goed en zo’n dertig man streden om de hoogste eer. Er werden twee 
rondes gesjoeld en iedereen was zeer enthousiast en fanatiek. Rond vijf 
uur kon de nieuwe kampioen bekend worden gemaakt. Mevr. Oevering 
moest haar wisselbokaal helaas afstaan. De nieuwe sjoelkampioen 2009 
is dhr. Anne Boersma. Op de tweede plaats eindigde mevr. Renkema-Ho-
gendijk en goede derde werd mevr. de Bruin-v/d Heide.

Dansles bij MAAS
Hou jij van dansen?! Op donderdag van 17:00 tot 18:00 uur geeft Ma-
non Koning dansles in het tafeltennis gebouw op het industrie terrein te 
Buitenpost. Op 2 april houden we een openles, enthousiast? Kom langs! 
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. Bel voor meer informatie: 
Gerda v/d Woude 0628809052 of mail naar info@gvmaas.nl



Renoveren of  verbouwen?

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

Renoveren of  verbouwen?

Heeft u plannen om binnenkort uw woning of

bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? 

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

bekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel

bouwen als in de toepassing van moderne materialen,

zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? 

Bel dan (0511) 54 19 19.

Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

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

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties



Popcollectief sluit seizoen af

Vrijdag 13 maart was alweer de laatste show van het 
seizoen die het popcollectief aan het trouwe publiek 
precenteerde. Skrik opende de avond met een spet-
terend optreden zoals we dat van hun gewend zijn 
gevolgd door een niet minder optreden van Kengston-
arms. De afsluiteng werd verzorgd door Mygirlfrien-
dismyweapon. Het popcollectief bestaande uit Ellen 
Rottiné, Wander van Duin, Baukje Veenstra en Arjen 
Heidbuurt hebben geprobeerd dit seizoen een geva-
rieerd aanbod te bieden wat erg goed gelukt is. Het 
pocollectief is echter wel van mening dat het vrijwilli-
gersaantal aan de lage kant is dus... heb je zin om mee 
te helpen om een popconcert te organiseren of achter 
de bar staan of gewoon in de weg te lopen dan ben je 
van harte welkom. Mail ff met arjenheidbuurt@hotmail.
com, info@wandervanduin.nl om je aan te melden en 
te genieten van alle secundaire vrijwilligersvoorwaar-
den. Voor een kijkje achter de schermen bezoek je 
http://poppodiumitkoartling.hyves.nl

Op zaterdag 21 maart werd in Buitenpost de fi nale van 
het Friese kampioenschap schaken voor basisscholen 
gehouden. Gastclub De Twee Kastelen ontving de 
zestien deelnemende teams in de eigen speellocatie, 
gebouw De Schakel. Zo’n zeventig kinderen streden 
in viertallen tegen elkaar. Het ging niet alleen om de 
Friese titel, maar ook om twee plaatsen bij het NK. 
De wedstrijden begonnen om één uur onder belang-
stelling van vele ouders en andere begeleiders van 
de deelnemende basisscholen. Scheidsrechter Johan 
Mosterman drukte de spelers op het hart goed na te 
denken voor men een zet deed. In totaal werden er 
zes ronden gespeeld en rond half zes kon worden be-
gonnen met de uitreiking van de prijzen. Het viertal van 
basisschool Op’e Hichte uit Scharnegoutum ging met 
de overwinning aan de haal. Samen met het eerste 
team van basisschool De Fontein mogen zij Friesland 
vertegenwoordigen op het Nederlands schaakkampi-
oenschap voor basisscholen.
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Cursus tuinmeditatie
Wordt uw leven bepaald door een overvolle agenda en 
loopt u van de ene verplichting naar de andere? Het is 
misschien niet eens zo druk met afspraken, maar uw 
hoofd loopt altijd over van gedachten en beelden. U 
piekert zich suf zonder dat het ergens toe leidt. Of het 
lukt maar niet om de gedachten erbij te houden als u 
aan het werk bent, laat staan als u eens een boek wilt 
gaan lezen. Misschien kunt u er dan baat bij hebben 
om van mediteren een gewoonte te gaan maken: door 
eenvoudige meditatietechnieken aan te leren zou het 
u geleidelijk aan kunnen lukken om meer grip te krijgen 
op uw eigen leven, om u beter te kunnen concentre-
ren bij wat u aan het doen bent. Door ademhalings- 
ontspannings- en concentratieoefeningen kun je je van 
je zelf bewust worden en vat krijgen op de beslissin-
gen die je neemt in het leven.
De Kruidhof biedt op een vaste avond de gelegenheid 
om onder begeleiding te mediteren. In alle rust, vanuit 
een persoonlijke betrokkenheid leer je jezelf, elkaar, de 
natuur, de aarde, en de krachten van de natuur anders 
kennen. 
Op 8 april start er om de andere week weer een groep, 
op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn ze-
ven bijeenkomsten. De begeleiding is in handen van 
Harry van der Velde. 
De kosten voor de zeven avonden bedragen € 70. Per 
groep kunnen maximaal twaalf personen meedoen. 
Meld u dus snel aan, want vol is vol! Voor informatie 
en aanmelding kunt u mailen naar info@dekruidhof.nl 
of bellen naar 541253 (tijdens kantooruren).

