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Zwembad de Kûpe behaalt Keurmerk Veilig & Schoon.

Van de  redact ie
Hindernissen

Ik moet er toch steeds even bij naden-
ken als ik het huis verlaat om iets in 
het dorp te ondernemen. Dat de Kui-
persweg eruit ligt is wel heel vervelend. 
Niet alleen voor de bereikbaarheid van 
de banken, pinautomaten en de en-
kele ondernemer die aan deze straat 
gevestigd zijn/is, maar ook voor de 
bewoners aan de ene kant van de Kui-
perstraat die, om wat voor reden ook, 
aan de andere kant moeten zijn. Als 
je even je hoofd er niet bij hebt sta je 
even later voor een modder- of zand-
poel. Oké, dan maar weer omdraaien 
en een andere route bedenken. Maar 
als ik boodschappen wil doen, zal ik als 
bewoonster van de Scheltingastraat 
toch de Kuiperweg moeten oversteken. 
En dan maar hopen dat de werklui 
het ontstane zandspoor niet hebben 
geblokkeerd met hun werktuigen of 
auto’s. Ook moet ik uitkijken voor even-
tuele tegenliggers, zowel te voet als op 
de fiets, die zich ook met enige moeite 
een weg banen naar de andere kant. 
En als ik dan thuiskom moet ik er ook 
nog eens om denken dat ik goed mijn 
voeten veeg, want die zandbende loopt 
zo verschrikkelijk in! Maar hopelijk vor-
dert het werk en zullen de hindernissen 
spoedig uit de wereld zijn. En als het 
dan eens flink stortregent is het ook 
te hopen dat het nieuwe riool de wa-
teroverlast zonder problemen aankan, 
zodat de kelders van de bewoners van 
de Kuipersweg droog blijven. En dan 
zullen we allemaal al snel de overlast 
en hindernissen vergeten zijn. 

NB. Door het grote aanbod van kopij en ad-
vertenties hadden we helaas geen ruimte 
om de puzzel te plaatsen. Jammer, maar 
volgende maand hopelijk wel weer.

Zwembad de Kûpe, vertegenwoordigd door Henrica Bergsma, heeft op 21 oktober het Keurmerk Veilig & Schoon uit handen van Marcel Jagersma 
(rechts), manager Keurmerk Veilig & Schoon, ontvangen. Ook Marten van der Veen, wethouder van o.a. sportzaken, kreeg een exemplaar van 
het Keurmerk overhandigd. Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden. De betrouwbaarheid van dit keurmerk is 
gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de overheid. Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen 
aan gestelde wet- en regelgeving.  Links William Finders, directeur N.V. Sportfondsen Achtkarspelen.

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat een 
groepje enthousiaste Buitenposters het 
idee opvatte een culturele stichting in het 
leven te roepen, de stichting Maskelyn. Vrij 
vertaald betekent Maskelyn: van alles wat, 
voor elk wat wils. En dat was precies wat 
men wilde; voor een brede doelgroep een 
breed programma op het gebied van mu-
ziek en theater aanbieden op diverse loca-
ties in het eigen dorp.

Via een enquête in de Binnenste Buiten Post 
konden de inwoners van Buitenpost aangeven 
wat hen aansprak. Daarmee rekening houdende 
is in september 2001 het eerste culturele sei-
zoen van start gegaan.  Het programma was 
divers; van cabaret tot poppentheater en van 
salsa-avond tot popconcert en kozakkenkoor. 
De opkomst was over het algemeen naar te-
vredenheid en de reacties positief. Er waren dat 
eerste seizoen negen activiteiten.

