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Spoorwegovergang Oost was heet nieuws

Een vierde ongeluk in één jaar tijds op de spoorwegovergang Oost, was voor Omrop Fryslân aanleiding om daaraan zowel op radio als televisie aandacht in het nieuws 
te geven. Plaatselijk Belang en de gemeente stelden onmiddellijk dat het beslist hoog tijd werd om de plek beter te markeren. Op de foto: direct aanwonende boer Taeke 
Roorda en radioverslaggever Roelof Lousma staan tijdens de opname van de reportage op de koude plek des onheils.

Als prinses Maximà er deze avond bij was geweest, had 
ze vast gezegd: “De Boitenposter besthaat niet”. De in-
spraakavond structuurvisie op 21 januari was een open 
en interessante avond waarin de gemeente met belan-
genbehartigers maar met name ook inwoners wilde 
praten over de toekomst van de gemeente en ons dorp. 
Maar het viel niet mee om uit de grote verscheidenheid 
aan meningen en ideeën een duidelijke boodschap te 
halen. Toch zal er dit jaar nog een ontwerp-structuur-
visie van de gemeente komen waarin ze haar visie over 
de ontwikkeling van de gemeente en daarin ons dorp 
tot over 20 jaar vastlegt.

Bij het passeren van de kruising Voorstraat/Stationsstraat/Kui-
persweg zal menig reiziger zich verwonderd hebben over de 
rare verspringing in de weg van de Kuipersweg naar de Stati-
onsstraat. Ruim honderdvijftig jaar geleden ontstond het kruis-
punt op een toevallige wijze en tot dusverre heeft zich niet 
de gelegenheid voorgedaan om dat wat beter te doen. Tegen-
woordig zal zoiets niet snel meer voorkomen, want nu wordt 
elke wijziging in de ruimtelijke indeling voorafgegaan door een 
veelheid aan plannen. De structuurvisie van de gemeente 
Achtkarspelen is een dergelijk plandocument waarin wordt 
vastlegt hoe de gemeente denkt over haar werkzaamheden 
voor de komende 20 jaar. Er wordt dan gekeken naar alle as-
pecten die met het wonen, werken en recreëren te maken 
hebben. Dus is het van groot belang te kijken naar verwachte 
toekomstige ontwikkelingen maar ook naar wat de inwoners 
uit de verschillende dorpen zelf willen. Buitenpost kon op deze 
avond in het gemeentehuis van zich laten horen.

Ontwikkelingen
Uit de presentatie bleek dat de komende jaren een aantal 
zaken behoorlijk zullen veranderen. De gemiddelde leeftijd 
van de inwoners zal bijvoorbeeld behoorlijk toenemen. Het 
aantal inwoners zal waarschijnlijk in ons dorp niet veel meer 
groeien, en op een gegeven moment zelfs gaan krimpen. 
Daarbij staat het ook vast dat de financiële middelen van de 
gemeente zullen verminderen. Er zullen daarom zeker andere 
keuzes gemaakt moeten worden om de leefbaarheid zo goed 
mogelijk te houden. Zo stelde de gemeente vorig jaar al, de 
organisaties die financiële ondersteuning van haar ontvangen 
op de hoogte van een grote korting op het gemeentelijk bud-
get door het Rijk. De meeste gemeenschappelijke instellin-
gen zoals het zwembad, de sporthal en -veld, bibliotheek, de 
scholen, het welzijnswerk en de culturele organisaties zullen 
dit ongetwijfeld pijnlijk gaan voelen. Geen blijde boodschap 

dus, maar, werd er ook gesteld, het kan tegelijkertijd een mo-
ment zijn om creatief en verantwoord te vernieuwen.

Centrum en stationsgebied
Eigenlijk stonden er in de structuurvisie weinig echt onbe-
kende zaken. Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn in 
het kaartje hiernaast verwerkt. Hoewel er uitgebreid gestu-
deerd wordt op de invulling van nieuwe plekken voor wonin-
gen, zal er hoogstwaarschijnlijk maar weinig te bouwen zijn. 
De gemeente heeft tot 2015 nog ruim 200 woningen over de 
hele gemeente te verdelen. Wat er met het oog op de krim-
pende bevolking daarna gebeurt, is maar de vraag. Wat wel 
zeker is, is dat de rondweg zuid-oost over een tweetal jaren 
er zal liggen - verteld werd dat het werk eraan al is begonnen. 
Na de voltooiing zal de situatie in het centrum van Buiten-
post behoorlijk veranderen. De gemeente denkt daarover na 
in een apart plan: de Centrumvisie. Ook het Stationsgebied 
heeft prioriteit omdat het een belangrijke trekker voor de be-
drijvigheid en het leefklimaat in ons dorp kan zijn. Hoe het 
winkelen in Buitenpost er uit moet gaan zien, is opnieuw een 
interessante en dringende vraag. De leegstand en leegloop in 
het winkelcentrum vraagt om een antwoord en kan ook een 
mogelijkheid zijn om een andere richting in te slaan.

Nadenken over de toekomst
Na de informatie mochten twee groepen aanwezigen hun 
hersens kraken over vragen die te maken hadden met wo-
nen, werken, ontspanning zoeken, sterke en zwakke punten 
daarin en samenwerking met anderen. Bij de nabespreking 
kwam een groot aantal opvattingen daarover voorbij. Regel-
matig werd genoemd dat ons dorp een sterke kijk naar buiten 
heeft en minder naar binnen - Buitenposters reizen gemak-
kelijk naar elders en hebben niet een bijzondere binding met 
het eigen dorp. Wel is er een goed voorzieningenpakket aan 
onderwijs, eerste levensbehoefte en zorg en vervoer, maar 
dat heeft zeker te maken met de strategische ligging in de 
noordoosthoek van Friesland. En ook heeft het een landelijk 
woonklimaat, waardoor het hier voor velen toch goed toeven 
is. De verwoording van hoe de toekomst vorm gegeven zou 
moeten worden was bijna even divers als de dertigtal aanwe-
zigen. Uiteraard willen we graag alle voorzieningen op peil en 
zo dichtbij mogelijk houden - maar dat beantwoordde niet de 
vraag wat we kwijt zouden kunnen, delen met anderen in de 
regio of anders doen. Voor de aanwezige ambtenaren lijkt het 
moeilijk om uit het gebrek aan eenduidigheid een goed oor-
deel te vormen. Maar juist daarmee wordt het tegelijkertijd 
misschien ook weer gemakkelijk gemaakt om uit de brij van 

antwoorden zelf een aantal krenten naar keuze te pikken.

Inspraak en initiatief
Ook de tien overige dorpen in onze gemeente krijgen een in-
spraakavond, of hebben die al gehad. Tot 15 maart is het voor 
alle inwoners nog mogelijk om de gemeente te vertellen over 
de eigen mening, bijvoorbeeld via de website. In de herfst zal 
er een nieuwe concept-visie komen, waarin ook het resultaat 
van alle plaatselijke bespiegelingen meegenomen zal worden. 
En dan zal er opnieuw een ronde van voorlichtingsavonden 
langs de dorpen gaan. Daarna is het aan de gemeenteraad om 
over de inhoud van de structuurvisie te beslissen. Een aantal 
zaken blijven in ieder geval bij uit deze inspraakavond. Eén is 
de grote kans die er ligt, om het dorp een andere vorm te ge-
ven door de komst van de rondweg zuidoost. En, ongetwijfeld 
moeten we als dorp ook open gaan staan voor het samen-
werken en delen met andere dorpen in de omgeving om be-
langrijke voorzieningen toch relatief dichtbij te houden. Er zal 
gekozen moeten worden, en dus zal het geen kwestie van 
en-en meer zijn, maar van of-of. Waarin dat resulteert zal mee 
sterk af gaan hangen van wat er in Buitenpost zelf aan initiatief 
getoond zal worden. De gemeente liet blijken zeker gevoelig 
te zijn voor wat haar inwoners zelf laten zien en horen.

De buitenposter is er misschien niet, maar een gemeen-
schappelijk belang van de bijna 6000 mensen binnen onze 
dorpsgrenzen toch zeker wel?

Inspraakavond structuurvisie geeft weinig duidelijke antwoorden  
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Zeg het  maar...
 ingezonden brieven

Nieuwe website vanaf 1 februari
Er wordt nog druk gewerkt door de medewerkers van Creative Works 
aan de nieuwe site voor de Feestcommissie, vanaf 1 februari zal hij in de 
lucht zijn. U kunt dan op de hoogte blijven van onze activiteiten, genieten 
van vele foto’s en gemakkelijk contact met ons zoeken via het contactfor-
mulier. Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje te nemen op www.
feestweekbuitenpost.nl

Oproep aanmelden versierde 
wagens
Al eerder deden wij een oproep aan u. Wij proberen op koninginnedag 
een optocht met versierde wagens, fietsen, bolderkar, skelters enz. te 
organiseren. Wij hebben echter nog niet zoveel respons gekregen. Meldt 
u aan voor 1 maart, zijn er voldoende wagens gaat het door zo niet ver-
schuiven dit evenement naar een ander jaar. Maar laten we met z’n allen 
Buitenpost op de kaart zetten als een actief dorp met mooie versierde 
wagens. Dit evenement wordt in samenwerking met stichting Maxima-Al 
georganiseerd. Mocht u mee willen doen of verdere informatie willen dan 
kunt op contact opnemen via de mail: j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl 
of s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl.

Kandidaten gezocht verkiezing 
Bûtenposter Keninginne
Wij zijn op zoek naar een Bûtenposter Keninginne 2010! De feestcommis-
sie is weer op zoek naar leuke dames vanaf 16 jaar die mee willen doen 
aan onze verkiezing. Voor ons geeft het de feestweek net wat meer allure 
wanneer we een echte keninginne in ons midden hebben die leuke taken 
mag uitvoeren. Ieder jaar staat er een geweldig prijzenpakket tegenover 
en ook dit jaar zal het zeker de moeite waard zijn. Geef je op door een leuk 
verhaal over jezelf en een mooie foto te mailen naar Suzanne: s.ploegsm
a@feestweekbuitenpost.nl opgave voor 25 april 2010. De verkiezing zal 
gehouden worden door te stemmen via onze site www.feestweekbuiten-
post.nl gedurende de hele maand mei.

Ervaringen van onze Keninginne 
2009
Ik vond het ontzettend leuk om Bûtenposter  Keninginne te zijn. Om eerlijk 
te zijn keek ik er eerst toch wel een beetje tegen op omdat ik natuurlijk 
niet precies wist wat me allemaal te wachten stond en ik had helemaal 
niet verwacht dat ik het zou worden. Toen donderdag de eerste taak er 
op zat vond ik het wel leuk.  Ik heb van de rest van de week ook echt 
genoten.  Alle mensen die ik heb leren kennen en de ervaringen die ik heb 
opgedaan. Ik ben blij dat ik heb mee gedaan aan deze verkiezing, Want 
deze fantastische week pakt niemand mij meer af. Ik wil iedereen van de 
stichting feestweek ook nog even bedanken voor deze leuke week.  Ik 
vond het erg gezellig!

Sjoeke Boorsma

Notariaat na ruim tweehonderd jaar uit ons dorp weg . . .
De mededeling in de regionale 
pers dat het notariskantoor in 
ons dorp met ingang van 1 janu-
ari 2010 zou worden verplaatst 
naar Surhuisterveen, betekent 
dat na ruim twee eeuwen een 
einde komt aan de historie van 
het notariaat hier ter plaatse. 
Volgens de lijst van notarissen 
in Friesland is er voor het eerst 
in het jaar 1802 sprake van een 
notaris te Buitenpost en dat 
was Sybolt van Haersma. Vóór 
1802 was de burgerlijke over-
heid met de notariswerkzaam-
heden belast en we zien in oude 
akten dat vaak de grietman, de 
secretaris of een bijzitter deze 
functie uitoefende. 

Na van Haersma, die woonde op 
Haersmastate alhier, kwamen er 
zeker nog ongeveer tien opvolgers 
tot heden en wel de volgende:
1810: Jan Romein, (1781-1842). Zijn kleindochter Elske 
Romein was gehuwd met de bekende houthandelaar 
Durk Kuiper en daar weer een dochter van genaamd 
Jitske, trouwde met één van de eerste huisartsen 
van Buitenpost en dat was Sytze Greidanus. Voor wie 
en zijn Jitske het doktershuis aan de Stationsstraat in 
1868 werd gebouwd. De laatste huisarts die in dit huis 
woonde was de heer H. Venema.

1842: Cristiaan Houdijn Beekhuis (1814-1885). In het 
verleden was het regel dat de zitplaatsen in verschil-
lende kerken werden verhuurd, waaronder ook de N.H. 
kerk te Buitenpost. We kunnen in de boekhouding van 
de kerkvoogden lezen dat C.H. Beekhuis in 1852 een 
stoel huurde voor een bedrag van ƒ5,60, wat in dat 
jaar de duurste zitplaats was. Dat elk jaar opnieuw naar 
de verhuring van de stoelen gaan en maar afwachten 
waar hij nu weer kwam te zitten in de kerk, was waar-
schijnlijk niet naar de zin van de notaris en hij bedacht 
een plan om hierin verandering te brengen. Hij schreef 
een verzoek aan de kerkvoogdij om “de nodige ruimte 
in de kerk te erlangen tot daarstelling eener vaste bank 
of gestoelte één en ander voor eigen rekening die bij 
voortduring in gebruik te hebben tegen betaling eener 
vaste jaarlijksche huur of pacht”. Dit hield in om een 
nieuwe bank te laten plaatsen onder het orgel in de 
kerkzaal, die wat groter moest worden gemaakt. De 
bank moest aan minimaal vijf personen een zitplaats 
bieden en per jaar was een pacht verschuldigd van 
15 gulden. Na de nodige formele procedures en het 
opmaken van een contract, werd aan de wens van 
Beekhuis voldaan. Na het vertek van de notaris naar 
Leeuwarden in 1880, werd de kerkvoogdij eigenaar 
voor ƒ100,--. De bank, met een aparte ingang, is nog 
steeds aanwezig en staat bekend onder de naam van 
‘notabelenbank’. In een bepaalde periode vonden de 
notabelen hier hun zitplaats.

In het tijdvak 1880 tot 1900 vervulde Gerrit de Jong 
Posthumus (1830-1900) het ambt van notaris en in 
1901 kwam zijn opvolger, t.w. Herman Theodorus 
Sickler (1861-1917), die woonde en zijn kantoor hield 
aan de Voorstraat, waar nu de apotheek is gevestigd. 
Hierna van 1918 tot 1925, kwam H. Cebras in beeld 
en deze persoon raakte in een faillissement. In de L.C. 
van 21 augustus 1925 staat een verslag van de verifi-
catievergadering te lezen en nu blijkt dat er 70 schuld-
eisers waren met een te vorderen bedrag van rond 
ƒ175.000,--. Als oorzaak van de problemen kunnen we 
het volgende lezen: “Het vertrouwen dat hij al dadelijk 
genoot was aanleiding, dat grote sommen aan hem in 
deposito werden toevertrouwd. Deze ruimte aan kas-
middelen schijnt hem te hebben verleid tot het doen 
van buitensporig hoge uitgaven en tot het voeren van 
een staat waartoe de overigens zeer mooie praktijk als 
notaris, hem bij lange niet de nodige middelen oplever-
den. Dikwijls werden hem ter uitbetaling ter hand ge-
stelde sommen, bijvoorbeeld afgeloste hypothecaire 
geldleningen, niet aan crediteuren afgedragen, maar 
ten eigen bate aangewend”.

Vervolgens kwamen J. Peereboom (in 1925) en A. Sy-
benga (in 1956) als notaris naar Buitenpost, gevolgd door 
Geert Slobben van 1972 tot 1 januari 2000. De heer Slob-
ben bedankte bij zijn vertrek in een advertentie voor het 
in hem gestelde vertrouwen door zijn cliënten en deel-
de verder mee: “Na 31 jaar werkzaam te zijn geweest 
in het notariaat, ga ik samen met mijn echtgenote als 
ambteloos burger, van het leven genieten in Frankrijk”. 
Van 2000 tot 2010 was het notariskantoor gevestigd op 
de hoek Kuipersweg/Voorstraat (notarissen Palstra en 
Veerman). De Buitenposters zullen nu dus voor een no-
taris naar een andere plaats moeten reizen.

Dirk Reinder Wildeboer, e-mail: d.r.wildeboer@hetnet.nl

Reactie Buitenposter 
geschiedenis
Geachte redactie,

In het stukje Buitenposter geschiedenis staat dat Lyt-
sepost pas van 1945 zou zijn. Mijn vrouw Geeske is 
geboren in 1942 op Lutkepost wat vermeld staat in 
het trouwboekje van haar heit en mem. De naam Acht-
karpelen is al honderden jaren oud. Lytsepost in een 
van de Achtkarspelen (= acht dorpen). De naam Bui-
tenpost zou komen uit buiten plank. Post zou plank of 
brug betekening. Tille betekent toch brug? Kootstille is 
de brug bij Kooten. Post betekent toch halte of door-
gang? Dan kan ik woord brug (tille) nog verklaren, dat 
is overgang. In de Middeleeuwen was Achtkarspelen 
een uithoek van het Bisdom Munster. De rest van 
Friesland viel onder het bisdom van Utrecht. Dan kan 
Buitenpost weleens een Buitenste Post geweest zijn. 
Het hoeft geen militairepost geweest zijn, maar van 
handel of vervoer. Als Post brug betekent, waar dan 
over? De Lauwers ligt veel verder naar Groningen. Au-
gustinusga is veel ouder dan Buitenpost. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Augustinusga dan Gryternij 
had. Zelfs Lutkepost zou ouder zijn dan Buitenpost. 
Maar ik weet het ook niet zeker, het was allemaal voor 
tijd. Misschien zou u de schrijver van het artikel kun-
nen vragen of ik ook een beetje gelijk heb.