Zeg het  maar...
 ingezonden brieven

Reactie op foto van station 1
Geachte heer/mevrouw,

Een dag of wat geleden ontving ik van vrienden de februari uitgave van de 
B.B. post. In deze brief wil ik graag reageren op een foto op pagina 8, van 
het station van Buitenpost. Dit station ken ik heel goed van jaren geleden. 
In 1966 kwam ik te wonen in Gerkesklooster en van het oude station heb 
ik veel gebruik gemaakt, aangezien van en naar Gerkesklooster geen open-
baar vervoer was. Naast mijn werk als schoolhoofd van de openbare school 
aldaar, was ik, behalve in het onderwijs, zeer geïnteresseerd in alles wat 
met spoor en treinen te maken had.Bijna alle stations tussen Leeuwarden 
en Groningen waren gebouwd in zogenaamde ‘Waterstaat-stijl’. Het was 
ook een lijn van de S.S. Staatspoorwegen. De foto is niet gemaakt tussen 
1920 en 1930, maar in 1946, dus vlak na de oorlog.In die tijd kampte de NS 
met een groot tekort aan materieel. De N.T.M. (Nederlandse Tram Maat-
schappij) verzorgde voor de NS de z.g. ‘tramtrein’: o.a. Leeuwarden-Mep-
pel, Leeuwarden-Sneek en Leeuwarden-Veenwouden, later doorgetrokken 
tot Buitenpost. De rijtuigen zijn tramrijtuigen, vaak met een middenkoppe-
ling en geen NS buffers, getrokken door een 2-assige Maffei-stoomloco-
motief, serie 51-58. De ‘Maffei’s’ kwamen van de N.C.S. en de N.T.M. kon 
in 1915, 8 van deze locomotieven huren. Ze waren gebouwd bij Maffei in 
München (Duitsland). Op de bewuste foto zo een Maffei-locomotief met 
hamrijtuigen. Een en ander hun u ook lezen is: “Friesland rond per ham” 
van J. Friedema en J. Buikstra (uitgeverij Kluwers, 1e druk 1982).

Met vriendelijke groet, R. ter Beek, Amersfoort

Reactie op foto van station 2
In de Binnenste Buiten Post van 4 februari 2009 zag ik een foto van het oude 
NS stationsgebouw met daarop een treinstel met locomotief. Men dacht dat 
deze foto genomen moest zijn tussen 1920 en 1930. Ik ben een andere me-
ning toegedaan om de volgende reden: Het afgebeelde treinstel is volgens 
mijn mening en herinnering een tram met bijbehorende locomotief, hetgeen 
betekend dat deze foto genomen moet zijn ergens tussen 1944 en 1947. 
Tegen het einde en de eerste jaren na de oorlog had de NS geen voldoende 
rijtuigen meer om een zo goed mogelijke dienstregeling te onderhouden, en 
maakte daarom regelmatig gebruik van oude trams. Ik ging na de oorlog op 
de ambachtsschool in Leeuwarden en werd vrij regelmatig met deze tram 
naar Leeuwarden vervoerd. Zijn er lezers die dezelfde mening zijn toege-
daan, dan graag reactie in de volgende Binnenste Buiten Post.

Jaap Noordhof

De schakers van Op’e Hichte (gele shirts) achter de borden 
op weg naar de eindoverwinning. (eigen foto)

Geslaagde fi nale schoolschaak

Gif en gift in prehistorische context
In aansluiting op het thema van 2009 in de Kruidhof over gif en gift heeft het 
IJstijdenmuseum in een tentoonstelling het thema gif en giften in de prehis-
torie vorm gegeven in een overzichtstentoonstelling. In die vroege prehisto-
rie was éen van de eerste giften die de mensen konden gebruiken in hun 
dagelijks bestaan, het vuur, daarna volgden de planten en dieren. Domestica-
tie van planten en dieren zorgde er voor dat de mensen ook in de prehistorie 
van deze natuurlijke giften gebruik konden maken. In het museum is van 
deze worsteling van mensen uit de oertijd iets zichtbaar gemaakt in de ten-
toonstelling. Wat giften betreft zijn ook grafgiften die men de overledenen 
meegaf bij het begraven of verbranden een gegeven. Al heel vroeg werden 
overledenen met bloemen bedekt als ze begraven werden terwijl in de hu-
nebedtijd de overledenen een rijke verzameling aan grafgiften meekreeg. 
Ook het gebruik van planten als medicijn of hallucinerend middel was al in 
de oudheid in zwang. Zo werden paddenstoelen gebruik voor de hallucine-
rende werking en kon met een aantal planten gebruiken als pijnbestrijding. 
Onder anderen werd wilgenbast gebruikt als een soort aspirine bij hoofdpijn. 
Lammert Postma en Jan F. Kloosterman hebben ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling een begeleidend boekje geschreven over deze gebruiken.

Paasmaandag doedag voor kinderen
Het IJstijdenmuseum heeft de paasmaandag uitgekozen als een doedag 
voor de kinderen. In en om het museum zullen een aantal activiteiten 
worden opgezet voor de kinderen. Er kan prehistorisch gefrutseld worden 
met sierraden en natuurlijk staan de eieren ook deze dag volop in de be-
langstelling. Er kan naar hartenlust geschilderd worden en voor de fraaiste 
exemplaren zijn er prijzen. Ook de ouderen kunnen op de paasmaandag 
zich goed verpozen in het museum. In een speciale tentoonstelling over 
it Oerd onder Zwaagwesteinde wordt ingegaan op de ontdekkingen die 
deze archeologische site in de afgelopen honderd jaar naar boven heeft 
gebracht. De vroegere Johannes Minnema gewoond hebbende in Wes-
tergeest was de eerste amateur archeoloog die deze site als zoekplaats 
van artefacten had en daar een beschrijving over gaf.

Jeugdwerk
Jeugdsoos

Voor jongeren van 11 tot 18 jaar oud
Elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur

Vrijdag 3 april: Paasactiviteit van 19.30 tot 22.00 
uur

Vrijdag 17 april: Open inloop van 19.30 tot 22.00 
uur

Vrijdag 24 april: Casino avond 19.30 tot 22.00 uur 
Entree gratis!

Vrijdag 10 april: (goede vrijdag) gesloten!

extra: Meidenavond
Voor meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.