Een geslaagd begin en reden om door te gaan! 
In het tweede seizoen werden er tien activitei-
ten georganiseerd, maar helaas liet het publiek 
het toen regelmatig afweten. Zo trok Rients Gra-
tama hier nauwelijks 100 bezoekers, terwijl een 
week later in de Harmonie de zaal vier avonden 
uitverkocht was. Het was duidelijk nog aftasten 
waar Buitenpost wel en niet voor ‘van de bank’ 
te krijgen was op met name de zaterdagavond. 
De ‘toppers fan eigen grûn’, zoals o.a. Gurbe 
Douwstra, Gryt Wiersma, Teake van der Meer, 
Piter Wilkens en Reboelje, zorgden meestal voor 
een aardig gevulde zaal.  Soms aangevuld met 
artiesten uit eigen dorp leverde dat vele gezellige 
avonden op, waarbij het overigens opviel dat de 
bezoekers lang niet altijd uit Buitenpost en om-
streken kwamen maar soms van heinde en ver.
Maskelyn deed haar best om een gevarieerd pro-
gramma samen te stellen met bekende en min-
der bekende artiesten. Dat was wel eens een 
gok:  het was niet altijd kwaliteit wat er speelde. 
De organisatie zat zelf wel eens met ‘’kromme 
tenen in de schoenen” bij een theaterstuk dat 
van horen zeggen leuker was dan in het echt.

Ja, het was nog vallen en opstaan die eerste jaren 
en af en toe was de neiging om het bijltje er bij 
neer te gooien wel heel erg groot. Wat waren er 
vaak mooie optredens met maar een handjevol 
publiek waarvan iedereen na afloop zei: “hier had-
den veel meer mensen van kunnen genieten!” 
Maar juist dan kwam er weer een goed bezocht 
optreden en werd toch besloten om door te zet-
ten. Dankzij o.a. de steun van de trouwe sponso-
ren was dit gelukkig financieel ook mogelijk.

De laatste jaren is er meer en meer sprake van 
een groeiend bezoekersaantal. Het aantal activi-
teiten is gereduceerd tot zo’n 7 á 8 per seizoen 
en de zondagmiddag is favoriet. Dat blijkt het 
moment van de week bij uitstek waarop mensen 
graag even de deur uit gaan om wat cultuur op 
te snuiven. Er wordt gebruik gemaakt van ver-
schillende locaties in het dorp, zoals De Kruidhof, 
The Point, de Mariakerk (Ned. Herv.) en dit sei-

zoen voor het eerst ook Nijenstein. Iedere locatie 
heeft weer een andere sfeer en trekt ook weer 
een ander publiek aan. De entreeprijzen worden 
steeds zo laagdrempelig mogelijk gehouden.

De vier “Maskelyners” zijn trots op het program-
ma wat ze dit 10e seizoen aanbieden en waar-
van in heel Buitenpost en omliggende dorpen 
huis aan huis de inmiddels bekende paarse flyer 
is verspreid: een programma van hoge kwaliteit, 
voor jong en oud. De eerste voorstelling, het ca-
fétheaterstuk Kredo, was bij het ter perse gaan 
van dit blad al helemaal uitverkocht. 
Ook bij de onderstaande geplande activiteiten 
hoopt Maskelyn op een volle zaal: 

Zondagmiddag 12 december om 15.30 uur 
in de Mariakerk: Kerstconcert van vrouwenkoor 
Noaten op ’e Sang; om alvast in de kerststem-
ming te komen.
Zondagmiddag 23 januari om 15.30 uur in 
restaurant Nijenstein: vocale mannengroep Sân-
man en Sikke; gevarieerd programma met een 
mix van stijlen.
Zondagmiddag 13 februari om 16.30 uur in 
Café The Point: caféconcert van Die Twa, het 
populaire zingende duo met een veelzijdig re-
pertoire.
Zondagmiddag 13 maart om 15.30 uur in de 
Grote  Kerk: Brassband  De Spijkerpakkenband 
in samenwerking met het jonge zangtalent Far-
dau van der Woude; een bijzondere combinatie.
Dinsdag en woensdag 17 en 18 mei komt Try-
ater met twee circustenten naar Buitenpost: op 
beide dagen om 20.00 uur het toneelstuk Mac-
beth en op woensdagmiddag om 14.00 uur en 
15.30 uur een Tomke-voorstelling.

Voor nadere informatie omtrent het programma 
kunt u contact opnemen met Foppe de Vries, 
tel. 541444 of Joke Bakker, tel. 06 19076551.
Kaartverkoop: Hedera Bloemen, Kerkstraat 7, 
Buitenpost, tel. 541084.
N.B.: door een blessure van hoofdrolspeelster 
Anke Bijlsma, is cafétheater Kredo verschoven 
naar donderdag 31 maart 2011.

Maskelyn al 10 jaar actief voor cultuur in ons dorp!