Gerrit Kuik

Reactie Oud nieuws: 
brand in toren
Geachte redactie,

Via familie ontvang ik als oud-Buitenposter regelmatig 
het dorpsblad, waarin ik elke keer weer gebeurtenis-
sen van vroeger aantref. Maar nu heb ik er toch een 
foutje in ontdekt! In het decembernummer staat een 
verhaal over de brand in de toren van de Nederlands 
Hervormde Kerk. Hierboven staat als datum 16 de-
cember 1956. Nou, dit klopt echt niet! Het was op 18 
mei 1956, dat een vuurbal omstreeks het middaguur 
een start maakte van de brand die ongeveer 12 uur la-
ter uitsloeg. Uw vraag is natuurlijk: “Hoe weet je dat?“ 
Ik help u onmiddellijk uit de droom, want degenen die 
het eerste vlammetje in de torenspist ontdekten, wa-
ren mijn vriendin (Aukje Klomp) en ikzelf. Mijn vrien-
din, in de krant van toen reeds als verloofde bestem-
peld, is al 50 jaar mijn echtgenote! De artikelen die 
over deze brand in diverse kranten verschenen heb ik 
tot nu toe bewaard als aandenken aan deze bijzondere 
nacht. Wij kwamen in deze nacht thuis van de bruiloft 
van één van mijn broers. Dus als mijn broer niet op 18 
mei was getrouwd, weet ik niet wie dan het vuur had 
ontdekt. Ik niet! Hartelijk gegroet en graag nog veel 
geschiedenis van en over Buitenpost.

Piet Miedema, Koaikamp 9, Hurdegaryp, tel. 474648

Herdenkingsbijeenkomsten 
Zorgcentra De Friese Wouden  
Eind januari organiseren zowel zorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost 
en zorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen een herdenkingsbij-
eenkomst. Er wordt dan stilgestaan bij bewoners en cliënten van Haersma-
hiem en Brugchelencamp die in 2009 zijn overleden. Beide zorgcentra van 
De Friese Wouden organiseerden al eerder zo’n herdenkingsbijeenkomst. 
Volgens Sietske Leen, locatiemanager van Brugchelencamp, bleek er on-
der medewerkers en cliënten een grote behoefte te zijn om gezamenlijk 
aandacht te besteden aan bewoners en cliënten die zijn overleden. “Het 
is belangrijk dat er binnen Brugchelencamp ruimte is om aan zo’n wens 
te voldoen en vorig jaar bleek al dat de bijeenkomst zeer op prijs werd ge-
steld,” vertelt Sietske. Tijdens zo’n bijeenkomst worden de namen van de 
overledenen genoemd en worden er een paar woorden ter overdenking 
gesproken. Aafke Kamminga, locatiemanager van Haersmahiem, vertelt: 
“Het is een korte, eenvoudige bijeenkomst, waar naast medewerkers en 
bewoners ook familieleden en naasten van de overledenen aanwezig zijn. 
We hopen dat we met deze avond eraan kunnen bijdragen dat mensen 
een moeilijke periode kunnen afsluiten.” De herdenkingsbijeenkomst in 
Haersmahiem vindt plaats op zondagmiddag 24 januari, die van Brugche-
lencamp is op donderdagavond 28 januari.

Kinderdienst Christengemeente
De Christengemeente organiseert weer een kinderdienst! Het thema is: 
“Liefde is... een fantastisch geschenk”.Het is bijna Makerdag in Nerfdorp. 
Wout wil iets héél groots aan Eli geven.Maar.. dat wil íedere Nerflander. 
Wie maakt het meest geweldige cadeau? Ben je al nieuwsgierig? Kom 
dan op 14 februari naar het AOC, Prof. Wassenberghstraat 3 te Buiten-
post. Het begint om 10.00 uur.

Prentbriefkaart uit ca. 1910 van het pand op de hoek van de Stationsstraat en Voorstraat. 
Hier was de autogarage en rijwielzaak gevestigd van Simon de Vries (geboren in 1882), die 
was gehuwd met Feikje Harders. In de negentiende eeuw waren hier de notariskantoren 
van Romein en Beekhuis gevestigd. Het pand heeft in de loop der jaren vele verschillende 
bestemmingen gehad, onder andere de zaak van P.S. Bakker en nu van de Novy.
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™
> De verenigingen in Achtkarspelen krijgen over 
vier jaar geen geld meer voor het inzamelen van 
oud papier. Dit heeft de gemeenteraad in decem-
ber 2009 definitief besloten. Over het voorstel is 
het afgelopen jaar vaak gepraat. De gemeente 
Achtkarspelen wil het ophalen van oud papier 
uitbesteden aan Omrin. Voor de gemeente is dit 
een aanzienlijke kostenbesparing, daarentegen 
voor verenigingen een aanzienlijk verlies aan 
extra inkomsten.
 > Vorige maand is H.Stuivinga uit Nuis gestopt 
met de verkoop van vlees en vleeswaren op de 
weekmarkt te Buitenpost. Hij heeft 34 jaar een 
standplaats op deze markt gehad. Vermeldens-
waard is dat hij in deze lange periode bijna nooit 
verstek heeft laten gaan. De klanten konden 
altijd op hem rekenen. Op zijn laatste marktdag 
werd Stuivinga door zijn collega’s van de week-
markt in het zonnetje gezet met bloemen en een 
cadeaubon.
> De ijsbaancommissie in Buitenpost was het 
donderdag 14 januari zat, toen ze voor de zoveel-
ste keer door schaatsers werd aangesproken 
op de ’provocerende’ tekst op een aankondi-
ginsbord van de Culturele Stichting Maskelyn 
in het weiland naast de ijsbaan. Het bestuur 
van Maskelyn werd dan ook gesommeerd de 
tekst meteen weg te halen. Op het bord werd 
melding gemaakt van een culturele activiteit 
voor zaterdagavond 23 januari in The Point. De 
schaatsers stoorden zich aan de tekst ’Fuort mei 
bûtenlanners’ van het theaterprogramma.
> Het voormalig gemeentehuis Nijenstein 
gevestigd aan de Voorstraat te Buitenpost is 
weer een horecagelegenheid. Na ruim een jaar 
gesloten te zijn, heeft het woensdag 20 januari 
de deuren weer geopend. Met een nieuwe 
formule van grand café is de gelegenheid laag-
drempelig en voor een brede groep toegankelijk. 
In een sfeervolle ambiance kan men genieten 
van de Frans/Nederlandse georiënteerde keu-
ken met een Friese knipoog.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...
Januari 2010 - Bestuursleden gezocht!

In deze donkere en sneeuwrijke dagen na Kerst is ons bestuur voorna-
melijk binnenshuis actief geweest, afgezien dan van een bezoek aan 
Haersmahiem in verband met een werkbezoek van het FNP. In een he-
laas wat kort gesprek is voornamelijk de problematiek rond de exploita-
tie en beheer van It Koartling aangekaart. Ook is kort gesproken over de 
situatie in het centrum, de leegstand en de toekomst. In Haersmahiem 
werden wij verwelkomd door de locatiemanager Aafke Kamminga. Zij 
gaf ons een rondleiding door de instelling en  liet met trots de huiska-
mer zien van de woongroep voor licht dementerenden die sinds kort in 
gebruik is genomen. We kregen direct de indruk dat de bewoners zich 
heel prettig voelden in deze setting. Heel spontaan ontstond direct een 
gesprek met hen. Verder liet Aafke ons zien waar de nieuwe, kleinere 
aula voor overledenen zal komen, dit als resultaat van het overleg met 
de uitvaartvereniging. De vrijgekomen ruimte zal worden gebruikt als 
een bewegingsruimte voor bewoners. In onze bestuursvergadering van 
januari is gesproken over geconstateerde verkeersonveiligheid op door-
gaande wegen in de 30 km zones. Wij hebben hierover melding gedaan 
bij Verkeersveiligheid Friesland. Ook zijn acties gaande rond het voorbe-
reiden van een verhard trapveldje op het Mejontsmaveld. Een en ander is 
nu aangekaart bij de gemeente. Omdat onze voorzitter Maaike Dotinga 
en de vicevoorzitter Johan Kootstra ons dit jaar volgens het rooster van 
aftreden gaan verlaten, zijn wij druk bezig met het vinden van nieuwe 
bestuursleden. Op het moment van schrijven zijn een aantal kandida-
ten benaderd, maar deze beraden zich nog. De opvolging is dus nog niet 
zeker. Als locatie van onze jaarlijkse ledenvergadering is unaniem geko-
zen voor It Koartling, ook omdat wij als Plaatselijk Belang willen laten 
zien dat wij het Sociaal Cultureel Werk in Buitenpost een warm hart 
toedragen. Vanuit dat oogpunt hebben wij ook de Stichting Cultureel 
Werk Buitenpost genomineerd voor de Cultuurprijs die de gemeente 
heeft uitgeschreven. Wij zijn nu op zoek naar een spreker van ‘gewicht’ 
om uitleg te geven van het belang om deze voorziening in Buitenpost 
te behouden! Verder zal opnieuw een bijzondere mede-buitenposter de 
Brims uitgereikt krijgen. Op de presentaties van de Provincie over de 
oostelijke Rondweg en van de gemeente over de Structuurvisie, beide 
op 21 februari, is het bestuur gezien het grote belang, bijna compleet 
aanwezig. En ook de officiële start van de bouw van de Rondweg op 2 
februari zal onze voorzitter het PBB vertegenwoordigen. Ook zijn wij 
van plan onze opwachting te maken op de informatieavond van Stich-
ting Keunstwurk, die samen met Landschapsbeheer Friesland probeert 
om 10 mooie ontmoetingsplaatsen langs fiets- en wandelpaden te re-
aliseren. Tenslotte moet ons van het hart dat we hebben moeten con-
stateren, met u waarschijnlijk, dat tijdens de sneeuwperiode de rijweg 
van de Kerkstraat vrij goed begaanbaar is gehouden door de sneeuw-
ploeg van de gemeente, maar dat de situatie voor de winkels langs heel 
slecht begaanbaar was voor het winkelend publiek. Misschien een idee 
voor de Buvo om net als in Surhuisterveen de handen ineen te slaan en 
gezamenlijk het pad voor de klanten schoon te houden? Onze volgende 
vergadering is op 3 februari 2010.

Namens het bestuur Leonie Kramer,
secretaresse Plaatselijk Belang Buitenpost.

Feestcommissie Buitenpost 
presenteert 80’s & 90’s Party
Wilt u jeugdherinneringen ophalen, oude bekenden ontmoeten en genie-
ten van de muziek van toen? Beleef de ‘80’s & 90’s’ opnieuw en duik met 
ons mee terug in de tijd van o.a. Madonna, Duran Duran, Spandau Ballet, 
Frankie goes to Hollywood, Cindy Lauper, Prince, Michael Jackson, David 
Bowie, Tina Turner, Partyanimals, Clouseau, Bryan Adams, Salt ‘n Pepa, 
Shaggy, 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, De Dijk en vele anderen. Zaterdag 
13 februari organiseert Feestcommissie Buitenpost in samenwerking met 
The Point een onvergetelijke 80’s & 90’s Party. Velen zullen zich de mu-
ziek nog herinneren maar wat belangrijker is graag weer eens de sfeer 
van toen proeven. Kom daarom zaterdag 13 februari naar The Point waar 
gezorgd wordt voor een waar spektakel. Een professionele Party DJ (bij 
vele allang geen onbekende meer) zal menig er toe verleiden de voetjes 
van de vloer te doen. De DJ kent ze één voor één de gouwe ouwe maar 
ook hier en daar een nieuwe. Uiteraard wordt de zaal sfeervol aangekleed 
en verlicht met een ware lichtshow. Kortom alle ingrediënten voor een 
spetterend feest. De enige factor die voor ons bepalend zal zijn voor het 
succes ben(t) jij/u. Dus komt allen, hier moet je bij zijn. 

Datum: 13 februari
Aanvang: 21.00 uur 
Locatie: The Point
Entree: slechts € 6,- inclusief 1 consumptiemunt, met dank aan sponsors.

Tsjochkonsert 
Mannemoed en Douma & Douma

Mannemoed is de artiestennaam 
van Lammert van der Velde. Lam-
mert is een Friese singer/song-
writer woonachtig in Amsterdam. 
In zijn jonge jaren heeft hij enkele 
gitaarlessen gehad. Zijn leraar 
had al snel door dat Lammert zelf 
sneller leerde dan onder zijn bege-
leiding...“ Je hebt er wel gevoel 
voor”, zei hij na twee lessen. “Doe 
het zelf maar”. Lammert was vele 
jaren in Leeuwarden op straat te 
vinden als straatmuzikant, waar hij 
covers speelde van o.a. Bob Dylan, 
Loudon Wainwright III, Donovan 
en Boudewijn de Groot. De muziek 

is melodieus, meeslepend en melancholiek. Het duo Douma & Douma 

bestaat uit de broers Wim en Theo Douma.Zij zijn zanger-gitarist en zan-
ger-toetsenist van de Friestalige groep Oeremis en schrijven daarvoor ook 
de teksten en de muziek. Bij gelegenheid treden zij ook op als trouba-
doursduo, ook weer met Fries repertoire.

Zondagmiddag 14 februari 2010
Aanvang 15.30 uur / Locatie: De Kruidhof
Voorverkoop € 6,50 / Aan de zaal € 7,50

Duo Douma & Douma. (eigen foto)

Meesterverteller Peter Vermaat in 
Buitenpost
Zondagmiddag 14 februari komt 
verteller en toneelspeler Peter 
Vermaat naar de lokalen achter 
de Kruiskerk (Voorstraat) om het 
levensverhaal van Franciscus van 
Assisi op een bijzondere manier 
te vertellen en uit te spelen. Een 
prachtige gelegenheid om kennis 
te maken met deze meesterver-
teller en meer aan de weet te ko-
men over Franciscus van Assisi, 
die wij misschien enkel kennen als 
de ‘uitvinder’ van dierendag. Wie 
was Franciscus van Assisi? Verha-
len genoeg die over hem de ronde 
doen. Vrome legendes, stichtelijke 
anekdotes. Doen ze recht aan de 
middeleeuwer die hij was? Twee 
uur lang geeft Peter Vermaat een 
impressie van deze man, brengt hij zijn verhaal tot leven.

Het begin
Franciscus wordt in september 1181 of begin 1182 geboren in Assisi, in 
het midden van Italië, bij welgestelde ouders. Zijn vader is op de dag van 
zijn geboorte niet thuis, maar er klopt wel een oude man aan de deur, die 
om een aalmoes vraagt. Franciscus’ moeder Pica geeft hem wat hij vraagt 
en hoopt dat hij snel weer weg gaat. Maar hij wil eerst nog de kleine baby 
in zijn armen houden. Hij moet lang aandringen bij Pica, maar als hij het 
kind eindelijk in zijn armen heeft, begint hij te profeteren. Hij verkondigt dat 
deze pasgeboren jongen eens een aller-deugdzaamst mens zal worden. 
Pica laat haar kind dopen en geeft hem de naam Giovanni (Johannes) 
mee. Zijn vader Pietro di Bernadone komt een aantal dagen later terug 
van zijn zakenreis. Hij is woedend dat de baby niet de naam Franciscus 
(Fransman) heeft gekregen. Zijn ouders hebben een Franse nationaliteit 
en met name Pietro is daar erg trots op. Ongeacht zijn doopnaam, krijgt 
de baby de naam Franciscus.

Het vervolg
Kom op zondagmiddag om 16.00 uur naar De Kruiskerk en jij en u horen 
het vervolg. Gratis entree.

‘Geef om vrijheid’: 
collecte Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2010 voor de 
achtste keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 7 tot en met 
13 februari 2009.  Na de eerste succesvolle zeven jaren, waarbij in 2009 
circa 19.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en bijna 1,7 miljoen euro 
werd opgehaald, zullen zo’n 22.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen 
voor het werk van Amnesty. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amne-
sty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat 
er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet 
zich onder meer in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke 
processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en 
beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook 
vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

Lammert de Vries. (eigen foto)

Peter Vermaat. (eigen foto)
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Op 20 november 1982 spiele de Krite it stik ‘In keardel út ien stik’ yn de seal fan De Ridder yn it ljocht fan it 60 
jierich bestean. Boppeste rige f.l.n.r.: S. Wiersma,J. Fokkinga, D. Dijkstra, O Haytink, J. Visser, F. Jongsma, F. de 
Vries, J. Dorhout, W. Nutma,en S. Ypma; ûnderste rige f.l.n.r.: R. Klompmaker, T. v.d. Meulen, L. v.d. Meer en 
N. Pol. (foto: S. Wiersma)

De foto

Op vrijdag 8 januari vierde Sjoukje Miedema, wonende aan de Parklaan haar 50e verjaardag. De redactie van de 
Binnenste Buiten Post kreeg van haar kinderen, Erwin, Peter en Yvonne het verzoek om bovenstaande foto in 
de uitgave van januari van dit blad te plaatsen. Hieraan wil de redactie graag aan voldoen. Of haar echtgenoot 
ook in het complot zat is ons echter niet bekend. (eigen foto)

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

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 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 12 februari.