Thema: “Beauty night” van 19.00 tot 20.30 uur 
Wanneer: woensdag 8 april 

Kosten: € 1,-
 

Kinderwerk
Kinderdisco

Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar oud van 17.00 
tot 18.00 uur

Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar oud van 19.00 
tot 20.30 uur.

Wanneer: vrijdag 3 april 
Kosten: € 1,-

 
Voor meer informatie:

Grejanne Dijkema 06-15016841 of 
g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Koninginnedag weer in 
de Kerkstraat
De Kerkstraat ligt er weer keurig bij, zelfs ’s avonds 
schijnt er een prachtig licht door de boom op het Nij-
ensteinplein. Daarom willen we als Stichting Maxima-
al weer als vanouds de koninginnedag in ons knusse 
centrum houden. Dit jaar gaan we iets later van start, 
zodat een ieder op deze vrije dag rustig kan starten.
De vrijmarkt op het Nijensteinplein start als eerste om 
9.30. Iedereen is welkom, maar vooral de kindermarkt 
willen we weer goed vol hebben. De afgelopen twee 
jaar was dit zeer zeker het geval.

De agenda van de dag, tot nu toe:

9.30 uur:   Start Vrijmarkt
10.00 uur: Versierde fi etsen
10.30 uur: Opening feestelijkheden
10.45 uur: Oplaten van de balonnen
11.00 uur: Start sport en spel
11.00 uur: Opening kinderattracties
12.00 uur: Kindervertier met live act
14.00 uur: Live muziek voor alle Buitenposters

De gehele dag is het terras open in de Kerkstraat met 
muziek en gezelligheid. Laten we er met z’n allen we-
derom een prachtige Koninginnedag van maken. De 
laatste twee keer waren een succes en dat willen we 
uiteraard vooral zo houden!!!

Namens de stichting Maxima-al, Melle Kloosterman



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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten

€�24,95
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Anne van Lune heeft een brede belangstelling. We 
moeten voor ons gesprek zelfs even het onderwerp 
afbakenen, want hij heeft verschillende hobby’s. Maar 
zijn hoofdhobby is het verzamelen van oude ansicht-
kaarten, zowel van dorpsgezichten als van ‘het volksle-
ven’. Op de tafel in zijn huiskamer liggen enkele boekjes 
(uitgegeven door Van Lune zelf) en een paar stijlvolle 
oude fotoalbums met oude kaarten. Kijkend en blade-
rend, intussen luisterend naar de toelichting die Van 
Lune geeft, word ik een voorbije, bijna vergeten maar 
fascinerende wereld binnengevoerd. 

Het begon in 1974, per toeval. Van Lune was voor één van 
zijn andere hobby’s op een ruilbeurs. Er was weinig handel 
en opeens hield iemand hem een oude ansichtkaart van 
Buitenpost onder de neus. Hij raakte geïnteresseerd en een 
nieuwe hobby was geboren. Verzamelde hij aanvankelijk al-
leen kaarten van Buitenpost, al snel was hem dat te beperkt 
en breidde hij dat uit naar de hele gemeente Achtkarspelen. 
Nieuwe aanwinsten zoekt hij op ruilbeurzen in Leeuwarden 
of Groningen of soms in de daartoe geëigende winkeltjes in 
Amsterdam. De kaarten komen overal vandaan (ze zijn na-
melijk ooit verstuurd); een enkele zelfs uit Egypte. Ergens 
in de vorige eeuw woonde er namelijk een dokter Ytsma in 
Buitenpost, die als scheepsarts naar Egypte vertrok en daar 
post ontving van een oude dorpsgenoot. 
Inmiddels beslaat de verzameling van Van Lune ruim 800 an-
sichtkaarten. Hij beperkt zich niet echt tot een bepaalde peri-
ode, maar toch spaart hij niets van na begin jaren ’60. “Ik hou 
niet van die gekleurde grotere kaarten. Het is me te modern 
en bovendien krijg je een dorp toch niet compleet, want de 
nieuwbouwwijken staan nooit op ansichtkaarten.”

De albums met kaarten waarop taferelen uit het volksleven 
staan afgebeeld, laten een heel scala aan onderwerpen zien. 
Bijvoorbeeld het boerenleven, met curiosa als een ploeg die 
getrokken wordt door twee mannen en een melkgang waar-
bij een houten melkemmer wordt gebruikt. Een klompenhan-
delaar die zijn waar aan de man brengt op een hondenkar. 
De paardentram. Beelden uit 1910 van een overstroomd ge-
deelte van Friesland. Een trommelslager in Hoogeveen die 
’s zondags in opdracht van de baron de mensen al tromme-
lend ter kerke roept. Enzovoort. De verzameling bevat ook 
kleurenfoto’s, maar dat zijn in feite zwart-witfoto’s die met 
de hand zijn ingekleurd. Zo zit er een serie bij met vuurrode 
brandweerwagens. Tamelijk bijzonder zijn enkele kaarten 
uit de oorlog. Hierop staan Duitse soldaten gefotografeerd 
tijdens een begrafenisplechtigheid op Ameland. Ze zijn zo 
bijzonder omdat er in de oorlogsperiode haast geen ansicht-
kaarten zijn gemaakt.