De vrijwilligers van Maskelyn, van links naar rechts: Dic-
tus Benedictus, Elly Kramer, Foppe de Vries en Joke Bak-
ker. (eigen foto)
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Opbrengst Nierstichting 2010
De collecte heeft dit jaar in Buitenpost het bedrag van € 3683,92 opgebracht. 
Collectanten en gevers hartelijk bedankt. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe 
collectanten en collectecoördinatoren. Mocht u vragen hebben over het werk 
van de Nierstichting of wilt u ons helpen met collecteren, neem dan contact 
op met Herma de Boer, tel. 542078, of Liesbeth Westra, tel. 542180.

De stichting Oud-Achtkarspelen organiseert elk winter-
seizoen een drietal lezingen over de historie van Acht-
karspelen. Iedereen die belangstelling heeft voor de ge-
schiedenis van onze regio is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. De lezingen zijn gratis. Verder wordt er in maart 
een historische- en genealogische dag georganiseerd. 
Wie geïnteresseerd is in familiegeschiedenis, kan hier 
van alles te weten komen over z’n voorouders.

Dinsdag 9 november 2010 
Lezing: De symboliek op de rouwborden in de kerk van 
Buitenpost: familiewapens, vechtwapens en vergan-
kelijkheidssymbolen.
Inleider: dhr. Regnerus Steensma
Locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost 
Aanvang: 19.45 uur

Dinsdag 11 januari 2011
Lezing: Geschiedenis van de vracht - en beurtschepen 
in de Wâlden.
Inleider: dhr. Klaas Jansma
Locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost 
Aanvang: 19.45 uur

Dinsdag 8 maart 2011
aanvang: 19.45 uur
Lezing: Boeren in de Wâlden.
Inleider: dhr. Henk Dijkstra 
Locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost 

Zaterdag 19 maart 2011 in Buitenpost
Historische en Genealogische dag

Programma Stichting Oud-Achtkarspelen 2010/2011

Alleengaandenmiddag
Op zaterdag 6 november ‘s middags om 15.30 uur wordt in De Schakel 
aan de Voorstraat de jaarlijkse alleengaandenmiddag gehouden. Het belooft 
weer een gezellige middag te worden, die wordt afgesloten met een koffie-
maaltijd. Dit jaar zal voor ons optreden het museumkoor De Baggelbaksjon-
gers uit Nij Beets. Het is een gemengd koor, opgericht in 2002, bestaande 
uit zo’n 30 leden. De Baggelbaksjongers zingen 3-stemmige liederen. Deze 
gaan voor een groot deel over het armoedige leven van de veenarbeiders zo 
rond 1900. De koorleden gaan gekleed in kleding van toen. Veel liederen zijn 
speciaal voor dit koor geschreven door dirigent Willem Zijlstra en Sikke Ma-
rinus. De Baggelbaksjongers “horen” bij het openlucht veenderij museum 
It Damshûs uit Nij Beets. Zo belooft de alleengaandenmiddag weer een 
bijzondere gebeurtenis te worden. U zult er zeker van genieten! Natuurlijk 
is er ook alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Tussen half drie en 
drie uur wordt u ontvangen met koffie of thee. Niet alleen leden van de kerk, 
maar ook andere 55-plussers en ouderen zijn van harte welkom. U kunt zich 
tot en met 29 oktober opgeven bij T. Coehoorn-van der Wal, tel. 543001.

Vanaf 12 november tot medio januari zal bij boekhandel IJl-
stra aan de Kerkstraat 19 een deel van het werk van Bet-
ting Kroese te bezichtigen zijn. De expositie zal bestaan uit 
een twintigtal aquarellen met verschillende onderwerpen 
zoals landschappen, stads- en dorpsgezichten, zee- en ha-
vengezichten en bloemen. Aquarelleren is Kroese’s grote 
hobby. Hij vindt het een moeilijke techniek, die een directe 
aanpak en vaardigheid vereist. Fouten kunnen niet of nau-
welijks worden hersteld. Des te meer voldoening geeft 
het als een werk goed slaagt. Bij het schilderen maakt 
Kroese gebruik van zelf genomen foto’s, soms een mooie 
foto uit de krant en natuurlijk eigen fantasie. Schilderen 
is een prachtig tijdverdrijf en het geeft, met klassieke 
muziek op de achtergrond, veel ontspanning. Meerdere 
malen heeft de heer Kroese op diverse plaatsen geëxpo-
seerd. Eén van zijn werken is zelfs als cadeau in Nieuw 
Zeeland terechtgekomen. Kroese heeft jaren lessen ge-
volgd bij diverse kunstenaars en sinds kort is hij lid van 
de schildersclub van It Koartling onder leiding van de heer 