Oplossing prijspuzzel december.
De puzzel in het decembernummer heeft 40 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: kerstmis. 
De winnaar is: Tjipko Alma, De Bonkelaar 10, Buitenpost.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

pret
ijs
ijsbaan
heuvel
sneeuwbal
dikte
weer
sloot
vaart
dooi
vorst
wit
donker
schaats
zon
strooiwagen
gemeente
glad
slee
stoep
val
botsing
gooi
buil
gladheid

Alpha-cursus opnieuw van start
Op 4 februari start in Buitenpost een nieuwe groep met de Alpha-cursus. Deze cursus is een 
kennismaking met het christelijk geloof. De cursus duurt 10 avonden en een (kort) weekend 
en wordt gehouden in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48. Iedere cursusavond begint met 
een gezamenlijke maaltijd om 18.45 uur, gevolgd door een korte inleiding. In kleine groepjes 
wordt daarover verder doorgepraat. In een goede en open sfeer ontdekken de deelnemers 
wat het betekent om christen te zijn. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Misschien bent 
u / ben jij degene, die meer over het christelijk geloof te weten wilt komen. Neem dan contact 
op met Roelof en Frouke Hoving, tel. 843266 of per mail via: froukeleemhuis@msn.nl.

U i t  de  oude doos

Voelt u zich ook betrokken bij Buitenpost?
Wordt lid van Plaatselijk Belang!

Aanmeldbon

Ja, ik draag het Buitenposter Belang een warm hart toe en 
wordt lid van PBB. Het contributiebedrag van € 5,- per jaar laat 
ik automatisch afschrijven.

naam:
adres:
postcode:
bankrekeningnummer:

U kunt deze bon deponeren in de brievenbus van De Binnenste 
Buiten Post in The Readshop of verzenden naar PBB, Postbus 
30, 9285 ZV, Buitenpost. Voor meer informatie en inlichtingen 
kunt u kontact opnemen met Jelly Nijboer, tel. 543155
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

 ierra Leone werd in 1461 door de 
Portugezen ontdekt. Veel van de 
bewoners werden in de zeven-
tiende eeuw door Europeanen als 
slaven naar Amerika en West-Indië 
verscheept. In de achttiende eeuw 
kwamen groepen vrijgelaten slaven 
terug naar het land. De nieuwe be-
woners die wel Creolen of Kri ge-
noemd worden, gingen wonen in 
Freetown. Van 1808 tot 1961 was 
Sierra Leone een Britse kolonie. Na 
30 jaar onafhankelijkheid brak tus-
sen 1991 en 2001 een burgeroor-
log uit. Een deel van de bevolking 
sloeg op de vlucht.

Opgejaagd
Sierra Leone is een rijk land. Er 
zijn bodemschatten te vinden als 
diamanten en goud. Je zou dus 
welvaart in het land verwachten. 
Wie de fi lm ‘Blood diamant’ (2007) 
heeft gezien, weet wel beter. Ook 
Cecilia helpt ons uit de droom. “Het 
leven vóór 1991 was ook al moei-
lijk. Alleen de rijke mensen hebben 
kans op werk. Dat was voor ons 
niet makkelijk. Wij woonden op het 
platteland en alleen in de stad was 
het misschien mogelijk een baan te 
krijgen.” Cecilia woonde met haar 
man Sylvester in Yonibana, omdat 
hij hier op het postkantoor werk 
vond. “In 1994 was daar de eer-
ste aanval van de rebellen”, vertelt 
Cecilia. “Ons huis werd in brand 
gestoken. Wij vluchtten naar Moy-
amba, waar ik geboren ben. Van-
daar gingen we naar Freetown.” 
Het gezin was inmiddels uitge-
breid met de tweeling Wuyata en 
Sylvanus (18 jr) en de jongste doch-
ter Fatou (15 jr). Ook de halfbroer 
van Cecilia, Frances Matthew (17 
jr), behoort tot het gezin. Ze leid-
den een opgejaagd leven. “Wij 
hebben bijna een hele week door 

de bossen gelopen. We hadden 
niks bij ons.” In Freetown werden 
ze geholpen door een vriend van 
Sylvester. Ze mochten een kamer 
bewonen in een huis. Hier heeft 
Cecilia haar man voor het laatst 
gezien. “De rebellen kwamen aan 
onze deur. Ze vroegen of mijn man 
van de Mende stam was.” Onder 
de stam van de Mende bevonden 
zich namelijk de Kemajor: animis-
tische, vechtlustige krijgers die in-
gehuurd werden door de regering. 
De chaos in het land was groot. 
Nergens was je veilig. ‘Operation 
No Living Thing’ raasde door het 

land. Ook Cecilia was getuige van 
moordpartijen. Ze praat er liever 
niet meer over. “De rebellen zijn 
moordenaars. De soldaten van de 
overheid sloten zich bij hen aan en 
deden hetzelfde.” 
De dag dat de rebellen aan de deur 
kwamen, waren Sylvester, Cecilia 
en de meisjes thuis. Cecilia’s zoon 
en halfbroertje waren bij de rivier. 
“Toen zij terugkwamen, besloten 
de jongens bij Sylvester te blijven. 
Ons lieten ze gaan en we mochten 
niet omkijken.” Samen met ande-
ren  werden Cecilia en haar doch-
ters in een kamp opgevangen. 
Daar ontmoetten ze een mevrouw 
van de Verenigde Naties. Zij had 
medelijden met de alleenstaande 
moeder en haar dochters en zette 
hen op een vliegtuig. Hoewel ze 
dachten in Canada uit te stappen, 
eindigde de vlucht op 9 januari 
2000 in Amsterdam. 

Omzwervingen
Op de tafel in het rijtjeshuis aan de 
Halbertsmaweg ligt een dikke map 
met papieren. Het zijn de rapporten 
van de Vreemdelingenpolitie. Want 
wie als vluchteling Nederland bin-

nen wil komen, moet eerst bewij-
zen dat hij of zij wel de waarheid 
spreekt. Cecilia komt zonder papie-
ren Nederland binnen en is daarom 
al ‘verdacht’. Ze wordt steeds op-
nieuw verhoord. “Ze geloofden mij 
niet omdat veel mensen uit andere 
landen zeggen dat ze uit Sierra Le-
one komen”, legt ze uit. “Op dat 
moment was het moeilijk te bewij-
zen wie uit dat land komt.”. Maar 
wie denkt daaraan als hij op de 
vlucht is? “Het was 2004 toen we 
weer een nieuwe aanvraag moes-
ten indienen voor een verblijfsver-
gunning. Dat was de tijd van Rita 
Verdonk”, herinnert Cecilia zich. 
“Op dezelfde dag dat ik in Leeu-
warden was om mijn nieuwe do-
cument te halen, zei mijn advocaat 
dat het rustig was in mijn land en 
ik kon terugkeren. Een verblijfsver-
gunning was geweigerd. Die dag 
kon ik niet eten en slapen. Ik dacht: 
wat moet ik nu doen? Vanaf die dag 
belde ik hem niet weer. Totdat ik 
hoorde dat ik in Rijsbergen moest 
komen voor een hoger beroep.” 
Uiteindelijk mogen ze blijven. 
Ook in Nederland zwierf de familie 
rond. “Toen wij op 9 januari 2000 
aankwamen, gingen we naar een 
tentenkamp in Almelo. Op 19 ja-
nuari werd ik naar het Aanmeld-
centrum in Zevenaar gestuurd, 
waar op de twintigste mijn ‘eerste 
gehoor’ plaatsvond. Direct daarna 
werden we naar een hotel in Woud-
send gebracht. Wij bleven daar drie 
maanden omdat er nog geen plek 
voor ons was in een AZC. Daarna 
moesten wij in Ommen komen in 
een Observatiecentrum. Na twee 
weken kwamen we naar het AZC 
in Kollum. We bleven daar twee 
jaar.”
Omdat Cecilia christelijk is, be-
zocht ze kerkdiensten in Buiten-
post. “Een familie hielp mij om de 
weg te wijzen hoe ik aan een huis 
moet komen. Toen heb ik me inge-
schreven en na een jaar kregen we 
op 22 november 2002 een huis in 
Buitenpost toegewezen.”

Hereniging
Vanaf begin 2003 ging Cecilia ook 
op zoek naar haar zoon Sylvanus 
en stiefbroertje Francis Matthew. 
Het is de heer Tijs Rippen die haar 
meeneemt naar het Rode Kruis. 
Na vier jaar worden de jongens 
opgespoord. “Mijn zoon is nu hier 
en mijn broer mag nu een visum 
aanvragen. Wij hoopten dat hij hier 
vóór de Kerst kon komen, maar dat 
is niet gelukt.” Via het Rode Kruis 
komt Cecilia erachter dat haar man 
en de jongens door de rebellen wa-
ren meegenomen om de bagage 
te dragen. “Een collega van mijn 
man heeft nog een tijd naar mijn 
man gezocht”, zegt Cecilia met 
een zucht. Haar bedroefde ogen 
verraden het grote verdriet dat ze 
hierom met zich meedraagt. Maar 
ze moet verder.
Sinds 2007 zijn Cecilia en haar 
dochters genationaliseerd en mo-
gen ze zich Nederlander noemen. 
“Onbekende Nederlander”, cor-
rigeert Cecilia. “Omdat ik niet kan 
bewijzen dat ik uit Sierra Leone 
kom, geloven ze me nog niet. Mijn 
zoon heeft wel een geboortewijs, 
dus …”
De dochters Wuyata en Fatou zijn 
inmiddels aardig ingeburgerd. Tij-
dens dit gesprek is alleen Wuy-
ata aanwezig en ik vraag haar om 
even bij ons te komen zitten. Ze is 
acht als ze in Nederland arriveert. 
Wat weet jij nog van Sierre Leone, 
vraag ik haar. “Kinderherinnerin-

gen”, is het antwoord. Tijdens de 
vliegreis naar Nederland sliep ze 
voornamelijk. Van de aankomst op 
Schiphol herinnert ze zich: “Het 
was heel koud. Ik weet nog wat ik 
aanhad. Er lag sneeuw. Het was de 
eerste keer dat we sneeuw zagen. 
Ik dacht dat er suikerpakjes lagen.” 
In het AZC in Kollum kregen ze les 
in de Nederlandse taal. “Via kinder-
boekjes en de televisie leerde je de 
taal ook”, zegt ze. Op school kwam 
ze in groep zes terecht en ze moest 
veel bijleren. “In Sierra Leone gin-
gen we niet naar school vanwege 
de burgeroorlog. Hier leerden we 
pas echt lezen.” De zusjes Sowa 
bewijzen dat asielzoekerskinderen 
bepaald niet dom zijn. Beide meis-
jes zitten op het gymnasium. Wuy-
ata weet ook al dat ze rechten gaat 
studeren, maar nog niet welke rich-
ting. “Ik zou wel graag terug willen 
naar Sierra Leone”, zegt ze, “maar 
dan op bezoek. Om te kijken of ik 
nog weet hoe het was daar.” “Wij 
houden van Nederland”, zegt Ce-
cilia lachend. Na vier jaar ziet Wuy-
ata haar tweelingbroer terug. Dat 
moet toch vreemd zijn. “Hij heeft 
zich heel snel aangepast aan de 
Nederlandse samenleving”, vindt 
ze. “Hij heeft ook al vrienden.” 

Dankbaar
Cecilia heeft twee banen in de zorg: 
in Grouw en Leeuwarden. “Dat 
is verplicht voor de gezinshereni-
ging”, zegt ze. “Een alleenstaande 
ouder moet meer dan 1000 euro 
verdienen.” Het is een wonder dat 
ze zich in Nederland staande houdt, 
terwijl ze nog verschrikkelijke trau-
ma’s moet verwerken. Ze heeft on-
der andere gezien hoe mensen ver-
moord werden. Haar geloof speelt 
een grote rol in haar leven en geeft 
haar houvast. “Wij gingen naar ver-
schillende kerken in Buitenpost en 
Leeuwarden. Ik wilde graag voor 
één kerk kiezen. Meneer Rippen 
vond dat de Doopsgezinde Kerk 
goed was voor mij en mijn kinde-
ren. Wij voelen ons er echt thuis.” 
Cecilia deed belijdenis en kreeg de 
functie van kosteres. “Het gaat 
niet alleen om mij en de kinderen. 
Er zijn hier veel vluchtelingen. Maar 
ik vind wel dat ik bijzonder ben. Ik 
heb een opleiding gedaan en ik heb 
werk. De kerk is voor ons de juiste 
plek, we voelen ons er echt thuis. 
Soms denk ik hoe ik mijn proble-
men moet oplossen. Maar ik ont-
moet altijd de juiste mensen die 
me helpen. Daarvoor ben ik God 
dankbaar.

Ik ontmoet altijd de juiste mensen die me 
helpen                 Cecilia Sowa werd van vluchtelinge dorpsgenote 

(advertentie)

Het is al weer vijftien jaar geleden dat in Kollum asielzoekerscen-
trum De Poelpleats zijn deuren opende. Vluchtelingen uit allerlei 
windstreken vonden hier een tijdelijk onderdak. Ook aan Buiten-
post ging dit gebeuren niet ongemerkt voorbij. Mensen met ver-
schillende huidskleuren en godsdiensten gingen deel uitmaken 
van het winkelpubliek. Nadat in 2003 het centrum gesloten werd, 
zagen we sommige gezichten terug. Zij hadden het geluk een ver-
blijfsvergunning te bemachtigen. Ook Cecilia Sowa en haar doch-
ters mochten blijven. In het voorjaar van 2009 werd haar zoon met 
hen herenigd.

Cecilia Sowa in de deuropening van de Doopsgezinde kerk. (eigen foto)

Is e-mail niet uw favoriet

aarzel dan toch niet

maar stop vrij en blij

uw kopij

in de BiBubus

die staat al 10 jaar in de plus

non-stop 

bij The Readshop



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

De wereldberoemde thrillers 
van Henning Mankell
Nu € 9,90 per stuk!

 3 halen = 2 betalen!

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Het cursusprogramma voor het nieuwe 
seizoen ligt klaar in de winkel!

Winterbeurt voor uw fiets
 • Afstellen en eventuele reparatie van alle 
  onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
 • Remmen
 • Versnelling
 • Verlichting 
 • Banden

 • Excl. onderdelen
 • Gratis leenfi ets 

 € 27,-
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Tuin (be ) leven

januari 2010
In 2010 bestaat De Kruidhof tachtig jaar! Voor het team van De Kruidhof is dit vol-
doende reden om een speciaal themajaar te organiseren: ‘ laat duizend bloemen 
bloeien’. Het is nu volop winter. De Kruidhof ligt veilig verborgen onder een dikke 
witte deken. In het kantoor, de kassen en de werkruimtes branden de kachels, want 
de medewerkers zijn ondanks sneeuw en vorst druk bezig met de voorbereidingen 
voor het komende seizoen.
Iedere tuin heeft zo zijn geschiedenis, die op de een of andere manier zichtbaar is 
en blijft in de structuur en aanleg. Niet alleen in De Kruidhof, ook in uw eigen tuin 
kan de eerste aanleg van indertijd nog steeds een bepalende factor zijn. Wie heeft 
er bijvoorbeeld een blauwe Atlasceder uit de jaren zeventig in de tuin staan? Of een 
apenbroodboom, bielzen en grindtegels, heide of buxus? Dergelijke elementen kun-
nen de latere ontwikkeling van uw tuin beïnvloeden en bepalen. In De Kruidhof is 
het hoofdpad naar de kassen bijvoorbeeld een element dat het totale ontwerp van 
de botanische tuin beïnvloedt, samen met de lange beukenhagen die bij de eerste 
aanlegfase begin jaren zeventig zijn aangeplant. Ook de sloot tussen het voorste 
en achterste gedeelte van De Kruidhof maakt onderdeel uit van de geschiedenis: 
ooit vormde deze de scheiding van de twee aangrenzende weilanden van verschil-
lende boeren en zorgde voor de afwatering van hun landerijen. En natuurlijk is er 
de ligging naast de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, waardoor het hele terrein 
een karakteristieke hoekvorm heeft gekregen. In de voorbije tachtig jaren kwam 
er steeds een stuk grond bij en sinds de eerste officiële openstelling voor het publiek 
in 1977 is het aantal demonstratietuinen alleen maar gegroeid. Inmiddels zijn er 
zeventien verschillende thematuinen. En de achttiende, een nieuwe Heemtuin, zal 
binnenkort worden gegraven achter op het terrein. Ook dan weer zullen we ge-
bruik maken van bestaande elementen. Leem, zandgrond en natuurlijke water-
wellen ter plaatse krijgen een rol in de nieuwe Heemtuin, terwijl zoveel mogelijk 
planten uit de oude Heemtuin overgebracht worden naar de nieuwe locatie. Bij de 
eerste aanleg zullen er veel papavers gezaaid worden, zodat we er in ieder geval 
zeker van zijn, dat in 2010 duizend bloemen zullen bloeien.
In het jubileumjaar zal in De Kruidhof bovendien iets van de geschiedenis te zien 
zijn op grote foto’s die opgesteld worden in de tuinen. Naast beelden van de begin-
periode van de Proeftuin en van de latere Kruidentuin zijn dat ook bijzondere over-
zichtsfoto’s. In het tuincafé komt een tentoonstelling over tachtig jaar De Kruid-
hof. Een van onze vrijwilligsters, Hanneke Hoekstra, verzamelde de afgelopen twee 
jaar veel informatie en schreef een jubileumboek, dat begin april zal verschijnen. 
Naast verhalen over de bewogen geschiedenis bevat het boek ook fotomateriaal 
uit het verleden van De Kruidhof.