Van Lune beleeft nog dagelijks plezier aan zijn verzameling: 
“Ik zit ’s avonds vaak met een vergrootglas mijn kaarten te 
bekijken. Je ziet steeds meer.”  Dat plezier deelt hij graag 
met anderen. Het komt dan ook regelmatig voor dat hij zijn 
verzameling tentoonstelt ergens in Buitenpost of één van 
de andere dorpen, of er dia’s van vertoont. Bijvoorbeeld in 

Haersmahiem: voor de pauze de dia’s van oud Buitenpost 
en na de pauze die van het vroegere volksleven. Vooral die 
laatste zijn een feest der herkenning voor de oude mensen, 
van wie er vele immers geen Buitenposter zijn. 
Onlangs is een deel van de verzameling nog tentoongesteld in 
de Openbare Bibliotheek, ter gelegenheid van de opening na 
de verbouwing. Wie de bibliotheek sindsdien bezoekt, kan niet 
om de levensgrote foto van het station heen, die, afgedrukt op 
linnen, een hele zijwand beslaat. Van Lune schrijft ook regel-
matig in de Letterlape, de krant van Haersmahiem. Bovendien 
is hij penningmeester van de Stichting Oud-Achtkarspelen. Die 
organiseert allerlei activiteiten in de verschillende dorpen om 
de mensen te betrekken bij het verleden, zowel dat van zich-
zelf als dat van hun omgeving. Van Lune laat ook bij dergelijke 
gelegenheden graag zijn oude kaarten zien.
Zijn streven om anderen mee te laten genieten van zijn 
mooie hobby, blijkt ook uit het feit dat hij geld investeerde in 
het in eigen beheer uitgeven van drie boeken met daarin fo-
to’s van zijn eigen  kaarten, die hij, zonder winstoogmerk, bij 
de plaatselijke middenstand te koop aanbood. Dat ze positief 
werden ontvangen, behoeft geen betoog. Het zijn boeken 
met oude ansichten van Buitenpost, Augustinusga en Sur-
huisterveen. Niets voor niets heten ze ‘Wandeling door…’ 
(en dan de naam van het betreffende dorp), want er zit een 
logische opbouw in de rangschikking van de foto’s. 
Van Lune stak veel tijd in het informatieve onderschrift bij de 
foto’s. “Als er bij een foto van een brug alleen zou staan ‘dit 
is de flapbrug bij Augustinusga’, dan zegt me dat niks. Ik vind 
dat er meer bij hoort, dus ga ik op zoek naar achtergrond-
informatie. Zo heb ik in dit geval bijvoorbeeld de aannemer 
die de brug bouwde kunnen achterhalen en de prijs waar-
voor hij dat deed en ook het feit dat omwonenden destijds 
(waarbij ik me afvraag wie dat dan waren, want er stonden 
daar haast geen huizen) klaagden over geluidsoverlast. Om 
dat soort gegevens te vinden, ben ik in archieven geweest, 
maar dat niet alleen: ik heb ook 80 gezinnen bezocht. Oude 
mensen die de tijd op de foto’s nog hebben meegemaakt en 
weten wat en wie er op staan. Je moet wel bij verschillende 
mensen de informatie controleren en ook oppassen dat je 
hen niks in de mond legt. Soms houd je twijfel. Het komt wel 
voor dat iemand zeker weet dat hij zichzelf of een bekende 
herkent, maar dat je toch feitelijk kunt vaststellen dat dat niet 
kan kloppen. Ik heb ook meegemaakt dat iemand een per-
soon op een foto herkende aan zijn fiets. Mijn informant had 
een fotografisch geheugen en kende geen enkele twijfel: die 
fiets hoorde bij die persoon. Helaas is het haast niet meer 
mogelijk om op die manier aan informatie te komen: vroeger 
kwam ik bij oude mensen op bezoek, maar ik ben nu zelf oud. 
De mensen komen nu bij mij.”

Hoe compleet de verzameling van Van Lune is, is eigenlijk 
niet goed vast te stellen. Hij weet wel dat er vroeger gebou-
wen in de gemeente hebben gestaan waar hij (nog) geen fo-
tografisch materiaal van kent, zoals het armenhuis De Lange 
Jammer. De ansichtkaarten die door uitgeverijen zijn gepro-
duceerd zouden wel te achterhalen zijn, maar plaatselijke fo-
tografen gaven ook wel kaarten uit. Zo was er in Buitenpost 

in de jaren twintig een Hongaarse fotograaf actief op dat ge-
bied, later was er een Duitse, maar die bleek uiteindelijk een 
spion te zijn, volgens Van Lune. 
Compleet of niet, de verzameling geeft een uniek beeld van 
een stuk verleden van Achtkarspelen. De gemeente heeft 
dat ook ingezien en is er toe overgegaan de foto’s te kopiëren 
voor het eigen archief.

Van Lune: “Ik vind die oude ansichtkaarten zo leuk omdat 
je erop kunt zien hoe het vroeger was. Er staan dingen op 
die er nu niet meer zijn. Het verleden heeft me altijd geïnte-
resseerd. Mijn vader vertelde me vroeger al veel over oude, 
soms niet meer bestaande gebouwen in de buurt en ik doe 
zelf ook historisch onderzoek. Ik probeer er bijvoorbeeld ach-
ter te komen waar de naam ‘Laatste Stuiver’ (op de hoek 
van het Oost en de Trekweg) vandaan komt. Gelukkig is er 
nog wat van het verleden bewaard: niet alles is verdwenen, 
al heeft dat met bijvoorbeeld het Jeltingahuis niet veel ge-
scheeld. Dat had eigenlijk afgebroken moeten worden, maar 
per toeval is dat niet gebeurd.”

Helaas zijn de boekjes met oude dorpsgezichten niet meer 
te koop. Wie de foto’s wil zien, zal moeten wachten op een 
volgende tentoonstelling of op een incidentele publicatie in 
één van de plaatselijke kranten. Misschien verwondert hij 
zich dan, net als Van Lune zelf, over de lantaarnopsteker in 
Augustinusga, die nog tot 1960 zijn nuttige, maar slecht be-
taalde werk verrichtte.