Anton Venselaar. Te zijner tijd hoopt hij daar ook werk van 
te laten zien. De expositie is zeker de moeite waard om te 
bekijken. U kunt er terecht tijdens de openingstijden van 
boekhandel IJlstra.

Expositie Betting Kroese bij boekhandel IJlstra

Zendingszondag in Fonteinkerk
Op zondag 7 november wordt in de Fonteinkerk voor de tweede maal een 
Zendingszondag gehouden. Deze zondag staat in het teken van Zending 
(ochtenddienst om 10.00 uur) en Hulpverlening (middagdienst om 14.15 
uur). Met als centraal thema: Keuzes maken. Tussen beide diensten kan 
iedereen deelnemen aan het volgende programma:
- tot 12.00 uur: koffiedrinken (met een exotische lekkernij)
- tussen 12.00 en 13.30 uur: diverse workshops met o.a.:
• World Servants Groep Fonteinkerk 
 (presentatie van hun Oekraïne-projekt)
• Familie Cor en Evelien Jansen
 (presentatie van hun werk in Engelsbach)
• Djembé bespelen 
 (in groepsverband o.l.v. Jochem Hoekstra)
• Zending en hulpverlening in Zuid-Afrika 
 (Renger Doornbos & Mirjam Kremer)
• Voor de kinderen: DVD-films en knutselen

- tussen 12.00 en 13.30 uur kan er worden geluncht (soep en broodjes)
De commissie Zending en Hulpverlening van de Fonteinkerk hoopt ook u 
op deze dag te ontmoeten!

Voor een ieder met MS, een collectant 
in de bres
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een 
collecteweek. Er zijn nu ca. 8000 collectanten in Nederland. Het streven is 
om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collec-
teweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel col-
lectanten. De zoektocht naar 8000 extra collectanten start nu! Doe mee! 
De collecteweek is van 22 t/m 27 november. Meld(t) je/u aan bij het Natio-
naal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. Donaties 
klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.

Hoe om te gaan met de moslim-
naaste?
Over dit thema komt Drs. Jaap Kraan spreken in Buitenpost en wel op don-
derdagavond 4 november. Wellicht zit ook u met vragen rond dit zeer actu-
ele thema. Met moslims komen wij in ons land tegenwoordig in aanraking. 
Over de Islam horen we bijna elke dag wel iets via de krant of journaal. De 
opstelling van Geert Wilders ten aanzien van moslims zal in deze zeker ter 
sprake komen. Reden genoeg om u deze avond in dit onderwerp te verdie-
pen. Want staan de Taliban (om maar een groep moslims te noemen) nu 
model voor de Islam of zijn miljoenen moslims net als wij verontwaardigd 
over hun uitleg van de godsdienst? Hebben wij het over dezelfde God of 
kun je moslims nauwelijks als mede-gelovigen beschouwen? Staat het in 
de Koran dat terroristen voor hun daden beloond worden met maagden in 
het paradijs of heeft dat niets met de Islam te maken? Lopen de wegen 
van Mohammed en Jezus parallel of niet? Is er reden om bang te zijn voor 
moslims in het algemeen? Kortom, bent u geïnteresseerd? Dan bent u van 
harte welkom en krijgt ook de kans om vragen te stellen! Drs. J.D. Kraan 
is predikant te Bergum. Van 1978-1985 was hij staflid van het Christelijk 
Studie Centrum te Rawalpindi, Pakistan. Daarna werkte hij in Nederland 
tot 1989 om namens de Gereformeerde Kerken en de Unie ‘School en 
Evangelie’ het christelijk onderwijs toe te rusten voor de ontmoeting met 
moslimleerlingen en hun ouders. De avond wordt gehouden in De Schakel 
achter de Kruiskerk, aan de Voorstraat in Buitenpost. Aanvang 20.00 uur.