Jan Willem Zwart

Binne en Boaite in gesprek

Op 26 september 2009 weer een goedkoop trein-
kaartje opgemaakt. Ditmaal naar Gouda en vandaar per 
fiets de molens langs. Vlak buiten de stad de eerste 
stop: een romp van wat eens een poldermolen was. 
Momenteel zijn er plannen dit restant weer te com-
pleteren. Het is een ronde stenen romp in fles-model, 
zoals de Stadsmolen te Leiden. Daarna volgden de 
wipmolens van Vlist. Toen door naar Cabauw. Een heel 
klein dorpje, landelijk gelegen. Het weer was geweldig 
mooi. Langs de hoge mast bij Lopik naar de pont over 
de Lek richting Ameide. Ik hoorde dat de oude pont-
baas er dit jaar mee stopt. De tocht ging naar Hei- en 
Boeicop. De Hoekmolen (alweer een wipmolen) is nog 
niet helemaal hersteld na de brand van een paar jaar 
geleden. Terug naar de pont en toen naar Montfoort. 
Molen de Valk is inmiddels weer helemaal ‘maalvaar-
dig’. Deze molen is jarenlang bewoond geweest en als 
gevolg daarvan van binnen gedeeltelijk gesloopt. Niet 
fraai natuurlijk maar de bewoning heeft de sloop van 
de molen wel voorkomen. Het laatste stukje van de 
reis ging naar Woerden. Maar wat een klantonvriende-
lijk station is dit. Geen tunneltjes onder het spoor door 
maar allemaal trappen. Hier moest ik met de fiets in 

de lift want sjouwen was niet te doen. Omdat je hoger 
dan de bovenleiding moet komen is het hoogteverschil 
veel groter dan dat van een tunneltje. In Schiedam 
kwam ik voor een gesloten poortje  te staat. Zonder 
aanwijzingen was ik het station niet eens uitgekomen. 
Geef mij het vertrouwde treinkaartje maar!

Op molentocht in Zuid-HollandEr op uit ...
door Fred Ralten

 De als stellingmolen gebouwde poldermolen. (eigen foto)

Fijn die winter

Ik vind het heerlijk al die sneeuw!
Nou Boaite, toch wel wat overlast.

Dat wel natuurlijk, maar ik wil wat 
kwijt!

Wat dan Boaite, vertel op!
Iedereen is veel vriendelijker en 

verdraagzamer, Binne.
Inderdaad Boaite, alles loopt lekker 

soepel.
Ik liep vast met de auto op de 

Baggelaar!
Oh ja Boaite, en hoe loste je dat op?

Een paar scheppende jongelui, 
Binne!

En die hielpen je zowaar?
Jazeker Binne, zij schepten net zo 

lang tot de autobanden grip kregen!
En natuurlijk een pluim voor de 

hulpdiensten Boaite.
De sneeuwruimers die bij nacht en 

ontij hun werk doen!
Zij doen dat met plezier en blijven 

vriendelijk Binne!
Okay Boaite, maar dat is wel hun 

werk!
Dat weet ik wel Binne, maar toch, ik 

neem mijn pet af! 
En wat dan te denken van alle 

mensen van de thuiszorg, zij moeten 
door de sneeuw banjeren voordat er 

is geveegd, Boaite!
Die verzaken natuurlijk hun plicht 

niet, Binne.
Er zijn altijd werknemers die bij het 

geringste afbellen, Boaite!
Gelukkig werken zij niet bij één of 

andere hulpdienst, Binne!
Hulpdiensten moeten aan eisen 

voldoen, Boaite.
Zeker Binne en allemaal verdienen 

zij veel respect!
Dat krijgen zij dan in ons 

maandelijkse stukje, Boaite.
Van mij mag de witte winter dus 

nog wel even duren, Binne!
Waarom dan wel Boaite, het duurt al 

lang genoeg.
Zo lang dit weer aanhoudt blijft 

iedereen vriendelijk, Binne!
Gelijk heb je Boaite, laat het dus 

maar sneeuwen!
En nogmaals, 

hulpdiensten bedankt!

SurodoehT 

Amnesty zoekt collectanten voor 
landelijke collecte
Wordt u dit jaar één van de circa 22.000 collectanten die de straat opgaan 
om geld in te zamelen voor Amnesty International? Deze keer vindt de 
Amnesty-collecte plaats van 7 tot en met 13 februari 2010.De collectanten 
gaan met veel plezier langs de deur, én met succes. Vorig jaar werd er 
bijna € 1,7 miljoen opgehaald. Amnesty zoekt in Buitenpost nog vrijwilli-
gers die een paar uur willen collecteren. Meer informatie of aanmelden als 
collectant? Kijk op www.amnesty.nl/collecte of bel (020) 626 44 36. U kunt 
ook contact opnemen met Rommy Brantsma, telefoon 543906.

De gemeente Achtkarspelen organiseert een fotowed-
strijd waaraan alle inwoners van Achtkarspelen mee 
mogen doen. De mooiste ingezonden foto’s krijgen 
een plaats in de nieuwe gemeentegids die in septem-
ber 2010 verschijnt. Deze keer wordt de gemeente-
gids dus niet alleen vóór de inwoners gemaakt, maar 
ook in samenwerking mét inwoners.

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan 
kunt u tot en met vrijdag 16 april 2010 uw foto’s stu-
ren naar fotowedstrijd@achtkarspelen.nl. Vermeld bij 
inzending uw naam en adresgegevens.

Jury
Ingezonden foto’s worden geplaatst op www.achtkar-
spelen.nl. Inwoners van de gemeente kunnen via deze 
site twee weken lang, van 16 april tot en met 2 mei, 
stemmen op hun favoriete foto. Uit deze eerste selec-
tie door de inwoners worden de finalisten bepaald. De 
beste foto’s worden vervolgens beoordeeld door een 
officiële jury. Deze jury bestaat uit burgemeester Tjeerd 
van der Zwan, (gemeente)fotograaf Binne Katsma en 
medewerker digitale dienstverlening Tjitske Tania. 

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een ere-
plaats in de gemeentegids én een waardebon van € 75,- 
(eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde 
plaats). De beste foto wordt op de voorpagina van de 
gemeentegids geplaatst. Alle andere best beoordeelde 
foto’s, dus ook niet-prijswinnaars, krijgen een eervolle 

vermelding. Deze foto’s krijgen een plaats in de gemeen-
tegids mét vermelding van de naam van de fotograaf.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd houdt 
u dan rekening met de volgende criteria:
1. Alléén inwoners van de gemeente Achtkarspelen 

kunnen meedoen aan deze fotowedstrijd.
2. De foto’s moeten genomen worden in de gemeente 

en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of 
de samenleving in Achtkarspelen.

3. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden 
ingestuurd.

4. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in 
.JPEG/.JPG formaat met een minimale resolutie van 
300 dpi of minimaal 1,2 MB.

5. De gemeente Achtkarspelen kan alle ingestuurde 
foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden an-
ders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de 
fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik 
van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, 
het burgerjaarverslag etc.

6. Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf 
toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

7. Medewerkers van de gemeente Achtkarspelen zijn 
uitgesloten van deelname.

De winnende foto’s worden tijdens een prijsuitreiking 
in mei bekend gemaakt. De finalisten krijgen schriftelijk 
bericht. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via 
fotowedstrijd@achtkarspelen.nl of (0511) 54 86 54.

Uw foto in de gemeentegids van Achtkarspelen?

Prijswinnaars kerstbomen-
inzamelactie in het zonnetje gezet

Op woensdagmiddag 20 januari heeft wethouder Pieter van der Veen op 
het gemeentehuis in Buitenpost de prijzen voor de kerstbomeninzamel-
actie uitgereikt. Van der Veen bedankte de kinderen voor hun inzet en 
zei erg trots te zijn dat zij ondanks de sneeuw en kou toch de bomen 
hebben ingezameld. De drie prijzen voor de kinderen met de meeste in-
gezamelde bomen zijn als eerste uitgereikt. Daarna waren de kinderen die 
met de losse verloting in de prijzen zijn gevallen aan de beurt. De prijzen 
bestonden uit Irischeques en een vogelvoedersilo. De ‘Hillebrandjes’ uit 
Twijzelerheide behaalden met 160 bomen de eerste prijs van 50 euro. Jan 
van der Velde uit Surhuizum ontving 40 euro voor het inzamelen van 98 
bomen en Jille van Dekken, Ilona van der Meulen, Linda de Vries en Jelle 
en Willeke Bos uit Boelenslaan haalden samen 58 bomen binnen. Zij won-
nen hiermee 30 euro. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Acht-
karspelen begin januari 2010 een kerstbomeninzamelactie georganiseerd. 
De gemeente organiseert deze inzamelingsactie omdat de kerstbomen 
anders vaak in de grijze container verdwijnen. Door ze apart in te zamelen 
kunnen de bomen worden verwerkt op milieuterrein Lutkepost. Daar wor-
den ze versnipperd en gecomposteerd. Kinderen uit heel Achtkarspelen 
hebben meegewerkt aan het inzamelen van de kerstbomen. Door mee te 
doen maakten zij kans om een prijs te winnen.

NVVH Buitenpost e.o.

Dinsdag 16 februari om 19.45 
uur wordt de Jaarvergadering 
gehouden in de Schakel. Voor-
af spreekt de heer L. Postma 

uit Buitenpost over de archeo-
logie uit onze omgeving.

 
De datum voor de excursie 

naar het trommel- en 
oudhedenmuseum in Niezijl 

is gewijzigd; 25 februari 
wordt donderdag 4 maart .

 
Inlichtingen: 

mevr. A. Lammerts, tel. 541327.

Amnesty 
International 

komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.

(advertentie)



Willen is kunnen

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

telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl

 ü Bouwkundig adviesbureau ü Bouwvergunningen ü 0511-542566/06-49724874
 ü Bouwtekeningen ü Bouwkundige begeleiding ü Waterlelie 10 te Buitenpost

W. Tabak  Franklinstraat 6 - 9285 WT - Buitenpost
tel. 0511 541109www.denerf.nl

website: www.thvandermeer.nl

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk
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Deze keer was de kerstbo-
menactie wel heel speciaal 
voor ons want de afgelopen 
periode is hier één van de Si-
loamkinderen samen met haar 
begeleider geweest. De bedoe-
ling was dat ze hier zo’n drie 
weken zouden verblijven, maar 
die drie weken werden bijna 
drie maanden. Nafthalie is een 
meisje van 5 jaar oud, die vanaf 
haar geboorte in Siloam woont. 
Doordat haar moeder cocaïne 
gebruikte tijdens haar zwanger-
schap is Nafthalie misvormd ter 
wereld gekomen. Ze heeft een 
ernstige vorm van scheefgroei 
en ook met haar ingewanden 
is veel mis. Op Curaçao had ze 
al een aantal operatie’s gehad, 
waarbij ze o.a. een stoma heeft 
gekregen. Nu moest ze naar Nederland voor een heel 
ingrijpende operatie in het UMCG Groningen. Eerst 
moest er een enorme ‘papierwinkel in orde worden ge-
maakt en moest er toestemming worden gegeven door 
voogdijraad, minister van onderwijs, rechter en verzeke-
ring. Toen dit allemaal geregeld was en er een paspoort 
aangevraagd was, kon de reis beginnen.

Op zondag 4 oktober 2009 zijn Nafthalie en haar bege-
leider Herman Gijsbers in Nederland aangekomen. Ik 
(Baukje) ken Herman al 17 jaar want ik heb zelf bij hen op 
Curaçao gewerkt in 1992 en 1993. De eerste drie weken 
heeft Nafthalie allerlei onderzoeken gehad in het UMCG. 
In de weekenden en op de dagen dat ze geen onderzoe-
ken had, verbleven Nafthalie en Herman bij ons, waar 
Nafthalie fijn met onze kinderen kon spelen en Herman 
ook even in een ontspannen sfeer kon zijn want Herman 
was van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds 20.00 uur bij 
Nafthalie in het ziekenhuis. Als Nafthalie in het zieken-

huis lag, overnachte Herman 
in een hotel tegenover het zie-
kenhuis. Lange dagen voor een 
man die op Curaçao altijd druk 
aan het werk is. Na drie weken 
van onderzoeken kreeg Naftha-
lie een zware operatie die maar 
liefst zeven uren duurde en 
waaraan wel zes verschillende 
chirurgen werkten. Na deze 
operatie, die goed is geslaagd, 
moest Nafthalie enkele weken 
in het ziekenhuis blijven voor 
herstel en gingen wij haar daar 
opzoeken. Daarna hebben ze 
nog anderhalve week bij ons 
gelogeerd en op  donderdag 17 
december mochten ze ‘einde-
lijk’ weer naar Curaçao terug. 
Net op tijd, want de volgende 
dag lag het vliegverkeer stil van-

wege de hevige sneeuwval hier in Nederland.

In de tijd dat Nafthalie hier in Nederland was en ook nu 
nog, werden/worden er verschillende acties gehouden 
voor Nafthalie en Siloam, door (zondag) scholen, ker-
ken, enz. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Wij willen 
ook iedereen bedanken die tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis, kaartjes naar haar heeft gestuurd of haar 
en ons op andere wijze hebben gesteund. Het is fijn 
om te weten dat mensen nog om elkaar geven!
 
Wilt u het nieuws van Christelijk Kinderherstellings-
oord Siloam blijven volgen? Kijk dan op de website 
www.siloamvillage.org en vraag de nieuwsbrief aan. 
Op de website en in de nieuwsbrieven hebben de Si-
loamkinderen wegens privacy redenen andere namen. 
Nafthalie wordt daarin Nella genoemd.

Piet en Baukje Douma en kinderen, West 92 

Televisieshow 1955. Van links naar rechts: Rennie Bruinsma, Ina Evenhuis, Feikje van der 
Ploeg, Sietske Ylstra, Froukje van der Ploeg, Appie Joustra en Johanna Schregardus.

Uit  de oude doos
Juul Beerda

Gymnastiekvereniging MAAS brengt Revue in 1955. Met van links naar rechts: Hielkje 
Pilat, Geesje Westerhof, Aukje Klomp, Geke Brouwer, ??? Jonker?, Anneke Molenaar, 
Willie van der Berg, Annie Bos en Riekje Bulthuis.

Identiteit
De Mienskip is de openbare basisschool in Buitenpost. 
Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht 
zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. De openbare school leert kinderen van 
jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of 
overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zon-
der voorkeur voor één bepaalde opvatting. De open-
bare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar 
en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over 
in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van 
het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en me-
deleerlingen te leren kijken. De openbare school leert 
kinderen waarnemen hoe verschillende achtergron-
den tot ander denken en handelen kunnen leiden en 
het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te 
ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je 
beter met elkaar samenleven. Het openbaar onderwijs 
is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft 
ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat 
het openbaar onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling 
van de leerlingen met aandacht voor de godsdiensti-
ge, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waar-
den, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. 
In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het 
openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als 
vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

Huisvesting
De Mienskip is een school die onderdak biedt aan 
ongeveer 130 leerlingen en 12 vaste medewerkers.  
Het is een ruim opgezet functioneel gebouw in een 
prachtige groene omgeving. De zeven klaslokalen en 
het gymnastieklokaal, zijn speels gesitueerd rondom 
de gemeenschapsruimte en de ruime hallen. Alle klas-
lokalen hebben een vide, waar de computers en de 
leeshoek zijn gesitueerd. 

Het onderwijs
OBS De Mienskip biedt vernieuwend en ontwikke-
lingsgericht onderwijs in een veilige omgeving. De 
Mienskip heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ie-
der kind. Dit blijkt onder andere uit:
- het gebruik maken van nieuwe actuele en realisti-
sche onderwijsmethoden;

- deskundig personeel, die de leerling begeleidt, 
coacht, activeert en stimuleert;

- het aanbieden van de nodige ontwikkelruimte en ma-
terialen;

- het werken volgens de methode leefstijl (methode 
voor de bevordering van de sociale redzaamheid);

- het bieden van godsdienstvormend onderwijs en hu-
manistisch vormend onderwijs;

- de ontwikkeling m.b.t. de certificering als drietalige 
school (afronding einde schooljaar) en  de  Engelse 
vakleerkracht;

- de specifieke aandacht voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen in de vorm van een plusklas;

- het bieden van een goede zorgstructuur in alle ont-
wikkel- en leerniveaus, zorg op maat;

- door de kleinschaligheid kennen we onze kinderen 
en haar ouders goed en hebben korte lijnen;

- het bieden van gespecialiseerde muzikale vorming 
door een vakleerkracht. Het Mienskip kinderkoor 
heeft 30 leden;

- het feit dat eindopbrengsten boven het landelijke ge-
middelde uitstijgen.