Anne van Lune verzamelt historische ansichtkaarten

Anne van Lune met z’n oude foto’s. (foto: Harrie Slagter)

Zeg het  maar...
 ingezonden brieven

Haersmahiem, het bejaardenhuis in Buitenpost
Nee het is veel meer. Er wonen ook jongere ouderen. Daar 
kwam ik achter toen mijn moeder op een van de zieken-
boegen kwam te liggen. Daar zijn er twee van in Haersma-
hiem. Ik had altijd een duf bejaardenhuis voor ogen als ik aan 
Haersmahiem dacht, maar ik ben er wel achter dat dat niet 
zo is. Het is een zorgcentrum waar vele mensen werken, en 
niet alleen voor hun brood, maar ook als vrijwilliger. Ik heb 
gemerkt dat het een fijne werkplek is. Je hebt geen idee wat 
je van een ziekenboeg moet voorstellen. Nou een fijne ka-
mer, met een keukentje en een zithoek en soms een eigen 
doucheruimte. Het is als een eigen thuis. Wij hebben twee 
maanden gebruik mogen maken van de ziekenboeg en dat 
is een super periode voor ons geweest. Als je einde nadert 
is dat niet leuk, maar als je dat beleeft in zo´n fijne omgeving 
maakt het dat een stuk prettiger. Ook als familie zijn we goed 
ontvangen. Het verplegend personeel is er niet alleen voor 
de bewoner, maar voor de familie hebben ze ook een luiste-
rend oor. Helaas is dat in sommige centra wel anders. Veel 
onpersoonlijker. Niet het gevoel krijgen dat je serieus wordt 
genomen. Nou wil ik Haersmahiem niet helemaal de hemel 
in prijzen. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, 
maar als je daar dan goed over kunt praten dan is dat ac-
ceptabel. Natuurlijk zijn er altijd mensen die toch liever in hun 
eigen huisje waren gebleven, maar het is toch fijn dat er een 
zorgcentrum is in ons dorp. Eten op je eigen kamer of in de 
zaal, samen dingen doen in of buiten Haersmahiem. Sinds ja-
nuari van dit jaar komen er zelfs wel hele jonge mensen naar 
Haersmahiem. De kinderen van de buitenschoolse opvang 
Amarins. Die kinderen hebben de leeftijd van 4 tot ongeveer 
12 jaar. Een leuke verandering. Zo is het voor de bewoners 
fijn om te zien dat er jong volk in hun midden is. Ik heb de 
leeftijd nog niet maar mocht het zover zijn dan weet ik de 
weg naar Haersmahiem te vinden. 

Judith Postma-Klaaysen

Kleuren maar...
door Donny Windsant



Historie
Voorjaar 1977 publiceerde de toenmalige minister van Ver-
keer en Waterstaat, de heer Tjerk Westerterp, in de krant, 
dat hij een proef wilde houden met buurtbussen in dunbe-
volkte streken waar geen openbaar vervoer bestond. Het 
gemeentebestuur van Achtkarspelen speelde daarop in en 
noemde bij die gelegenheid het gebied tussen Buitenpost 
en Grootegast met de dorpen Burum, Visvliet, Gerkeskloos-
ter-Stroobos en Lutjegast. De minister reageerde daar in 
positieve zin op, waarna de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland 
c.a., Grijpskerk en Grootegast de hoofden bij elkaar staken 
om met een medewerker van het ministerie tot de conclusie 
te komen dat het traject Buitenpost - Blauwverlaat - Gerkes-
klooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast het beste vol-
deed aan de richtlijnen. Burum en Visvliet vielen dus af. Er 
werd een Buurtbuscomité gevormd met enkele leden van 
de vereniging Plaatselijk Belang van deze dorpen, terwijl een 
medewerker van het ministerie en de gemeente Achtkarspe-
len de nodige ondersteuning gingen verlenen. Na effi ciënt 
en effectief onderling overleg, gevolgd door contacten met 
functionarissen van diverse instanties en organisaties op het 
terrein van openbaar vervoer, leverde de Fram een echte 
buurtbus met 9 zitplaatsen en werden er chauffeurs opgeleid 
om de route te rijden en de dienstregeling uit te voeren. 

Start experiment
Op 28 september 1977 startte de buurtbus als één van de 
eersten in Nederland bij café De Viersprong in Stroobos on-
der het toeziende oog van provincie- en gemeentebestuur-
ders en een schare andere genodigden. Over de weg was 
een spandoek aangebracht waar met grote letters opstond: 
Expirement in plaats van Experiment Buurtbus. Het viel de 
pers niet op. Aan vrijwillige chauffeurs was toen geen ge-
brek, namelijk 40 stuks. Daar bleven 10 van over. Een kaartje 
enkele reis kostte ƒ 0,80. Een 4-rittenkaart ƒ 3,-. Bejaarden 
betaalden daar ƒ 1,50 voor. Retourbiljetten bestonden niet.

De praktijk van 30 jaar Buurtbus-rijden 
Op de route waren uiteraard halteborden aangebracht, maar 
een mooie ongeschreven regel was dat de chauffeur ook ‘mid-
den in de wereld’ stopte als een reiziger aangaf te willen in- of 
uitstappen. Dat de bewoners in dit gebied zich uit hun isolement 
verlost voelden, bleek uit het feit dat men veelvuldig van deze 
vorm van openbaar vervoer gebruik ging maken en dat leidde 
tot het positieve resultaat dat de Buurtbus al meer dan 30 jaar 
het traject NS-station Buitenpost - gemeentehuis Grootegast 
verzorgt. Neemt niet weg dat er in de afgelopen jaren af en toe 
sprake was van een dalperiode. Het aantal passagiers liep wel 
eens zodanig terug dat het stoppen van de Buurtbus een andere 
betekenis kreeg. Hetzelfde gold als het probleem van te weinig 
vrijwillige chauffeurs opdoemde. Een 
doorstart was gelukkig in alle gevallen 
mogelijk, mede door de omzetting van 
het vrijwilligerswerk in een banenpool 
en de berijders kregen de fraaie status 
van banenpooler. Dat Arriva de plaats 
innam van de Fram deed de bus geen 
pijn en hij kon zijn weg met blijdschap 
vervolgen. Dorpsgenoot Klaas van der 
Zwaag fungeerde ± 20 jaar als chauf-
feur en dat met veel genoegen. Hij had 
plezierige contacten met de reizigers 
en hoorde heel wat wel- en wee-ver-
halen. Van der Zwaag trad de afgelo-
pen jaren op als buurtbuscoördinator. 