Opbrengst KWF collecte 2010
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost heeft € 5113,66 op-
gebracht. De KWF afdeling Buitenpost dankt daarom iedereen voor zijn of 
haar bijdrage aan deze collecte! Wie de collectant heeft gemist kan alsnog 
een gift overmaken op de Rabobank, rekeningnummer: 333.777.999 ten 
name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Zaterdag 20 november brengt 
Sinterklaas een bezoek aan Bui-
tenpost. Samen met de show-
band Domuko uit Dokkum en 
alle kinderen van Buitenpost 
verwelkomt onze altijd enthou-
siaste Buitenposter speaker 
Hielke Jan Ellens en onze bur-
gemeester van Achtkarspelen 
dhr. van der Zwan, Sinterklaas 
en zijn Pieten om 14.00 uur op 
het station in ons prachtige Bui-
tenpost. Vervolgens gaat Sinter-
klaas samen met zijn Pieten een 
rondrit maken door het dorp. 
Gelijktijdig kunnen de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 van de 
basisscholen meedingen naar 
de prijzen die ze kunnen winnen 
door het invullen van de Sint-

quiz. Daarna zijn alle kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 welkom in It 
Koartling aan de Schoolstraat te Bui-
tenpost om hier het sinterklaasfeest 
verder te vieren. Voor de kinderen 
van groep 1 en 2 van de basisschool 
is dit feest van 15.00 uur tot 15.45 
uur. De kinderen van groep 3 en 4 
van de basisschool vieren dit feest 
van 16.00 uur tot 16.45 uur.
Via de scholen wordt de nodige in-
formatie uitgedeeld. Kinderen die 
elders naar school gaan kunnen 
informatie halen bij bakkerij Gouma 
in de Kerkstraat. Natuurlijk is er ook 
weer de gelegenheid om je ver-
langlijstje of een brief aan Sinter-
klaas te sturen. Bij bakkerij Gouma 
kun je deze brief in de sinterklaas-
brievenbus doen.

Eén van de aquarellen van dhr. Kroese. (eigen foto)

Dit is geen zangkoor of groep 
maar de volièrevereniging met 
leden uit Buitenpost en omlig-
gende dorpen. Ieder jaar or-
ganiseert de vereniging een 
ledenshow in november. Dit 
jaar wordt de show gehouden 
op vrijdag 5 en zaterdag 6 no-
vember in It Koartling. Vooral de 
jaarlijkse tentoonstelling is een 
must. Want de vogels worden 
eerst gekeurd op kleur - con-
ditie - grootte en andere crite-
ria, om dan tentoongesteld te 
worden aan het publiek. Voor 
de leden altijd weer een spannende aangelegenheid: 
hoe hebben mijn vogels het er afgebracht? Er zijn ette-
lijke soorten vogels waar mee wordt gekweekt. Onze 
vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers die ook het mooie maandblad Onze 
Vogels uitgeeft. Hier staan veel wetenswaardigheden 
in over het houden en kweken van vogels. Sommige le-
den van onze vereniging doen ook nog mee aan de Re-
gioshow en aan de Districtskampioenschappen Fries-
land en nog aan de Grote Bondsshow in Apeldoorn met 
zo’n 15.000 vogels die daar tentoongesteld worden.

Wij zijn een kleine leuke ver-
eniging, waar zeker nog ruimte 
voor nieuwe leden is. Zijn er 
vogelliefhebbers die wel vogels 
hebben, maar nog geen lid van 
een vereniging zijn, dan kunt u 
zich altijd aanmelden bij het on-
derstaand adres van de vereni-
ging. En ook met vragen over 
het hoe en wat van de vogel-
sport kunt u er terecht. Wat is 
het toch mooi dat je vogels ringt 
met je eigen kweeknummer!

De openingstijden van de show 
zijn: vrijdag 5 november van 19.00 tot 22.00 uur en za-
terdag 6 november van 10.00 tot 15.30 uur. Hopelijk 
hebben we u hiermee wat uitleg gegeven over onze 
mooie vogelsport en hopen u ooit te ontmoeten bij 
onze vereniging.