Tot slot
De school biedt voor kinderen die tussen de middag 
overblijven een tussenschoolse opvang (TSO).  Voor 
opvang na schooltijd is er de gelegenheid gebruik te 
maken van de sportieve buitenschoolse opvang (SBSO) 
die in ons schoolgebouw is gehuisvest. Daarnaast zijn 
er veel enthousiaste ouders actief bezig met verschil-
lende taken binnen het onderwijs zoals ondersteuning 
bieden bij het lezen, boekenkar, handvaardigheid, the-
mahoeken, de ouderraad, medezeggenschapsraad etc. 
en met het bieden van naschoolse activiteiten (NASA). 
Ieder jaar worden er door de NASA activiteiten ontwik-
keld en aangeboden voor de kinderen. 

Contact
We hebben geprobeerd een zo goed mogelijk beeld 
van onze school te schetsen. Wij kunnen ons echter 
voorstellen dat u nog vragen heeft.  U kunt ons hier-
over altijd benaderen. Ook willen we u graag wijzen 
op onze website www.demienskip.nl. Een bezoek 
hieraan is zeker de moeite waard. Op 16 februari van 
13.30-16.30 uur en ’s avonds van 19.30 uur tot 21.00 
uur organiseren wij een open dag. U bent hier van har-
te welkom. Er is kinderopvang aanwezig! 

Namens De Mienskip, Reiny Kas-Siderius, directrice,
Groenkamp 3, Buitenpost, tel. 542021

OBS De Mienskip

Onderwijs in ons dorp

Oud-leerling houdt presentatie in 
het Engels op AOC Buitenpost
Op donderdag 7 januari hield Jan Nutma uit Hiaure op het VMBO Groen 
voor de leerlingen van klas vier een presentatie over zijn opleiding ‘Game-
management’ in Engeland.Jan Nutma (17) heeft vorig jaar op het VMBO 
Groen zowel het diploma van de gemengde als van de theoretische leer-
weg behaald. Het TL-diploma gaf hem 
de gelegenheid om een opleiding wild-
beheer aan de University of Cumbria 
in Engeland te gaan volgen. Jan hield 
voor de AOC-eindexamenkandidaten 
een boeiende lezing over zijn huidige 
opleiding. Gekleed in zijn schooluniform 
vertelde hij het aandachtig luisterende 
publiek over de gang van zaken op een 
Engelse school. Hij deed dit geheel in 
het Engels. De gehele tweejarige op-
leiding draait om ‘gamemanagement’. 
De kern van de opleiding is wildbeheer. 
Hierbij komen alle aspecten van het 
wildbeheer aan bod. In zijn presentatie 
liet Jan foto’s zien van de verschillende 
jachttechnieken waar ze mee te maken 
krijgen. Hij gaf echter ook een goede 
indruk van de verschillende theorievakken die onderdeel van de studie uit-
maken. De University of Cumbria is gelegen in het Lakedistrict, een van de 
mooiste gebieden in Engeland. Op de vraag of hij na zijn opleiding weer 
terug wilde naar Nederland kon Jan nog geen definitief antwoord geven. 
Als echte Fries moest hij wel toegeven dat Cumbria erg veel heuvels had en 
dat hij het vlakke Friesland nu meer dan ooit op prijs stelde. Na afloop van 
de presentatie kreeg Jan als blijk van dank onder andere een Fries Monopo-
lyspel overhandigd. Uit het applaus van de aanwezigen bleek duidelijk dat 
zijn optreden enorm op prijs werd gesteld.

Opbrengst verkoop kerstbomen 
In de afgelopen decembermaand hebben wij weer kerstbomen en kerst-
groen verkocht voor het Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. 
Zij vangen al jaren ernstig zieke en terminaal zieke kinderen op. Kinderen met 
HIV/Aids, nierproblemen, astma, downsyndroom, ernstige afwijkingen als 
gevolg van drugsgebruik of met fysieke en geestelijke problemen als gevolg 
van mishandeling. De kinderen worden liefdevol verzorgd in een huiselijke 
omgeving. De kinderen die niet genezen overlijden op Siloam of, zoals ze 
daar liever zeggen, “gaan over het lijden heen“. Siloam werkt nauw samen 
met voogdijraad, rechters, politie en ziekenhuis en ontvangt geen subsidie. 
Met uw hulp mochten wij het mooie bedrag van € 1505,- opbrengen voor Si-
loam. Dit geld is inmiddels aan hen overgemaakt. Wij willen iedereen die een 
kerstboom en/of kerstgroen bij ons heeft gekocht of op andere wijze Siloam 
heeft gesteund  hartelijk bedanken! En misschien mogen we december dit 
jaar weer op uw steun rekenen?

Familie Douma, West 92.

Nafthalie uit Curaçao te gast bij Buitenposter gezin

Nathalie met Piet en kerstboom. (eigen foto)

Jan Nutma. (eigen foto)
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Lang haw ik my grut hâlden, mar 
ik wol it no wol tajaan, ik bin bang, 
skitend benaud. Yn ’e âldjiersnacht 
bin ik net fan de partij. Dan bin 
ik in asosjale bangeskiter. Foar 
gjin goud  weagje ik my yn it 
fjoerwurkgeweld. Om alve oere 
doch ik alle luchtroasters en 
gerdinen ticht. As dan om tolve 
oere de oarloch útbrekt sjoch ik 
it net en rûk ik it ek net. Hearre 
ûnkom ik net oan, myn earen piipje 
lykas dy fan in hûn yn panyk.
Nijjiersmoarn haw ik dan myn beide 

eagen noch en alle tsien fingers. 
Dat kin se my net neisizze, dat 
skoandere jonge famke út Aldegea. 
Mei ien each sjocht se my oan op 
’e foarpagina fan de Ljouwerter 
krante. It oare each is in gat omdat 
in ûnferstân in flinderbom ôfsjitten 
hat. Wêrom? Omdat it der by 
heart? Omdat it stoer is? Myn rol 
fan bange hûn sil net folle úthelje 
tsjin sok geweld. Ik wol my mar 
oanslute by de aksjegroep tsjin 
parikulier fjoerwurk. Dizze oarloch 
moat dochs in kear ophâlde?

Bij Ineke Dijkstra aan het Pijlkruid 15 is 
een ijsvogel gesignaleerd in het Wilgen-
boompje naast het huis. IJsvogels heb-
ben het heel erg moeilijk deze winter. Ze 
eten alleen vis. Deze ijsvogel keek in de 
sloot naast het huis. Hier zat namelijk een 
wakje in.

Deze foto, genomen vlakbij het park ten 
zuiden van de rotonde van Buitenpost, is 
gemaild door Roel Timmermans wonende 
aan De Lange Schoor 27.

Winter taferelen

Zelfverdediging & weerbaarheids 
trainingen voor jongeren
 
Via het project ‘High Five voor Sport’ krijgen ruim 26 verschillende basis-
scholen, 3 maal een zelfverdediging & weerbaarheid les van Krav Maga-
Noord. De lessen zelfverdediging & weerbaarheid worden met heel veel 
enthousiasme ontvangen door de kinderen uit groepen 8 van de verschil-
lende basisscholen in de gemeentes Achtkarspelen, Dantumadeel, Kol-
lumerland en Tietsjerkstradeel. Krav Maga-Noord verzorgt in Buitenpost 
vanaf 1 februari de vervolgcursus ‘zelfverdediging & weerbaarheid’ voor 
jongeren van 11 t/m 16 jaar op maandagavond van 17.30 tot 18.30 uur. 
Klaas Hoekstra en Jeanet Braaksma vinden het als instructeurs van Krav 
Maga-Noord erg belangrijk dat kinderen leren wat ze kunnen en mogen 
doen als ze in een gevaarlijke of bedreigende situatie terecht komen. Tij-
dens de trainingen van Krav Maga-Noord wordt gewerkt aan besef van 
eigenwaarde, grenzen stellen, een zelfverzekerde houding en praktische 
en effectieve fysieke zelfverdedigingsvaardigheden. Kijk op onze website 
voor meer informatie: www.kravmaga-noord.nl.

Krav Maga-Noord is een bedrijf dat praktische cursussen en trainingen 
voor gerichte doelgroepen verzorgt op het gebied van zelfverdediging, 
Krav Maga, pesten, weerbaarheid en agressiehantering. Daarnaast zijn er 
ook lessen voor dames en heren. Iedereen is van harte welkom voor één 
gratis en vrijblijvende proefles!
Opgave verplicht, tel. 06-55177075 of kijk op www.kravmaga-noord.nl

Eén van de zelfverdedigingstechnieken is de ‘knee to pad’. (eigen foto)

Buitenpost heeft als dorp geen bijzonder lange 
geschiedenis, hooguit duizend jaar. Maar de ge-
schiedenis van de bewoning van deze streek gaat 
veel langer terug, waarschijnlijk wel duizenden 
jaren. Het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat 
gaat in april een tentoonstelling wijden aan de 
eerste mensen, onder de naam oer-boeren, die 
in deze contreien daadwerkelijk gewoond, ge-
ploegd en gezwoegd hebben.

Hoewel pas na het begin van de jaartelling is begonnen 
met geschiedschrijving over deze streken, valt er over 
die tijdsperiode van heel lang terug toch genoeg te 
vertellen en te laten zien. Van de eerste bewoners zijn 
regelmatig stenen gebruiksvoorwerpen teruggevon-
den, ook door tal van amateur-archeologen uit Noord 
Friesland. Onderzoek toont aan dat de Friese Wouden 
al minstens 5000 jaar lang, min of meer, bewoond zijn 
geweest. Hier en daar waren op de hogere zandgron-
den kleine boerengemeenschappen gevestigd die vee 
hielden en granen verbouwden. Die verre en praktisch 
vergeten historie wil het IJstijdenmuseum proberen 
zichtbaar maken. Deze tentoonstelling past ook in de 
plannen van het bestuur van het IJstijdenmuseum om 
de geschiedenis en cultuur van de jonge steentijd be-
ter toegankelijk te maken voor een breder publiek en 
met name voor de bezoekers van het museum. 

Door plaatselijk amateur-archeologen Jan Huizinga en 
Jan Kloosterman zijn een aantal jaren geleden stukken 
aardewerk gevonden tussen Buitenpost en Kootster-
tille. Ze werden gevonden op een plek waar vroeger 
de oevers van een oud rivierdal lagen. Tot na de mid-
deleeuwen liep er een belangrijke rivier, de Oude Ried 
in de Mieden, ten zuiden van ons dorp. Deze vond zijn 
oorsprong  op de hogere zandgronden van Drogeham. 
De Ried (de naam is nu weer terug te vinden in de 
straatnamen op het plan Mûnewyk) liep richting de 
toenmalige Lauwerszee, ten oosten van Buitenpost. 
Het staat in elk geval vast, dat vanaf 800 tot 900 jaar 
voor Christus nieuwe bewoners het Friese Wouden 
gebied introkken. Ze kwamen via de toen aanwezige 
rivieren binnen in een woest veengebied. Vanaf de ri-
vierbedding werd begonnen met het inrichten van het 
land. Nu nog valt dat in de indeling van de grond in het 
Friese Woudengebied, de zogenaamde verkavelings-
patronen, te herkennen. Verder is vastgesteld, dat de 
mensen die in deze veenstreken gingen wonen, van-
wege bodemdaling en een stijgende zeespiegel daar 
later weer vandaan trokken. Pas na 1100 werd met de 
bedijking door monniken, de omgeving rond ons dorp 
weer permanent bewoond.

De tentoonstelling gaat natuurlijk veel verder dan al-

leen de plaatselijke situatie. Er wordt geprobeerd om 
een verbinding te leggen naar alle plaatsen in de noor-
delijke wouden waar de eerste friese boeren gewoond 
hebben. Hopelijk zal dit ook leiden tot nog meer con-
tact tussen het museum en inwoners van het hele 
friese woudengebied. 

De tentoonstelling zal uit tal van bijzondere onderdelen 
bestaan. Zo is er bijvoorbeeld een nagemaakte houten 
ploeg zoals die in de steentijd werd gebruikt, te zien. 
Verder worden in samenwerking met de Kruidhof in 
de prehistorische hof steengraven na gebouwd. Ook 
is er een expositie van originele stenen en een groot 
aantal nagemaakte gebruiksvoorwerpen en kleding uit 
de toenmalige cultuur. In aansluiting op de tentoonstel-
ling komt er ook een boekje uit. Het wordt geschreven 
door Lammert Postma en Jan Kloosterman zal met de 
opening van de tentoonstelling begin april 2010 wor-
den gepresenteerd. In het boek wordt ook aandacht 
besteed aan een groot aantal amateur-archeologen die 
op verschillende plaatsen in de Friese Wouden plek-
ken hebben ontdekt waar duizenden jaren geleden 
boeren woonden. Het project en het boek zullen de 
naam ‘Oer-boeren in de Friese Wouden’ meekrijgen. 
De kosten van het project zijn begroot op een bedrag 
van 16.000 euro. Het bestuur van de Stichting IJstij-
denmuseum wil het project financieren met subsidies 
en met sponsoring, en dit is onderhand grotendeels 
al gelukt.

Het IJstijdenmuseum werkt hard aan een volledige 
erkenning als museum en hiervoor is iedere hulp wel-
kom. Het spreekt voor zich dat mensen met interesse 
voor het werk van het IJstijdenmuseum van harte wel-
kom zijn om mee te werken aan de toekomst van dit 
bijzonder stukje Buitenpost.

Tentoonstelling Oer-boeren in het IJstijdenmuseum

Wintermarkt 2009 werd afgelast
Een half jaar intensieve voorbereiding is zeker geen garantie voor het sla-
gen van een evenement. Dat bleek op 18 december toen de volgende 
editie van de Buitenposter Wintermarkt gepland stond. Het bijzonder win-
terse weer was de spelbreker, en leidde er toe dat de organisatie het niet 
aandurfde de activiteiten door te laten gaan. De teleurstelling was natuurlijk 
groot bij zowel de organisatie, als alle anderen die zich voorbereid hadden 
op opnieuw een dag vol gezelligheid en kerstsfeer. Na veel voorbereiding 
was alles zeker er klaar voor. In de laatste dagen voor 18 december keer-
den de kansen danig - extreme sneeuwval en verschillende verkeerswaar-
schuwingen waren al een teken dat het zeker niet vanzelfsprekend was 
dat het evenement door kon gaan. Op de dag ervoor waren de weersvoor-
spellingen niets beter. Er lag al veel sneeuw op het Kerstmarktterrein - en 
er zou nog meer komen, het was behoorlijk koud en later op de dag zou 
het erg glad worden. Als we de kerstmarkt door zouden laten gaan zou 
het voor iedereen die wilde komen, zowel de heen- als de terugreis een 
kwestie van oppassen geblazen zijn. Een andere belangrijk punt was de 
zorg voor de dan aanwezige levende have van de Kerststal. Na een moei-
lijke beraadslaging werd toch besloten om de markt af te gelasten. Voor 
enkele standhouders was het een teleurstelling, voor de meesten bleek 
het echter een geruststelling! Zelfs al vielen de omstandigheden achteraf 
gezien een beetje mee, toch was het in onze ogen op dat moment een 
verantwoorde keuze. Gelukkig is de organisatie er financieel niet zwaar bij 
ingeschoten en blijft de mogelijkheid voor de toekomst open, om opnieuw 
een eigen Buitenposter wintermarkt te organiseren. Hierbij willen we niet-
temin iedereen die meegewerkt heeft, nog hartelijk bedanken voor alle 
moeite en hopelijk tot een volgende kerst/ wintermarkt! 

Namens de organisatie, Lidy Plantenga

Prehistorisch dorp. (eigen foto)
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Oar loch
door Janne Oosterwoud



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

Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl
Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl

Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water

“De Winterschilder”

vanaf 1 november

tot en met maart 2010

Vraag een vrijblijvende offerte voor uw 

binnen- of buitenschilderwerk.

wo.13.00-17.30 uur - don. 10.00-17.30 uur
vrij. 10.00-17.30 en 19.00-21.00 uur

za. 10.00-17.00 uur

Spectaculaire Verbouwingsopruiming
Nu kortingen tot 70 %!
-diverse kasten, o.a Jugendstill.
-eethoek
-verlichting o.a. kroonluchters
-serviezen
-quilts en kussens
-woonaccessoires
Er wordt vast weer iets moois van gemaakt.

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

zaterdag 11.30-19.00 uur

Zaterdags ook geopend vanaf 11.30-19.00 uur!

Familiepakket
  4 personen friet
  2 frikandellen
  2 kroketten

Gehaktmenu: 
2 personen friet
2 heerlijke ballen
gehakt

Frikandellen
3 halen

2 betalen!