Anekdote 
Begin jaren ‘90 redde hij op de route 
Stroobos - Eibersburen een drenke-
ling het leven. Hij zag een bakkers-be-
stelauto het Prinses Margrietkanaal 
inrijden. In een mum van tijd dreven 
allerlei soorten brood op het water. 
De berijder kwam door het geopende 
raam naar buiten en begon naar de 
kant te zwemmen. Plotse-
ling was hij onder water 
verdwenen, maar kwam ge-
lukkig weer boven. Van der 
Zwaag wachtte op een auto 
om hulp te krijgen, echter, 
op zo’n moment passeert en 
natuurlijk niks. Er doemde 
toch een vrachtauto op, de 
chauffeur stapte uit, pakte 
een soort luchtband en met 
vereende krachten werd de 
natte bakker op de wal gehe-
sen. Toen de vrachtwagen-
chauffeur zag dat alles onder 

controle was, zei hij alleen maar “hoi” en ging er vandoor. Van 
der Zwaag ontfermde zich verder over de koude bakker, lapte 
hem weer op tot warme bakker en bracht hem naar huis. 

De Buurtbus sinds 2008
Sytze van der Veen, coördinator van de vier buurtbuspro-
jecten Fryslân, vertelde in zijn kantoor te Oosterwolde, dat 
Qbuzz na Arriva sinds 14 december 2008 het openbaar 
busvervoer in Fryslân regelt, waaronder de buurtbuslijnen 
Buitenpost - Grootegast, omgeving Gorredijk, Wolvega en 
Oosterwolde. Qbuzz kreeg van het provinciaal bestuur Frys-
lân vergunning tot 2017. Vanaf december 2009 mag Qbuzz 
de dienstregelingen zelf bepalen, dus ook voor de Buurtbus. 
Voor het traject NS-station - Grootegast gelden momenteel 
de volgende tarieven: Kinderen t/m 4 jaar gratis. T/m 11 jaar: 
enkele reis € 1,10. Vanaf 12 jaar € 1,70. Een 4-rittenkaart kost 
€ 5,40, bejaarden en kinderen betalen € 3,20. Zelfs een 10-
rittenkaart is verkrijgbaar voor € 12,40. Met korting is de prijs 
€ 7,30. Via het werk- en activeringscentrum Raderwerk berij-
den thans vier chauffeurs de Buurtbus. Dit openbaar vervoer 
is een door de provincie en de gemeenten Achtkarspelen en 
Grootegast gesubsidieerd project. Een opmerkelijk punt is, 
dat er voor de Buurtbus bij de start in 1977 stalling werd ge-
vonden bij garage Tamme Wouda aan de Verlaatsterweg in 
Gerkesklooster. Dat is nog steeds zo, ondanks het feit dat 
dit bedrijf werd opgeheven en er kantoren voor in de plaats 
kwamen. Een mooi gebaar van Wouda dat hij de Buurtbus 
onderdak bleef verlenen. Zo kan de Buurtbus als Qbuzz zijn 
pionierswerk, zelfs na 32 jaar, langs gebaande wegen blijven 
doen volgens onderstaande dienstregeling.
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Buurtbus (Qbuzz) al meer dan dertig jaar vertrouwd regiovervoer

Artikel uit de Leeuwarder Courant (1977).

Buurtbus voor het station. (foto: Harrie Slagter)

(advertenties)



KRONIEK VAN BUITENPOST 

17 juni 1945: Vrijgemaakte Gerefor-
meerde Kerk (onderhoudende arti-
kel 31 K.O.) heden een feit.
1 maart 1950: Installatie burgemees-
ter H. van Ek als burgemeester van 
Achtkarspelen, op de bovenzaal van 
restaurant “De Roskam” te Buiten-
post. Vorige functie: burgemeester 
van Schoonebeek.
1 mei 1953: Verboden op zondag te voetballen. Achtkarspelen sluit 
sportterrein te Buitenpost voor voetbalclub.
27 juli 1953: Besloten op de ledenvergadering van de BUVO: “Wan-
neer de wanbetalers in Buitenpost hun schulden voor 1 september 
a.s. niet betalen, kunnen ze rekenen op ernstige moeilijkheden”. 
1 november 1956: de heer R. Renkema benoemd tot secretaris van 
de gemeente Achtkarspelen.
April 1955; Vier doden bij vreselijk treinongeluk op overweg te 
Zandbulten. Veel ernstige gewonden. Gewonden uit Buitenpost: 
o.a. Gerben Poortinga, Hendrikje Poortinga-de Bruine en Jetske 
Laanstra.
1956: Toren N.H. Kerk te Buitenpost, na blikseminslag, zwaar ge-
schonden.

ANDER OUD-NIEUWS:

IJver en belangstelling...
14 maart 1884 – SURHUISTERVEENSTERHEIDE – “De onbezoldigde 
rijksveldwachter A. Bijma, alhier, heeft op nieuw een bewijs van 
ijver en belangstelling in zijn vak gegeven. In den laatsten tijd 
toch bleek het nu en dan, dat er in bosschen en wallen wel eens 
ongevraagd door niet-eigenaren brandhout werd gemaakt. Het 

mogt Bijma gelukken een 18-jarig meisje, A. v. d. H., te betrappen 
op het stelen van hout, behoorende aan de Herv. diaconie te Sur-
huisterveen. Reeds had men op de daderes, te Houtigehage 
wonende, eenigen tijds vermoeden”. 