H. Dijkstra, secretaris De Edelzangers, Gruttostraat 2, 
Kollum, tel. 452520

Vogelshow volièrevereniging De Edelzangers

Hij komt, hij komt…

Rijstvogel. (foto: www.volierevogels .nl)



PBB Van de bestuurstafel...

Oktober 2010

Het bestuurswerk voor Plaatselijk Belang heeft zo ook zijn leuke kanten. Je komt 
nog wel eens ergens, en je ziet en hoort wel eens wat. Zo mochten twee bestuurs-
leden op dinsdag 19 oktober deelnemen aan een zogenaamd Jeltingahûs-petear in 
het Jeltingahuis. De gemeente had alle plaatselijk belangen in Achtkarspelen uitge-
nodigd om op de late namiddag en vroege avond te komen praten over ontwikke-
ling en leefbaarheid van de 12 dorpen. En het daarbij aangeboden diner smaakte 
prima. Dat het volledige college met de gemeentesecretaris en diverse ambtenaren 
zo ruim de tijd namen om naar ons te luisteren mag ook als erg positief worden 
benoemd. Uit alle gesprekken kwam veel naar voren, maar voor ons als PBB was 
en is duidelijk, wij hebben als onderscheidene dorpen toch veel meer met elkaar ge-
meen dan dat wij van elkaar verschillen. Misschien dus toch ook een aanleiding om 
elkaar daarin meer te vinden. Het moment was tegelijk een goede gelegenheid om 
nog eens te informeren naar zaken die PBB hoog zitten. Op de ogenschijnlijke stilte 
rond het herinrichtingsplan Centrum Buitenpost werd door wethouder Lammers 
met de woorden: “er gebeurt juist heel veel” gereageerd. Later werd door dezelfde 
wethouder nogmaals het belang onderstreept van duidelijke communicatie tus-
sen gemeente en belanghebbenden, en gebruikte daarbij deze situatie als voor-
beeld. Het werd gevolgd met de toezegging dat we beter op de hoogte gehouden 
zullen worden. Dus we lopen nu dagelijks nog vaker naar onze brievenbus, want 
het is voor elke passant duidelijk dat er echt schot in de aanleg van rondweg zuid-
oost zit, dus het ijzer is nu heet...

Positief nieuws mag ook het heten dat wethouder van der Veen van de gelegen-
heid gebruik maakte om te verzekeren dat zwembad De Kûpe niet zondermeer 
slachtoffer van het bezuinigsmes zal worden. “De gemeente beseft heel goed het 
belang van een zwemvoorziening in deze omgeving, en zal daarom zorgvuldig 
onderzoeken wat er mogelijk is”. Daarnaast konden wij van het stichtingsbestuur 
van It Koartling vernemen dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing voor, ook 
hier, de aangekondigde bezuinigingen. Het mes zal diep en onmiskenbaar voelbaar 
snijden, maar de voorziening kan, zoals het nu lijkt, toch blijven bestaan. Wij blijven 
nieuwsgierig naar verder nieuws hierover.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Johan Kootstra, voorzitter, e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl, tel. 541322
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E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Lolkje Boorsma tel. 06 15500493
Johan Kootstra tel. 541322
Bennie Nauta tel. 541699
Cathy Pot  tel. 544988
Cornelis Visser tel. 542787
Karin van IJsseldijk tel. 0512 - 352471

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties en vragen 
en klachten over de bezorging: Jelly Nij-
boer, tel. 543155/06  27861498, e-mail: 
nijboer42@gmail.com

D r u k :  
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

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

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 12 november 2010. 
De volgende editie verschijnt 

in week 47 van 2010.