Broodje hamburger
speciaal 

6,00€

2,25€

4,50€7,00

Nasischijf € 1,00

Broodje gezond € 2,50

Broodje frikandel € 1,95

Broodje bal gehakt € 2,50

Zaterdag ’s middags:
Even bijkomen bij de Oriënt
Koffi e met appelgebak en 
slagroom slechts € 1,95

februari
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Versierde 
wagensyndroom...

Tot mijn stomme verbazing zag 
ik rond de klok van half acht nog 
ambtenaren aan het werk. Ik wist 
niet dat ons gemeentehuis al zo bij 
de tijd was. Ik dacht nog dat je er 
’s morgens tussen half tien en half 
elf terecht kon en dat daarin een half 
uur pauze zat. Ik vervoegde me snel 
naar de raadszaal, zo’n 40-50 men-
sen waren aanwezig op de avond 
voor Structuurvisie Achtkarspelen. 
Bij het welkomstwoord van onze 
burgervader werd geconstateerd 
dat er vele raadsleden, ambtenaren 
en andere besturen aanwezig wa-
ren, hen werd vriendelijk doch drin-
gend verzocht niet teveel te praten, 
de avond was immers bedoeld voor 
de gewone burger. Een wiskundige 
toepassing leerde ons dat er dus 
zo’n 10 van de ruim 5.000 gewone 
burgers aanwezig waren. Het eerste 
teken van het versierde wagensyn-
droom was vastgesteld. Het inge-
huurde bedrijf welke de presentatie 
voor haar rekening nam was een 
jaar geleden begonnen en was nu 
bij stap 2 van de 5 te nemen stap-
pen. Daar het om de toekomst van 
de komende 15-20 jaar ging schoot 
er even door mijn hoofd dat ze dan 
wel op mochten schieten, een ge-
dachtegang die ik snel vergat voor 
hij uit mijn mond zou komen. Als 
sterke punten werden onder andere 
het verenigingsleven opgenoemd. 
Dat is inderdaad iets positiefs maar 
ik kan me niet aan de indruk onttrek-
ken dat de verenigingen er niet gro-
ter op worden, iets wat de gewone 
burger bij zichzelf kan zoeken. Ook 
de sociale samenhang, later om-
schreven als sociale cohesie, zou 
een mooi iets (kunnen) zijn. Maar 
ook daar constateer ik dat we niet 
meer het dorpje zijn van toen we sa-
men in de Wumkesstraat woonden. 
Noordwest Europa gaat krimpen 
hoor ik op deze avond en over 15-20 
jaar zal de bevolking er heel anders 
uitzien. Op dit moment is één op 
de 7 inwoners 65+ en worden dat 
er, volgens het onderzoek steeds 
meer. Tevens kan de mobiliteit een 
probleem worden, mijn  buurman 
stelde direct een oplossing voor 
door de 65 plusser dan maar hun rij-
bewijs af te nemen dan kon de rest 
lekker opschieten, gelukkig stond de 
microfoon uit. Ook werden de hang-
jongeren kort aangehaald en na een 
aantal ideeën omtrent dit probleem 
werd er voorzichtig aangegeven 
dat opvoeding misschien ook een 
goed plan zou kunnen zijn. Overdekt 
zwemmen in It Paradyske, lekker in 
de sauna, vervolgens een biertje en 
lekker overnachten in het nieuw op 
te trekken bungalowpark. Het Con-
coursveld volbouwen is een goede 
optie, de paarden kunnen dan mooi 
over de schuttingen springen en 
zo sla je twee vliegen in één klap. 
Parkeren kan in parkeergarage De 
Kûpe, het gat zit al in de grond. Bij 
het station een kantorenflat, ik weet 
nog een leuk plan van 227 meter 
hoog wat op een andere plek geen 
doorgang heeft gevonden. De bi-
bliotheek kan ook dicht omdat we 
wel digitaal kunnen lezen en zelfs 
digitaal sporten schijnt tegenwoor-
dig al op de Wii te kunnen volgens 
mijn zoon. Zomaar een paar ideetjes 
om mooie combinaties te maken. 
Samenwerken met de buurdorpen 
kan oplossingen brengen maar ik re-
aliseer me dat we in ons eigen dorp 
nog niet eens samenwerken. De 
gewone burger moet de sociale co-
hesie herstellen anders zal het nooit 
iets worden met ons Buitenpost. 
We lijden aan het versierde wagen-
syndroom, vroeger hadden we 14 
versierde wagens, nu niet één…!

Reinold Paauw

Ook gaat CH Buitenpost met de tijd 
mee. Iedereen die het leuk vindt 
om op de hoogte te blijven van 
de vorderingen van het Concours 
Hippique Buitenpost 2010 kan lid 
worden van de Hyves pagina. Op 
deze Hyves pagina staan filmpjes 
van onder andere Friese paarden, 
tuigpaarden en het springparcours 
van 2009. Tevens staan er foto’s 
op van enkele deelnemers van het 
concours. Er staat ook informatie 
op om als vrijwilliger te helpen, 
om van het Concours Hippique  
2010 weer een succes te maken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de Gemeente Achtkarspelen op 
maandag 4 januari 2010 zijn 2 da-
mes uit Buitenpost gehuldigd voor 
hun prestaties in de tuigpaardensport. Joke Botma werd in 2009 Neder-
lands Kampioen bij de junioren, op zaterdag 15 augustus 2009 werd deze 

prestatie geleverd in Ermelo. Joke 
is ook actief als vrijwilliger bij het 
Concours Hippique Buitenpost als 
lintendame. Zij verzorgd met een 
aantal andere dames de linten bij 
de vele prijsuitreikingen. Heleen 
de Haas werd Nederlands Kampi-
oen tuigpaarden onder het zadel. 
Met het paard Oxcan leverde ze 
deze prestatie op 16 mei 2009 in 
Marum. Het bestuur is druk bezig 
om in 2010 weer een succesvol 
Concours Hippique neer te zet-
ten. Sponsoring van dit prachtige 
evenement is erg belangrijk want 
zonder de praktische en financiële 
steun van het bedrijfsleven kan het 
gewoonweg niet bestaan. Wilt u 
de naam van uw bedrijf zichtbaar 

maken tijdens het Concours Hippique 2010? Kijk op de website: www.
chbuitenpost.nl. Er zijn vele mogelijkheden!

De Friese Winter Kampioenschappen van zaterdag 
9 en zondag 10 januari komen als een memorabele 
happening in de boeken van zwemclub PWC. Werd 
de eerste dag besloten in een enorme euforie, dag 
twee kan kort beschreven worden: een bak sneeuw 
en einde toernooi. Toch zullen de hoogtepunten van 
de zaterdag nog lang doorklinken binnen de actieve 
club. Drie medailles, vijf persoonlijke records, vier 
clubrecords en zeven limieten in de pocket voor de 
Friese Zomer Kampioenschappen die dit voorjaar in 
Drachten worden gezwommen. Ellen Jager werd de 
onbetwiste medaillekoningin voor de club. Brons op 
de 100 meter rugslag, zilver op 100 meter vrije slag 
en goud op de 200 meter vlinderslag. Clubgenoot 
Jeroen Tijsma mistte net het podium door als vierde 
te eindigen op de 100 meter schoolslag maar wist 
met zijn tijd wel het oude clubrecord van Bob v.d. 
Steen uit de boeken te zwemmen. Clubrecords en 
persoonlijke records waren er ook voor Thea Baas. 
Op de 100 meter vrije slag was ze sneller dan het 
oude record van Inge Hatzmann, op de 100 me-
ter rug verbeterde ze haar eigen clubrecord en het 
clubrecord op de 200 meter wisselslag mag ze sinds 
zaterdag delen met clubgenote Hester Ludema. 
Maaike Sikma wist op de 100 meter vrije slag een 

plek te veroveren op de FZK. Sander de Boer, Jouke 
Minze Benedictus en Sieta Ludema zagen hun FWK 
als sneeuw voor de zon verdwijnen door de afgelas-
ting van het zondagprogramma. Ook de starts van 
Thea Baas, Ellen Jager en Jeroen Tijsma in zwembad 
`De Wetterstins` in Burgum op dag twee vervielen 
dus. Gelukkig is er in mei in zwembad ̀ De Welle` een 
prachtige herkansing. Door de medailleoogst van El-
len is PWC geëindigd op een gedeelde 9e plaats in 
het medaille klassement. Vijftien clubs uit Friesland 
deden mee aan de kampioenschappen.

Uitslagen
Thea Baas: 200 m. wisselslag 2.56.03, PR, Clubre-
cord en limiet FZK; 100 m. rugslag 1.18.05, PR, 
Clubrecord en limiet FZK; 100 m. vrije slag 1.08.62, 
PR Clubrecord en limiet FZK.
Jeroen Tijsma: 100 m. schoolslag 1.23.77, PR, 
Clubrecord en limiet FZK
Maaike Sikma: 100 m. vrije slag 1.11.51, limiet FZK
Ellen Jager: 100 m. rugslag 1.22.12, 3e plaats, brons 
en limiet FZK; 200 m. vlinderslag 3.17.86 PR en Fries 
Winterkampioen jaargang 1998, gouden medaille; 
100. m vrijeslag 1.10.84 2e plaats, zilver en limiet 
FZK.

Geweldig optreden PWC op de FWK

Ellen Jager met edelmetaal en welverdiende 
bloemen. (eigen foto)

Historie
De tafeltennisvereniging is opge-
richt in 1986 onder de naam TTV 
Buitenpost met als doelstelling om 
het tafeltennis in georganiseerd ver-
band in ons dorp te promoten. On-
der aanvoering van de Buitenpos-
ters Fred en Ria Tack en een aantal 
enthousiaste leden groeide de ver-
eniging uit tot een volwaardige tafel-
tennisclub in de provincie Friesland. 
In de gymzaal aan de Parklaan werd 
er getraind en competitie gespeeld.

Halverwege de jaren ’90 telde de 
club ruim vijftig leden waarvan het grootste deel bestond uit jeugd. De 
hoogste teams van de jeugd speelden op dat moment mee in de lande-
lijke competities, het hoogste seniorenteam was een vaste klant in de 
noordelijke divisie. Ook scoorden de leden van TTV Buitenpost in die tijd 
goed op regionale en landelijke toernooien.
Vanaf 1996 heeft de tafeltennisvereniging een eigen onderkomen aan 
de Marconistraat. Met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren werd een 
oude fabrieksloods omgetoverd tot een sportzaal met kantine. De naam 
werd gewijzigd in Tafeltennisvereniging Bulthuis Buitenpost. Dit omdat 
bouwbedrijf Bulthuis vanaf dat moment als hoofdsponsor was verbonden 
aan de tafeltennisvereniging. Er werd een beleidsplan ontwikkeld geba-
seerd op de voorgaande jaren. De club had nu de mogelijkheden om door 
te groeien richting de honderd leden. Er was genoeg plaats voor compe-
titiespelende jeugd en senioren maar ook voor recreanten. De zaalhuur 
en andere onkosten werden gedekt door inkomsten via verkoopacties, 
contributies en sponsoring.

Zo rond het millennium ging het echter minder met het aantal leden. Zoals 
gezegd bestond de club voor een groot deel uit jeugdige spelers. Op het 
moment dat deze spelers voor een overstap stonden naar de senioren zijn 
er veel vertrokken. Een aantal omdat ze klaar waren met de middelbare 
school en ergens anders gingen studeren en een aantal omdat ze de over-
stap naar de senioren niet zagen zitten. In het begin was dit nog wel op te 
vangen door de aanvoer van nieuwe leden, maar deze aanvoer stokte op 
een gegeven moment ook. Heel af en toe kwam er wel een nieuwe aan-
melding maar het was niet meer structureel en ook niet genoeg om het 

aantal leden wat stopte op te van-
gen. Doordat het aantal leden afnam, 
daalden ook de inkomsten van de 
contributie. De hoofdsponsor bouw-
bedrijf Bulthuis stopte er ook mee. 
Een financiële strop dreigde even 
voor de tafeltennisvereniging maar 
er werd een nieuwe hoofdsponsor 
gevonden waarmee een lucratieve 
deal werd gesloten. In 2005 begon 
De Haan Westerhof Zonwering uit 
Drachten als hoofdsponsor en kreeg 
de tafeltennisvereniging de huidige 
naam: TTV DHWZ Buitenpost.

Hier en nu
Het aantal leden bedraagt inmiddels nog twintig. Een groot deel van deze 
leden kan worden beschouwd als de harde kern. De vereniging bestaat uit 
14 senioren, 5 jeugdleden en 1 recreant die mee traint met de senioren. 
Het aantal seniorenteams dat competitie speelt gaat komend seizoen te-
rug van vier naar drie. Er is op dit moment geen competitiespelende jeugd. 
Door sponsoring en veel inzet van de eigen leden kan de club zich op dit 
moment nog prima redden in het eigen onderkomen. Ondanks het feit dat 
we niet meer het grote aantal leden hebben als tien jaar geleden zijn wij 
als tafeltennisvereniging nog wel positief gestemd. Wij zijn een gezellige 
club met leuke activiteiten zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen en 
andere activiteiten. Wij bieden plaats aan allerlei soorten leden. 

Om er voor te zorgen dat de tafeltennisvereniging ook nog een lange toe-
komst tegemoet kan zien doen wij wel een beroep op u en jullie als lezers. 
Zoals u en jullie kunnen zien hebben we voornamelijk behoefte aan jeugd 
en recreanten. Dus als jullie zin hebben in een sport die zowel individueel 
als in teamverband kan worden gespeeld en ook nog in zijn voor wat ge-
zelligheid dan zijn jullie van harte welkom bij onze tafeltennisvereniging! 
Er kan altijd eerst een maand op proef gespeeld worden. De trainingen 
zijn op dinsdagavond, voor de jeugd van 19.00 tot 20.00 uur en de senio-
ren trainen vanaf 20.00 uur. Mocht(en) u/jullie belangstelling hebben om 
een balletje mee te slaan neem dan contact op met Rolf van Essen, tel. 
06-42546978. Ook zijn jullie van harte welkom om eens te kijken op een 
competitieavond. De eerste thuiswedstrijd staat gepland op vrijdagavond 
29 januari om 20.00 uur aan de Marconistraat 1a.

Wat  verenigt  ons...  Tafeltennisverening DHWZ Buitenpost

Wordt lid van de Concours Hippique Buitenpost HYVES!

Hans de Vries met het paard Veldheer tijdens Concours Hippique Buitenpost 2009. 
(foto: Adapte, H. Speulman) 



irene’s, 10 kilo € 2,99

spruiten, ½ kilo € 0,49

pinova appels, 2 kilo € 1,48

10 navel sinaasappelen € 2,99

Auto van de week:

Opel Zafi ra automaat 18-16V
bouwjaar 2003
km. stand 120.000 
opties: climate control, cruise 
control, trekhaak, enz., enz.
prijs incl. garantie: € 9950,- 

Super aanbieding:
2 halen = 1 betalen

200 paar leren heren en jongensschoenen!!!
Voor de meisjes leren Australian laarsjes!!!

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

U i t v e r k o o p !
Winterco l l e c t i e  nu  1/2  pr i j s
G e l d t  v o o r  a r t i k e l e n  m e t  g e l e  s t i c k e r

 +  a l l e  h e r e n k l e d i n g
K o o p j e s r e k  €  5 , -

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

VAN DER VEEN



Jongerenwerk

Jeugdsoos It Koartling
Elke eerste vrijdag van de maand is de jeugdsoos 
speciaal geopend voor kinderen uit groep 7 & 8, 

openingstijden 19.30 tot 21.30 uur. 
De andere vrijdagen is de jeugdsoos geopend 

voor jongeren vanaf de 1e klas tot 18 jaar, 
openingstijden 19.30 tot 22.00 uur. 

Entree is gratis!

Open inloop
wanneer: vrijdag 29 januari 

Valentijn
wanneer: vrijdag 5 februari

voor wie: kinderen uit groep 7 & 8

Valentijn
wanneer: vrijdag 12 februari

Open inloop
wanneer: vrijdag 19 februari

Open inloop
wanneer: vrijdag 26 februari

Wat is er allemaal te doen?
WII, PS2, fl ipperkast, tafelvoetbal, poolbiljart, 

computeren, rondhangen met je vrienden en 
natuurlijk wordt er door onze huis dj’s ook muziek 

gedraaid.

Meidenavond
Op woensdag 3 februari wordt er weer een 

meidenavond georganiseerd voor meiden in de 
leeftijd van 10 tot 15 jaar oud. Deze keer gaan 
we iets doen met dans. We starten deze avond 

om 19.00 tot 20.30 uur. Deelname is € 1,00.