Slechten van molshopen...
14 maart 1884 – ACHTK ARSPELEN – “De veldarbeid ook van kin-
deren, hoewel gedurende dezen zachten winter lang voortgezet, 
heeft althans in ettelijke plaatsen van deze gemeente, weder een 
aanvang genomen. Niet alleen kan men knapen en meisjes van 12 
jaren en ouder bezig zien met het slechten van molshoopen op 
weilanden, maar ook worden kinderen van 10 á 12 jaren tot het 
verrigten van zoodanigen arbeid aan de school onttrokken. Zoo 
is de veldarbeid nu reeds weder een reden van verzuim op meer 
dan eene school ”. 

Hoop op betere tijden...
12 maart 1884 – LEEUWARDER ADEEL – “Nog steeds duurt de kwij-
nende toestand van den landbouw voort. Verhuringen en ver-
koopingen hebben geleerd, hoe aanzienlijk de landerijen in prijs 
zijn gedaald. Publieke veilingen bewijzen dat, het hoogste thans 
slechts de helft of het twee/derde bedraagt van de waarde, een 
tiental jaren geleden er aan toegekend. Dorpen waar men vroe-
ger bij honderden verhoogde, wanneer het een huis gold van 
eenig aanzien en op geschikten stand, tellen nu niet zelden een 
aantal ledige woningen. Door dezen teruggang zijn de financiële 
omstandigheden van menigeen vrij ongunstig. Men zegt dat vele 
eigendommen zoodanig met hypotheek zijn bezwaard, dat de 
eigenaar meer rente aan zijn geldschieter moet betalen dan hij 
van zijn eigendom geniet. Bij verminderig van waarde en toene-
ming van schuldenlast gaat men niet gaarne over tot likwidatie, 
vreezende te moeten eindigen met de niet aangename uitkomst: 
in staat van kennelijk onvermogen. De hypotheekhouder spreekt 
zijn debiteur nog maar niet aan, wanneer hij, als onder tegen-

woordige omstandigheden niet zelden gebeuren kan, toch niet 
aan zijn geld te komen. Hoop op betere tijden houdt de zaken 
van menigeen hangende. Intusschen blijven die gunstige tijden 
nog maar uit. Voortdurende verarming en geldgebrek laten nog 
meer steeds hunnen invloed gelden, mede tot groot nadeel van 
handwerkman en arbeider”. 

Toch nog een feestdag... ?
12 maart 1884 – OOSTERZEE – “Een der nog weinig overgebleven 
oud-strijders, P.J. Huitema, alhier, zal Zaturdag den 15n dezer 92 
jaren oud zijn. Onbemiddeld zijnde, zal het veel van zijn meerge-
goede dorps- en landgenooten afhangen, om dien dag voor hem 
een feestdag te doen zijn”. 
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deel 54

Opname van de gereformeerde kerk met pastorie aan de Voorstraat om-
streeks 1910. (Uit: de collectie van A. van Lune)

De redactie van Binnenst Buiten vroeg me iets te ver-
tellen over mezelf en mijn bezigheden hier in Buiten-
post. Graag voldoe ik aan dat verzoek. Mijn naam is 
Keihan Popal, ik ben 17 jaar en woon in het mooie dorp 
Buitenpost. 

Ik was ongeveer 9 jaar toen mijn ouders vluchtten uit Afgha-
nistan. De situatie in Afghanistan was zeer onveilig en mijn 
vader wilde een betere toekomst voor ons. In 2000 kwamen 
we in Nederland. We kwamen terecht in het AZC te Kollum 
en sindsdien wilde mijn vader niet meer weg uit Friesland.  
Al snel kregen we een huis aan de Barrage in Buitenpost en 
we wonen hier met veel genoegen. Mijn vader koos Buiten-
post omdat hij meende dat kinderen beter in een dorp dan 
in een stad kunnen wonen. In een kleine gemeenschap is er 
meer sociale controle en is een integratie in de Nederlandse 
cultuur beter mogelijk. Hier maakten we snel en op plezie-
rige wijze kennis met de normen en waarden van de Friese 
samenleving. We zijn hier vriendelijk ontvangen en ons gezin 
voelde zich al snel thuis in Buitenpost. 
Ik ging naar de OBS de Mienskip van groep 6 t/m 8 en zit 
nu op het gymnasium in klas 5 van het Lauwers College. Ik 
voetbalde een tijdje bij Buitenpost maar merkte dat het niet 
mijn sport was. Ik heb wel veel interesses alhoewel ik me 
soms wel probeer een beetje in te houden. Mijn hobby’s zijn 
fitness, lezen, surfen (op internet), gamen, schaken en films 
kijken. Ook krijg ik steeds meer belangstelling voor de po-
litiek. Op school en daarbuiten probeer ik betrokken te zijn 
bij het proces van besluitvorming en gesprekken over maat-
schappelijke kwesties. Ik ben als leerling lid van de MR van 

het Lauwers College, zit 
in de leerlingenraad van 
de school en ben lid van 
de jeugdraad van Achtkar-
spelen. Sinds kort zit ik in 
het bestuur van de stich-
ting Farda. Soms vragen 
mensen mij of ik dit alle-
maal naast de studie op 
school kan volhouden. Tot 
nu toe lukt het uitstekend.
Het helpen van de Afgha-
nen in nood was ooit een 
droom van mij en op 12 
december 2008 werd die 
droom werkelijkheid. Ik 
kreeg van verschillende kanten hulp bij de oprichting van de 
stichting Farda en de eerste projecten van de nieuwe stich-
ting zijn al gestart. Dit enthousiasme werkt erg stimulerend. 
Ook financieel worden wij door veel mensen gesteund. In 
de zomer van 2009 ga ik naar Afghanistan en wil ik een korte 
documentaire maken over onze eerste projecten. Die liggen 
op het terrein van de gezondheidszorg: hulp bij medische 
zorg voor armen. Daarnaast wil ik mij breder oriënteren in-
zake de maatschappelijke situatie. Een groot voordeel is dat 
ik de Afghaanse taal spreek. Zo hoop ik mij met Farda in te 
kunnen zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Wilt u op 
de hoogte blijven, kijk dan op www.farda.nl.