™
> Via de Lauwerspas krijgen huishoudens met 
een laag inkomen korting op lidmaatschap van de 
bibliotheek, sportclub, muzieklessen en het zwem-
bad. Minima in Achtkarspelen moeten het straks 
misschien zonder de Lauwerspas stellen. Burge-
meester en wethouders stellen voor de regeling in 
2012 af te schaffen. Volgend jaar wordt de kortings-
regeling alvast afgeslankt. Dat staat in de program-
mabegroting 2011-2014 van de gemeente.
 > De politiepost in het gemeentehuis in Buiten-
post functioneert niet. Sinds dit jaar is de politie-
post in gebruik maar noodzakelijke voorzieningen 
ontbreken. Ook zijn er geen wapenkluizen. Een 
agent die zijn dienst moet beginnen in Buiten-
post, moet eerst naar Dokkum om daar een 
wapen op te halen en ’s avonds moet het wapen 
daar weer worden ingeleverd. Het bureau in Bui-
tenpost moest vorig jaar dicht, tijdens een bezui-
nigingsronde van de politie. Burgemeester Van 
der Zwan baalt stevig van de huidige situatie.
> Bij een bewoonster van De Vang in Buiten-
post is eind vorige maand door onbekenden een 
steen door het keukenraam gegooid. Met veel 
geluk kwam haar hond - die in de keuken lag te 
slapen - met de schrik vrij. De steen werd verder 
vergezeld met de geplakte tekst ’jodehoer’ terwijl 
ze zelf niet joods is. De aanleiding voor de tekst 
is wellicht een joods gezin dat naast haar woont 
aan de Vang in Buitenpost. Enkele dagen later is 
er ook een poging tot brandstichting gedaan. De 
politie heeft de zaak in onderzoek.
> Het AOC Friesland in Buitenpost is genomi-
neerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 
2010. Aan het AOC krijgen de leerlingen kennis 
over streekeigen gewassen, reden waarom de 
jury de school heeft genomineerd. AOC Fries-
land gaat op 25 november de concurrentie aan 
met twaalf andere genomineerde projecten voor 
de geldprijs van vijfduizend euro.
> Het bouwproject van de oostelijke rondweg 
bij Buitenpost gaat een jaar in beslag nemen. 
Volgens de gemeente Achtkarspelen is de ver-
wachting dat de rondweg wel medio 2011 voor 
het verkeer opengesteld kan worden. Hierna 
worden de noordelijke en zuidelijke ontsluitings-
weg naar Buitenpost gereconstrueerd. Het hele 
project zal dan ongeveer eind 2011 gereed zijn.

Al gelezen?
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Tsjochkonsert:
Dixie Doodle en Pieter & Iris
Het zuiden van de Verenigde 
Staten van Amerika is een 
smeltkroes van volken en cul-
turen. Deze regio, die bekend 
staat als Dixie, is de bakermat 
van talloze muziekstijlen zoals 
blues, jazz, country, cajun en 
bluegrass. Dixie Doodle is een 
collectief muzikanten die een 
passie voor deze muziek delen. 
Zij kiezen voor het akoestische repertoire; swingend gespeeld en met 
scherpe samenzang. Traditionals, eigen werk en songs van onder andere 
Old Crow Medicin Show, Bob Dylan, Neil Young en Steve Earl worden 
met een aanstekelijk enthousiasme gebracht door Wyger Smits  zang en 
gitaar, Johanna Hamstra “Banjohanna” banjo en zang en Buitenposter 
Wander van Duin contrabas en zang.

Het jonge duo Pieter & Iris kreeg 
z’n felbegeerde drie minuten 
roem op de Fryske Music Night 
in 2009. Iris Kroes en Pieter 
Veenstra mochten in het WTC 
Expo in Leeuwarden optreden 
voor een publiek van duizen-
den muziekliefhebbers. Uit zes 
nominaties koos de jury - met 
onder meer Syb van der Ploeg - hun vertolking van ‘Allegear yn koar’.

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

Theaterstuk Kredo uitgesteld
De voor donderdagavond 21 oktober geplande en reeds uitverkochte voor-
stelling Kredo in café The Point kon helaas niet doorgaan. Dit in verband 
met een ernstige blessure van speelster Anke Bijlsma. De voorstelling 
staat opnieuw op het programma op donderdagavond 31 maart 2011 in 
café The Point om 20.00 uur. Reeds verkochte kaarten blijven gewoon gel-
dig. Het terugbrengen van gekochte kaarten is tevens mogelijk bij Foppe 
de Vries, Julianalaan 26, Buitenpost, 0511 541444.

Nieuwjaarsconcert in de Mariakerk
Op zondag 2 januari 2011 wordt er om 16.00 uur een orgelconcert ge-
geven op het fraaie Van Dam orgel in de Mariakerk. Voor de liefhebbers 
van orgelmuziek een unieke gelegenheid om kennis te maken met het 
virtuoze spel van Martin Mans. In de afgelopen jaren mochten zijn con-
certen steevast op vele belangstellenden rekenen. Het programma van 
dit bijzondere concert zal uiteraard zeer gevarieerd zijn om het voor velen 
aantrekkelijk te maken. Noteert u de datum alvast in uw agenda !!!