Voor informatie over bovenstaande:
Grejanne Dijkema, jongerenwerker Timpaan Wel-

zijn, tel. 06-15016841/g.dijkema@timpaanwelzijn.nl 

Kinderwerk
 

 Origamipoppetjes maken
wanneer: woensdag 27 januari

tijd: 13.30 - 15.00 uur
kosten: € 1,00

Kinderdisco voor kinderen uit groep 4, 5 en 6

wanneer: vrijdag 5 februari
tijd: 19.00 - 20.30 uur

kosten: gratis

Valentijn
wanneer: woensdag 10 februari

tijd: 13.30 - 15.00 uur
kosten: € 1,00

Workshop reptielen
wanneer: woensdag 17 februari 

tijd: 13.30 - 15.00 uur
kosten: € 1,50

(kinderen moeten zich opgeven bij It Koartling)

Voorjaarstukje maken
wanneer: woensdag 24 februari

tijd: 13.30 - 15.00 uur 
kosten: € 1,00

Kleuren maar...
door Donny Windsant
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De gemeente blijft beheer van 
It Koartling voorlopig subsidiëren
Het sociaal-culturele centrum van Buitenpost, bij iedereen bekend als It Ko-
artling, beschikt over twee parttime beheerders. Mede door hun aanwezig-
heid kan het centrum draaien zoals het nu doet. Per 1 januari 2010 dreigde 
echter drastisch verandering te komen in de subsidie-verlening door de 
gemeente Achtkarspelen, waardoor het voortbestaan van It Koartling on-
middellijk ernstig werd bedreigd. De situatie was dermate alarmerend dat 
het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost in oktober 
de noodklok luidde. In een open brief aan de gemeenteraad legde het be-
stuur haarfi jn uit dat het voornemen om de subsidieverlening te beëindigen 
op volledig onjuiste gronden stoelde. Ook het gevolg werd helder in beeld 
gebracht: het centrum zou genoodzaakt zijn om de deuren te sluiten.

Algemene verontwaardiging
Het dorp Buitenpost reageerde eensgezind verontwaardigd op het nieuws. 
Sluiting van It Koartling kon en mocht niet plaatsvinden. Ook de gemeen-
teraad liet zich niet onbetuigd. De verantwoordelijke portefeuillehouder, 
John Stellinga, bleek echter zeer bij de zaak betrokken en serieus oog te 
hebben voor de positie van het sociaal-culturele centrum. In het directe 
overleg tussen de wethouder en het bestuur van It Koartling gaf John Stel-
linga keer op keer aan te blijven zoeken naar een acceptabele oplossing, 
maar dat de concrete mogelijkheden daartoe zeer beperkt waren.

Eindelijk goed nieuws
Begin december meldde de PvdA-wethouder dat hij goede hoop had op 
een oplossing. In de daarop volgende weken zorgden John Stellinga en 
de medewerkers van de afdeling Samenleving ervoor dat de oplossing 
gaandeweg gestalte kreeg. Op maandag 18 januari jongstleden was het 
dan eindelijk zover: wethouder Stellinga kwam het bestuur van It Koart-
ling persoonlijk het goede nieuws brengen dat de gemeente voorlopig 
onverkort blijft subsidiëren. Het stichtingsbestuur is bijzonder blij met dit 
resultaat. De dreiging van sluiting is daarmee van de baan, al blijft de fi nan-
ciële positie van het sociaal-culturele centrum zeer zorgelijk. Voor de twee 
beheerders maakt het nieuws een voorlopig eind aan maanden van grote 
onzekerheid over het behoud van hun banen. 

Algemene vrijwilligersdag 
Buitenpost op 20 maart 2010
Tientallen inwoners van Buitenpost zetten zich in voor hun omgeving door 
als vrijwilliger uiteenlopende taken te verrichten bij de sportverenigingen, in 
de zorg, bij de scouting, bij sociaal-culturele activiteiten en in musea, in allerlei 
commissies, buurtverenigingen en comités, bij de kerk, in scholen en tijdens 
de kleine en grote evenementen. Vrijwilligers vormen daardoor het sociale 
hart van Buitenpost: zij maken het dorp tot een plaats waar het plezierig 
wonen en verblijven is. Hoewel talloze vrijwilligers zich het hele jaar door 
met veel plezier voor anderen inzetten, kost het de organisaties steeds méér 
moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat geldt ook voor het sociaal-cul-
turele centrum in Buitenpost, beter bekend als It Koartling. Andere organisa-
ties in ons dorp zien zich echter voor hetzelfde probleem geplaatst.

Algemene vrijwilligersdag
Daarom heeft het sociaal-culturele centrum het plan opgevat om op za-
terdag 20 maart een feestelijke en informatieve ‘vrijwilligersdag’ te orga-
niseren. Het evenement valt samen met de landelijke ‘Make A Difference 
Day’, die trouwens met ingang van dit jaar offi cieel ‘NL Doet’ gaat heten. 
De vrijwilligersdag is bedoeld voor alle plaatselijke organisaties die op eni-
gerlei wijze met vrijwilligers werken. De Algemene vrijwilligersdag Buiten-
post biedt alle organisaties de unieke gelegenheid om zich doelgericht te 
promoten. Iedere deelnemende organisatie kan zich op die dag op geheel 
eigen wijze in It Koartling presenteren om zo belangstellenden te infor-
meren over en enthousiast te maken voor haar activiteiten en eventuele 
concrete vrijwilligersvacatures. De betreffende organisaties ontvangen de 
komende weken van het sociaal-culturele centrum een uitnodiging om 
mee te doen. Meer informatie hierover binnenkort op de website van het 
centrum. It Koartling gaat ervan uit dat het hele dorp aan het belangrijke 
evenement meedoet. De eerste aanmeldingen zijn trouwens al binnen!

Vrijwilligerswerkdag van De Kruidhof
Eén van de organisaties die zeker zal meedoen is botanisch museum De 
Kruidhof. Het is inmiddels traditie bij De Kruidhof dat, voordat de tuinen 
voor de bezoekers opengaan, medewerkers én vrijwilligers samen alles 
nog eens kritisch nalopen, zodat het museum er piekfi jn uitziet. De Kruid-
hof laat deze ‘vrijwilligerswerkdag’ samenvallen met de Algemene vrijwilli-
gersdag Buitenpost op zaterdag 20 maart. De Kruidhof is die dag natuurlijk 
ook in It Koartling aanwezig om belangstellenden te informeren over de 
mogelijkheden tot vrijwilligerswerk in het museum.

Concours Hippique
Een andere organisatie die in It Koartling te vinden zal zijn is de Stichting 
Paardensportcommissie Buitenpost. De stichting organiseert jaarlijks op 
de eerste woensdag in augustus het landelijke bekende Concours Hip-
pique Buitenpost. Daarbij kan iedere keer weer worden gerekend op tallo-
ze enthousiaste vrijwilligers die meehelpen bij de organisatie en het goede 
verloop van dit grote evenement. Niettemin zoekt de Stichting nog enkele 
vrijwilligers voor een aantal concrete taken.

Informatie voor jong en oud
Het sociaal-culturele centrum hoopt op een geweldige belangstelling van 
de inwoners, jong en oud, voor deze eerste Algemene vrijwilligersdag Bui-
tenpost. Ook voor specifi eke vragen over vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld 
over wat je wel of niet mag als je een uitkering ontvangt, kun je die dag in 
It Koartling terecht. Ben je concreet op zoek naar een vrijwilligersvacature, 
dan kun je een kijkje nemen in de ‘vacaturebank’. Deze vacaturebank staat 
nú al online: kijk maar snel op www.itkoartling.nl.

Vrijdagmiddag 8 januari gin-
gen alle leerlingen van open-
bare basisschool  De Mienskip 
naar de ijsbaan om te strijden 
voor de schoolschaatstrofee. 
De ijsvloer lag er prachtig bij 
en dat gaf de leerlingen het 
enthousiasme er stevig te-
genaan te gaan. De volgende 
kinderen vielen in de prijzen: 
Karst Kuipers (groep 1); Jort 
van der Meulen (groep 2); 
Julia Pol (groep 3); Willem Pol 
(groep 4); Anna Pol (groep 5); 

Oedsen van der Ploeg (groep 6); 
Lars Vellinga (groep 7); Nico van 
der Meer (groep 8). Alle prijswin-
naars kregen een medaille en de 
prachtige schoolschaatswissel-
trofee mee naar huis. Naast het 
wedstrijdschaatsen schaatsten 
de kinderen de elfstedenroute. 
Op de route stond ook een heer-
lijke versnapering: warme worst. 
Veel vrijwilligers hielpen mee om 
deze schoolactiviteit mogelijk te 
maken. Iedereen van harte be-
dankt!

Leerlingen De Mienskip strijden om trofee



OPEN DAG
OBS De Mienskip

Kom langs!

Dinsdag 16 februari 2010
van 13.30 tot 16.30 uur
en van 19.30 tot 21.00 uur

Groenkamp 3
9285 SZ Buitenpost
T (0511) 542 021 
I www.demienskip.nl

THEMA VAN 

DE OPEN DAG 

IS TAAL

MAAK KENNIS MET ONZE SCHOOL EN DELEERKRACHTEN

OBS De MienskipOBS De MienskipOBS De MienskipOBS De Mienskip
U EN UW 

KIND(EREN) ZIJN VAN HARTE WELKOM OP ONZE SCHOOL



Het beroep van notaris is persoonsgebonden. Afgelo-
pen jaarwisseling heeft Margreet Mook de notariskan-
toren van Marten Palstra en Ebe Veerman overgeno-
men. De heren kunnen nu genieten van hun vrije tijd. 
Mevrouw Mook is geen onbekende in de gemeente 
Achtkarspelen: sinds 1999 is ze werkzaam voor het 
kantoor in Surhuisterveen, maar was ook regelmatig 
op het kantoor in Buitenpost, eerst bij notaris Slobben 
en later bij Veerman.

Persoonlijk contact met de klant
Een notaris moet goed zijn in het persoonlijk contact met de 
mensen, en is degene die onafhankelijk en onpartijdig op-
treedt. Zij is een vertrouwenspersoon, die de belangen van 
alle partijen even zwaar laat wegen. Wettelijke regelingen die 
het leven bepalen zijn vaak complex, vandaar dat een notaris 
elk jaar diverse opleidingen moet volgen. “Het mooie van het 
vak vind ik dat ik door het verhaal van de mensen te horen, 
meedenk en maatwerk kan bieden”, aldus mevrouw Mook. 
“Soms hoor je tussen de regels door een probleem waar men 
niet voor kwam, maar waar de notaris wel kunde van heeft en 

weet hoe zoiets op te lossen. Dit geeft mij veel voldoening: 
meedenken en oplossingen bieden. Ik merk dat mensen soms 
een drempel overwinnen om bij de notaris binnen te stappen. 
Dat is écht niet nodig. Ook kleinere vragen mogen gesteld 
worden. Aan de balie, per telefoon of per mail, het kantoor is 
via diverse media te bereiken”, vertelt mevrouw Mook.

Centralisering werkzaamheden
Per 1 januari 2010 zijn de kantoren Buitenpost en Surhuister-
veen samengevoegd aan de Nije Jirden 14 in Surhuisterveen. 
Het pand in Surhuisterveen is specifiek als notariskantoor ge-
bouwd en biedt genoeg ruimte voor het gehele team. De 
archieven van de voorgangers Slobben, Veerman en Palstra 
zijn met zorg verhuisd naar Surhuisterveen. In het speciale 
brandveilige archief staan de dossiers en akten zorgvuldig ge-
rangschikt en worden door mevrouw Mook beheerd. De per-
soneelsleden die in Buitenpost werkzaam waren hebben hun 
werkplek in Surhuisterveen gevonden. “Het voordeel dat we 
nu met alle medewerkers in hetzelfde pand zitten is dat de lij-
nen veel korter zijn. Daardoor kunnen we efficiënter werken 
en dat komt de klant ten goede. Naast typische notariszaken, 
zoals leveringen van woningen, hypotheken, nalatenschap-
pen, testamenten en samenlevingscontracten, zijn nu ook 
andere specialismen van ons kantoor, zoals agrarische zaken 
en ondernemingen nu verenigd onder één dak. Wij zijn al 
onze klanten in de gemeente Achtkarspelen ook graag in de 
toekomst van dienst. De koffie staat voor u klaar.”
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Op de fiets onderweg naar het huis van Herman Sibma 
en zijn vrouw raak ik een beetje uit mijn humeur. Het is 
koud, er ligt sneeuw waardoor sommige stukken van 
de weg en de stoep moeilijk begaanbaar zijn en het is 
donker, zodat ik de huisnummers niet kan lezen vanaf 
de straat. Uiteindelijk beland ik toch heelhuids bij het 
goede huis, waar ik, onverwachts, in de door een bui-
tenlamp verlichte tuin een paar poezen vrolijk in de 
sneeuw zie spelen. Binnen word ik bovendien aller-
vriendelijkst ontvangen door een opgewekt stel. Mijn 
stemming stijgt dan ook meteen. Herman Sibma blijkt 
een levendig pratende en vertellende man en ik kan me 
goed voorstellen dat het hem met zijn enthousiasme 
lukt om een groep mensen, in dit geval een groep mu-
zikanten, te bewegen en te inspireren.

Herman was van 2003 tot 2009 dirigent van onze Buitenpos-
ter brassband ‘Concordia’. Hij vond het een fijne baan, maar 
toch was hij op een gegeven ogenblik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Hij nam afscheid in goede harmonie en dirigeert nu 
een brassband in Ferwerd, die in een andere divisie speelt. 
“Het was vreemd om dit jaar niet als dirigent maar als toe-
schouwer bij de Kerstnachtdienst in de sporthal aanwezig te 
zijn. Sommige mensen in het publiek, die nog niet van mijn 
vertrek wisten, keken me wat vreemd aan, omdat ze me nog 
op het podium verwachtten. Ik heb ruim zes jaar met ple-
zier voor ‘Concordia’ gestaan, maar het is voor beide partijen 
goed om na verloop van tijd weer eens te veranderen.”
Herman is zelf ook actief als muzikant: hij speelt euphonium 
(momenteel bij ‘Waldbrass’). In Noordbergum, waar hij op-
groeide, was hij lid van brassband ‘Bernlef’. Hij volgde mu-
zieklessen bij ‘De Wâldsang’ en behaalde alle diploma’s. De 
mogelijkheid deed zich voor om bij Jitze Nicolai een korte cur-
sus directie te volgen. Herman besloot het eens te proberen 
en het beviel zo goed dat hij daarna een cursus voor gevor-
derden volgde bij de bekende hafabra-dirigent Klaas van der 
Woude uit Oenkerk, die bereid was om een groepje belang-
stellende en getalenteerde blazers drie jaar lang op zijn vrije 
zaterdagmiddag les te geven. Niet lang daarna werd Van der 
Woude aangesteld als docent directie aan het conservato-
rium; het lesmateriaal dat hij voor het zaterdagmiddaggroepje 
samenstelde werd gebundeld en wordt nu nog gebruikt als 
lesboek op het conservatorium. Je zou dus kunnen stellen 
dat Herman, al studeerde hij niet aan het conservatorium, 
toch de basiselementen zoals die op het conservatorium 
worden gedoceerd, heeft geleerd.

De tijd was voor hem in ieder geval rijp om een eigen band 
te zoeken en die diende zich aan in de gedaante van brass-
band ‘Concordia’. Het bleek een schot in de roos. “Ik werk 
32 uur in de week als bedrijfskundige bij ING. Dat is mijn 
eerste baan. Het dirigeren, wat ik nu dus in Ferwerd doe, is 
mijn tweede baan. Ik benader het heel serieus, ik word er 
ook voor betaald, maar ik vind het zo leuk, dat ik het eigenlijk 
ervaar als een hobby. Ik ben wel van het begin af aan duide-
lijk geweest over mijn doelstelling: ik wil een orkest verder 
brengen. Als men zich daar niet voor wil inspannen en alleen 
vrijblijvend wat wil spelen , dan zeg ik: even goeie vrienden, 
maar dan ben ik niet de juiste dirigent voor jullie. Ik probeer 
zelf ook steeds bij te leren, door een open instelling, door 
open te staan voor feedback, door te letten op hoe de muzi-
kanten op me reageren. Verder kijk ik goed naar andere diri-
genten en naar de interactie met hun orkest: heel leerzaam 
en inspirerend.

Als dirigent neem je een aparte positie in. Je 
bent niet bij een ledenvergadering, dus je krijgt 
weinig directe feedback van de muzikanten over 
wat je goed of fout doet. Een goede samenwer-
king met het bestuur is heel belangrijk en we 
zitten dan ook regelmatig samen om de tafel. 
De afspraak bij ‘Concordia’ was dat ik muzikaal 
eindverantwoordelijk was; dat betekende dus 
bijvoorbeeld dat ik besliste welke muziek er ge-
speeld werd, zorgde voor het feitelijk instuderen 
en adviezen gaf rondom de concerten.”