Ik geef de pen door aan: Regnerus Steensma.

We voelden ons al snel thuis in Buitenpost...

K l im in  de  pen...
Kehan Popal

Sprekwurd fan de moanne

Brij

Wa yt der noch brij? Earlike sûpengrottenbrij, rizenbrij of ei-
genseane havermoutenbrij mei fellen?

Twa kinne mear as ien, al is ’t ek yn ’t brij-iten.
Eendracht maakt macht, ook in kleine dingen.

Dy’t brij-ite wol moat leppelje.
Niets gaat zonder moeite.

Dat past as in haspel op in brijpôt.
Dat past totaal niet bijelkaar.

Hy hat gâns yn ’e brij te krommeljen.
Hij heeft heel wat in de melk te brokkelen.

As it brij reint haw ik gjin leppel.
Ik heb altijd pech.

Keihan Popal. (eigen foto)

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

Met de warmere maanden voor de boeg, een hopelijk vaak 
stralend zonnetje en een ontspannend, zacht getjilp van vo-
gels wordt onder de tennisleden van TV Buitenpost weer 
reikhalzend uitgekeken naar opnieuw een tennisseizoen. De 
aanvang naar het nieuwe seizoen startte zaterdag 14 maart 
in de tennishal. De Sanjes is ieder jaar weer het decor van de 
clubavond van de plaatselijke Tennisvereniging. De 32 aan-
wezige deelnemers zorgden zowel op als buiten de baan met 
een hoge plezierfactor en sterk tennisspel voor een groot 
succes. Om 19.00 uur werd het startschot gegeven en kon-
den de eerste 16 deelnemers de baan op. Iedereen speelde 
vier keer een half uur en tussen de bedrijven door kon men 
genieten van een lekkere kop koffie of hapjes. Rond de klok 
van elf uur waren de laatste wedstrijden gespeeld en werden 
tijdens het borrelen de prijzen uitgereikt. Met de tennisbanen 
(bijna) gereed, kan er ook weer snel in de openlucht worden 
gespeeld. Vaste prik is de eerste zaterdag van april – dit jaar 
4 april, waarin jeugdleden het in de ochtend en volwassen 
leden het in de middag tegen elkaar op mogen nemen in het 
dubbelspel. Ook hier staat natuurlijk weer gezelligheid voorop 
en met een stralend zonnetje en een voorzichtig windbriesje 

zijn alle ingrediënten aanwezig om het ook dit jaar weer tot 
een succes te maken. Een week na de openingstoss op 4 
april, start de competitie van het nieuwe seizoen. Op diverse 
dagen in de week gaan de Buitenposter tennissers de strijd 
aan met andere clubs en ook dit jaar worden zeker veel span-
nende wedstrijden verwacht en u kunt natuurlijk altijd langs-
komen om deze wedstrijden bij te wonen!

Fancy-fair en rommelmarkt
Op 18 april wordt er een fancy-fair en rommelmarkt gehou-
den in de zalen van en rondom de Kruiskerk aan de Voor-
straat, ten behoeve van de PKN gemeente in wording en 
World Servants. Er zal van alles te koop aangeboden worden 
zoals tweedehands goederen, boeken, speelgoed etc. Verder 
een gezellige fancy-fair met vele activiteiten, zoals een cavia-
race, rad van fortuin, verlotingen etc. De fancy-faircommissie 
nodigt een ieder van harte uit om een kijkje te komen nemen. 
De dag begint om 9.00 uur tot ‘s middags 14.00 uur.

Betsy Gerlsma, de Vijzel 7.

Kruidhof neemt deel aan 
museumweekend
De kunst van het verleiden staat centraal tijdens het lande-
lijke Museumweekend, 4 en 5 april. Een van de musea waar 
u tegen gereduceerd tarief naar toe kunt is De Kruidhof. In 
het vroege voorjaar kunt u hier vooral genieten van de len-
tebloemen: in de Bostuin staan de stinzenplanten te bloeien 
en vormt daslook een geurig wit tapijt. In de Muziektuin en 
de Vlindertuin bloeit de Helleborus of Kerstroos in alle moge-
lijke schakeringen van wit tot een bijna zwart rood. Narcissen 
vormen een gele zee achter de Keukenkruidentuin en overal 
bloeien heesters en bomen. Door de echte winter van dit jaar 
is alles later dan vorig jaar, maar u kunt tot eind april profiteren 
van de lagere toegangsprijs.
Openingstijden: zaterdag 4 april van 10 tot 17 uur en zondag 
5 april van 12 tot 17 uur. De Kruidhof, Schoolstraat 29 B, 9285 
NE Buitenpost, tel. 541 253; website: dekruidhof.nl; e-mail 
info@dekruidhof.nl. 

Opbrengst collecte Amnesty 
International
De collecte van Amnesty international, die van 8 februari tot 
en met 14 februari 2009 in Buitenpost werd gehouden, heeft 
1132,40 opgebracht. Er hebben 28 vrijwilligers gecollecteerd. 
Het was de zevende keer dat mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International een landelijke collecte hield. De collecte is 
voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisa-
tie is onafhankelijk, krijgt van geen enkele overheid subsidie 
en is dus voor haar werk afhankelijk van giften van particu-
lieren. Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke 
bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die in weer 
en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.

Tennisseizoen weer begonnen