Herman constateert dat het niveau van de ama-
teur-muziek is gestegen ten opzichte van enkele 
decennia geleden, ondanks het feit dat er tegen-
woordig veel meer vertier is in een dorp en het 
aantal leden van amateur-orkesten daardoor is 
teruggelopen. Die stijging van het niveau is te 
danken aan de rol van de muziekscholen die als 
drijvende kracht fungeren voor veel brassbands 
in de regio. Aspirantleden krijgen weliswaar een 
instrument in bruikleen van de band, maar moeten eerst op 
de muziekschool les nemen en in een groep het samenspe-
len oefenen, totdat ze rijp zijn voor het ‘echte werk’ in een 
band. Er is tussen “Concordia’ en de muziekschool ook over-
leg over individuele leerlingen. Door deze wijze van samen-
werking probeert men een zo goed mogelijke doorstroming 
naar het orkest te verkrijgen. Om lid te worden van ‘Con-
cordia’ hoeft er geen auditie gedaan te worden, maar toch 
kan niet iedereen die dat wil lid worden. Een brassband heeft 
namelijk een strikt voorgeschreven samenstelling: 25 ko-
perblazers, verdeeld over verschillende secties en drie slag-
werkers. Door die uitgebalanceerde samenstelling zou een 
brassband moeten kunnen klinken ‘als een orgel’. Voor een 
concert of een concours moeten er dus wel eens remplaçan-
ten gezocht worden als er te weinig eigen leden zijn. 
De leden van ‘Concordia’ komen voor het merendeel uit Bui-
tenpost; de band is dus echt een dorpsorkest. Vroeger fun-
geerde een dorpsband ook echt als zodanig, dat wil zeggen 
dat ze een taak had bij het begeleiden van kerkdiensten, het 
geven van uitvoeringen geven in het dorp  zelf, maar ook bij 
Sinterklaas inhalen en dat soort dingen. Die functie is tegen-
woordig niet meer zo duidelijk. Zoals gezegd, er zijn meer 
andere mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en er worden 
andere keuzen gemaakt, ook binnen een dergelijk orkest. De 
nadruk ligt nu meer op het jaarlijkse concert en het concours. 
Bovendien is men niet meer zo gewend om buiten te spelen, 
laat staan om lopend te spelen, wat een kunst apart is.

“Zo’n concours is trouwens een hele happening. Met name 
op de twee dagen van de Nederlandse Brassbandkampioen-
schappen zitten er allemaal brassbands in de zaal, die stuk 
voor stuk een half jaar geoefend hebben op één werk. Vijf-
tienhonderd enthousiastelingen met veel passie voor muziek 
en met competitiedrang. Al die bands spelen om de beurt 
hetzelfde stuk, maar dat verveelt niet: ieder orkest speelt het 
weer anders en het is heel leerzaam om naar de verschillen 
te luisteren. Ik vind het heel mooi om als dirigent de mu-
ziek te mogen interpreteren en iedereen hetzelfde te laten 
doen. Op een gegeven moment ontstaat er meer dan het 
notenbeeld dat op papier staat. Een concours of uitvoering 
is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis voor zowel orkest als 
dirigent: je werkt er lange tijd naar toe. Het geeft voldoening 
om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en een gezamen-

lijk resultaat te behalen. Zo zijn we met ‘Concordia’ bijvoor-
beeld in 2007 Nederlands brassbandkampioen geworden in 
de vierde divisie en in 2009 met de band uit Ferwerd in de 
tweede divisie. Toch is het maar één moment. Het proces op 
weg daar naartoe, de voorbereiding, is ook heel belangrijk. Ik 
vind het erg leuk om met een groep mensen te werken, die 
zich willen ontwikkelen. Soms kost het me veel energie, bij-
voorbeeld als ik het gevoel heb dat er te weinig is geoefend 
voor een repetitie. Dan krijg ik het niet voor elkaar om de 
muziek te laten klinken zoals ik het in mijn hoofd heb. Dat zijn 
baalmomenten en dat zeg ik de muzikanten dan ook, want 
inzet is een voorwaarde om verder te komen. Maar ik kan 
ook verrast worden door prachtig spelende muzikanten, dat 
is het mooie.

Mijn doel met een orkest is om de groep als geheel verder 
te brengen. En dan gaat het niet alleen om een kampioen-
schap. Ik adviseer ook bij de organisatie en invulling van de 
concerten en het kan gebeuren dat dat fantastisch uitpakt, 
zodat je na afloop enthousiaste reacties krijgt van het publiek. 
Of het orkest raakt bij de uitvoering zo geïnspireerd, dat de 
muziek nog veel mooier klinkt dan je had verwacht. Dat is 
óók het orkest verder brengen. Bij het bepalen van je doelen 
verleg je steeds je grenzen. Gedeeltelijk uit concurrentieover-
wegingen (zo kwam uiteindelijk het Nederlands Kampioen-
schap binnen bereik), maar niet alleen, want het gaat ook om 
het samen ervaren van mooie muzikale momenten. De leden 
komen bovendien ook gewoon naar de repetitie om een ple-
zierige muzikale avond te hebben. Daar moet je als dirigent 
oog en oor voor hebben, zodat er bijvoorbeeld een goede 
balans blijft tussen lekker doorspelen en steeds afslaan om 
een moeilijk stukje te repeteren. Als dirigent word ik door 
veel dingen geïnspireerd. Ik beluister veel cd’s, maar ga ook 
graag naar concerten, zowel van andere brassbands als van 
popgroepen of van symfonieorkesten. Ik let dan met belang-
stelling op de dirigent en op de communicatie over en weer 
met de muzikanten. Het allermooiste is zelf muziek maken 
en beleven. Het is heerlijk om, na weken van voorbereiding, 
een uitvoering te mogen dirigeren. Ik voel totaal geen stress, 
alles valt van me af en ik ga genieten. Dirigeren geeft me 
nog meer voldoening dan zelf musiceren. Het is veel inspan-
nender, maar het is geweldig om binnen een groep muziek 
te laten ontstaan.”

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Herman Sibma: 

“Een uitvoering dirigeren is het mooiste wat er is.”

Margreet Mook. (foto: redactie)

Vrouw aan het roer bij notariskantoor Palstra Veerman

Bedri jv igheid
door Cornelis Visser

Herman Sibma. (foto: Harrie Slagter)
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VAN EEN AANKLACHT WEGENS 
SMAAD

We verplaatsen ons ruim een 
eeuw terug in de tijd en komen 
anno 1898 terecht in het dorp Su-
mar (Suameer). Naast de al vele 
eeuwen bestaande Hervormde 
gemeente, was hier in 1897 een 
tweede kerkgenootschap ge-
sticht. t.w. de Gereformeerde kerk, destijds bekend onder 
de naam van de Dolerenden. Ongetwijfeld zal dit op de 
persoonlijke verhoudingen in het dorp grote invloed heb-
ben gehad en we moeten de volgende gebeurtenis dan ook 
zien in het licht van die tijd. Als voorganger, men noemde 
dat destijds godsdienstleraar, fungeerde de heer Joute van 
der Meer, die daar van af het begin 25 jaar dienst deed. Het 
ligt voor de hand dat deze persoon, genoemd in dit verhaal, 
hierbij was betrokken. Wat gebeurde er ? De boerenknecht 
Hans T. had volgens zijn zeggen in de zomer van 1898 iets op-
gemerkt, wat niet in de haak was. Hij vertelde aan de land-
bouwer M. Zandstra en aan een zekere B. Hoekstra, gezien 
te hebben, dat de voorganger zijn getrouwde buurvrouw 
kuste en met haar gevrijd had. De voorganger, die deze rod-
del ter ore kwam, achtte zich verplicht om hier werk van 
te maken van wege “zijn goede naam en positie, welke hij 
bekleedde” en deed dus aangifte.  Zo stond een maand later 
Hans T. voor zijn rechters te Leeuwarden, vergezeld van een 
groot aantal inwoners van Sumar. Het lag voor de hand dat 
dit geval, in een klein dorp als deze, veel stof had doen op-
waaien. Eerst kreeg de aanklager, de voorganger, het woord 
en deed verslag van wat er was voorgevallen. De Leeuwarder 
Courant schreef hierover het volgende: “Hij deelde de recht-
bank meede, dat zijn buurman, van beroep veehouder, die 

eenige dagen van huis was, hem verzocht had zijne vrouw te 
helpen bij eene koe, waarmee hij eerder last had gehad. Zoo 
kwam hij die week dagelijks aan huis en des Donderdags-
middags, toen het feit moest hebben plaats gevonden, bij de 
pomp op het erf van zijn buurman, hij beklaagde vrolijk aan 
het werk zag op het dak bij het uilebord van de boerderij. 
Hij zei toen tegen zijne buurvrouw: “Hans heeft zeker een 
goed zin, hij is vrolijk aan het werk ”. “Indien hij nu met zijne 
buurvrouw zulke zotte dingen wilde uithalen, dan zou het 
wel dwaas wezen, zulks te doen, terwijl ze Hans op het dak 
zagen zitten en door dezen gezien konden worden, terwijl 
de pomp, waar het geschied zou zijn, vanaf de weg is te zien, 
met altoos veel voorbijgangers”. Vervolgens werd ingegaan 
op de mogelijke reden van het verspreiden van “de grap” door 
Hans en dit werd gezocht in het feit dat ze tot verschillende 
kerken behoorden.  De beide heren hadden echter nooit iets 
met elkaar gehad. Volgens de voorganger zou Hans zich al 
eens uitgelaten in die zin, dat “die duivelsche, valsche dolee-
rende kliek van hem in de lucht kon vliegen – dat ze allemaal 
deugnieten waren – dat de Gereformeerde kerk te Suameer 
een ravennest was, dat uitgeroeid moest worden”. Hans er-
kende dit te hebben gezegd en hij meende dat hij altijd de 
waarheid mocht zeggen. De president van de rechtbank ant-
woordde hierop, dat de waarheid gezegd mocht worden, als 
men die bewijzen kon. Waaraan zou men in de maatschap-
pij niet blootstaan, als iemand maar mocht zeggen, wat hij 
meende waar te zijn. Hierop reageerde Hans weer door te 
zeggen het voorval gezien te hebben, maar geen getuigen 
had. Hierna oordeelde de Officier van Justitie, dat het niet 
aanging rond te vertellen, dat een godsdienstonderwijzer 
de getrouwde vrouw van een ander kustte en de beklaagde 
hiervoor straf verdiende. Maar omdat Hans de draagwijdte 
niet had begrepen van hetgeen hij misdeed, achtte hij een 
lichte straf op zijn plaats. Hans werd veroordeeld, wegens 

smaad, overeenkomstig de eis, tot betaling van ƒ. 3,- boete, 
eventueel te vervangen door 2 dagen gevangenisstraf.
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Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken...
door Dirk R. Wildeboer

Verraad
We zagen reeds dat verschillende ambtenaren betrokken 
raakten bij het verzet. Maar onder hetzelfde dak school ook 
het verraad. Zie aflevering 4. Behoedzaamheid was dus gebo-
den. En toch ging het mis. Het eerste slachtoffer werd burge-
meester Eringa. De oorzaak lag in het distributiekantoor, waar 
o.a.’opruiende’ blaadjes circuleerden. Dit werd verraden, maar 
niet door de NSB’er die op dit kantoor werkte. De schuldige 
zat op Nijenstein. De bezetter had hierdoor de kans om van Er-
inga af te komen. Op zaterdag 4 april 1942 werd Aaldert Oos-
terhof, hoofd afdeling sociale zaken, door de SD gearresteerd. 
Door verraad viel deze zijn kantoor binnen. In zijn tas vonden ze 
‘Duitsch vijandige papieren’. Tegelijkertijd werd hij door waar-
nemend burgemeester Gerben Feitsma uit zijn functie ontsla-
gen. Via Leeuwarden kwam hij in kamp Amersfoort terecht. 
Per 18 januari 1943 werd hij als Schutzhäftling no. 544 overge-
plaatst naar kamp Vught. Correspondentie met zijn verloofde 
Catrien Hoekstra in de Kerkstraat was toegestaan, maar alleen 
over familie-aangelegenheden. In Vught werd Oosterhof ern-
stig ziek, hij kreeg longontsteking. Het sterftecijfer was schrik-
barend. In februari 1943, Oosterhof was zwaar ziek, stierven 
er 113 gevangenen. Maar hij herstelde en werd nu schrijver. 
Daarmee was hij verlost van zwaar lichamelijke werk. Dank zij 
de medewerking van de Stube-älteste P.W. Game bleef hij en-
kele maanden onder controle. In die tijd maakte hij een schaak-
spel in zakformaat op een stukje karton van 15 x 12½ cm. En 
toen was daar ineens die vrijdag 31 december 1943. Plotse-
ling werd hij vrijgelaten en kon hij naar huis reizen, zich steeds 
maar afvragend hoe dit mogelijk was. Het is niet bekend of dit 
een gevolg is geweest van de herhaalde pogingen van burge-
meester Matzer om hem vrij te krijgen. Eenmaal weer thuis, 
dook hij onmiddellijk onder. Er kwamen veel verradersbriefjes 

binnen bij de burgemeester, politie en andere instanties. Waar 
mogelijk werden betrokkenen gewaarschuwd.

Tewerkgesteld
De enorme oorlogsinspanning van nazi-Duitsland eiste mas-
sa’s werkkrachten. Op 23 maart 1941 werd de verplichte te-
werkstelling in Duitsland ingevoerd. In de praktijk betekende 
dit dat de arbeidsbureaus de arbeiders konden verplichten in 
Duitsland te gaan werken. Aan de Parklaan was een bijkantoor 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden gevestigd. 
Leider hiervan was de felle NSB’er Tjibbe Tolsma. Velen kre-
gen een aangetekende brief thuis met de gevreesde oproep. 
Eén van hen was J. IJlstra. Op 17 september 1942 stond hij 
met 15 man op het perron te wachten op de trein. “Tamelijk 
veel publiek om ons uitgeleide te doen”, schreef hij in zijn dag-
boek. Onderweg in Duitsland zagen ze de verschrikkingen van 
de oorlog. “De vernielingen in Bremen, de lange troepentrans-
porttreinen, wagons volgeladen met tanks, kanonnen, auto’s, 
afweergeschut, enz.” Dit alles drukte de stemming behoorlijk. 
De eindbestemming werd Hof. Na verlof, thuis doorgebracht, 
dook hij onder. De bezetter probeerde dergelijke ‘Arbeitsver-
weigerer’ weer in handen te krijgen. Geregeld kwamen er 
briefjes binnen met namen, vaak door verraders aangegeven. 
Boven het kantoor woonde het gezin van Tamme van der Veer. 
Deze werkte hier en wist wat er binnen kwam. Na werktijd 
ging hij dikwijls het kantoor van Tolsma binnen. Met een valse 
sleutel opende hij de bureauladen en las de ‘verkeerde’ stuk-
ken. De namen noteerde hij en deze personen werden dan 
zo snel mogelijk gewaarschuwd. Andere belangrijke berichten 
werden door zijn vrouw Jantje van der Veer-Leistra naar ver-

trouwde adressen gebracht. Dit werk is nooit uitgelekt. Pas 
na de oorlog vernam Tolsma de toedracht van één en ander. 
Tamme overleed, vlak voor de  bevrijding op 9 maart 1945, aan 
de gevolgen van een hardhandig verhoor. 

Razzia
Door het steeds slechter functioneren van het arbeidsbureau, 
in de ogen van de bezetter, en het toenemend aantal onder-
duikers, kwamen er andere methoden om aan werkvolk te 
komen. De gevreesde razzia’s eisten hun tol. Op 7 novem-
ber 1944 ’s morgens om 6.30 uur was Buitenpost geheel 
afgezet. De jacht op mannen leverde zo’n 80 slachtoffers op. 
Velen vluchtten de polder in, waarbij Keimpe Kooistra, 47 jaar, 
en Folkert Smit, 36 jaar, werden neergeschoten. Smit had als 
spoorwegman gehoor gegeven aan de oproep om te gaan 
staken. Ter herinnering is er door de Spoorwegen een ge-
denkplaat aan de muur van het station aangebracht. 

Humor
Humor is luim met een ernstige ondergrond, vermeldt een 
woordenboek. Het kan een moment de spanning doen verge-
ten, een glimlach tevoorschijn brengen. Er kan ook een wel-
bedoelde spot mee gezegd worden. Het ontstaat onder alle 
omstandigheden, ook in moeilijke tijden als de bezetting. Wat 
is bijvoorbeeld het verschil tussen De Gruyter, destijds een 
winkelketen, en Hitler? De Gruyter geeft 10% en beste waar. 
Hitler 6¼ en rommel. (6¼ was Seyss Inquart, met rommel 
werd generaal Rommel bedoeld). Wrang klinkt het door in de 
mop, die verhaalde dat iemand op het joodse kerkhof in Leeu-
warden stond te roepen: “De Joden eruit, de Duitsers erin.”

Buitenpost 1940-1945, deel 6

Het eerste gedeelte van de anonieme verradersbrief. (foto: Jasper Keizer)

Zelfgemaakt schaakspel. (foto: Jasper Keizer)

Fjoer

Fjoer is freon en fijân tagelyk. It stiet foar waarmte, ljocht, 
gesellichheid. Mar as der brân ûnstiet op plakken dêr’t wy it 
net ha wolle, is dat in ramp. Ha mar ris in dikke brânblier...

Do koest wol fjoer yn ’t gat ha!
Wat ben jij haastig en ongeduldig!

Wy ha wolris wurden, mar it slacht gjin fjoer.
Wij kibbelen wel eens, maar het ontaardt niet in hevige ruzie.

Hy wit him wol foar fjoer en wetter te mijen.
Hij is wel los vertrouwd.

Se docht dat wurk mei fjoer en faasje.
Ze doet dat werk met veel enthousiasme.

Hy krige in kop as fjoer doe’t er him fersinde.
Hij begon heftig te blozen toen hij zich vergiste.

Sprekwurd fan de moanne

Jasper Keizer
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