Kaarten zijn ter zijner tijd in de voorverkoop bij Dropshop Liquorice te ver-
krijgen en op de concertdatum aan de kerk. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: Wim Feenstra, tel. 541461 of Klaas en Jelkje tel. 543397.

Afmelding 
De speelgoedbeurs die op zaterdag 6 november 2010 gehouden zou wor-
den in de Fonteinkerk in Buitenpost, gaat wegens te weinig belangstelling 
niet door.

Zondagmiddaglezing 
Doopsgezinde Kerk
Ds. Dini Stavenga-van der Waals houdt op zondagmiddag 7 november a.s. 
een lezing met als thema: Utopie en de verwachting van het Koninkrijk. 
Ds. H.G. Stavenga van der Waals is in het verband van de Nederlandse 
Hervormde Kerk begonnen als jeugdvicaris in Utrecht en vervolgens stu-
dentenpredikant in Groningen. Later werd zij gemeentepredikant in Eng-
wierum en missionair toeruster in de provincie Fryslân. In 1997 is zij eervol 
ontheven uit haar ambt en sindsdien als vrijwilliger actief. Ondermeer als 
voorzitter van de Friese Raad van Kerken (1999-2004), van de Arme kant 
van Friesland (2005-2009) en als lid van de programmacommissie van de 
Olterterperkring. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De lezing zal worden afgesloten met een Vesper o.l.v. Ds. T. Weidema-
Bos. In de Ark kan onder het genot van een hapje en een drankje nog 
verder worden nagesproken.

Aanvang lezing: 15.00 uur
Kerk open        : 14.30 uur

De Krite spilet Dûbel Ferhierd
Je wurde in dei âlder, de trep op en ôf is somtiden krekt wat te folle... 
Auke Galama en syn frou Durkje dy’t in grut hûs bewenje, beslute útein-
lik om de boppeferdjipping te ferhieren. Victor Palstra, drok op syk nei 
wenromte, komt op harren advertinsje ôf en beslút de keamer út hannen 
fan Durkje te hieren. Dat is moai tinke je dan. At Auke dan krekt dêrnei 
de keamer ferhierd oan Lisette Katsma wurdt it wat minder. In op it each 
ûnskuldich misferstân krijt in ûnplesierich karakter, as dy twa folslein fers-
killende minsken ûnwrikber blyk jouwe fan har ûnwil om foar de oar te wi-
ken. De emoasjes rinne bytiden heech op... Mar wa wol úteinlik opbaarne 
en wa wol smeulend dôvje? Nijsgjirrich wurden... gewoan komme, want 
jo witte it, kritejûnen binne noflike jûnen,

Spilers:
Victor Palstra, Arnold Jan Ruisch, Lisette Katsma, Bianca Wiersma, Auke 
Galama, Eerde de Bruin, Durkje Galama, Anneke Nieuwenhuis, Roos 
Greetje Klaren
Regy: Theo Smedes
Ynstekster: Gryt de Poel
Lûd: Jan Dijkstra
Ljocht: Ernst Jaap de Haan
Dekor: Harry Nieuwenhuis, Oeds van der Ploeg jr.,
 Tjeerd Weidenaar en Foppe de Vries
Dûnsmuzyk: 20 novimber Melody
 27 novimber  Bonnefooi
Foarferkeapadres: Hedera Blommen
Foarferkeap: Foar leden fan 6 novimber ôf.
 Foar net-leden fan 13 novimber ôf.

Strijkkwartet Alauda in De Kruidhof

Eén keer in het jaar komt strijkkwartet Alauda vanuit Amsterdam naar De 
Kruidhof met een klassiek concert door drie violen en een cello. Prachtige 
muziek voor wie ervan houdt. Het is mooi dat dit kan plaatsvinden in het 
restaurant van De Kruidhof. De tuin is al gesloten, maar ter ere van dit 
concert kan men nog even door de tuin dwalen en van de herfstsfeer 
genieten. Het programma bestaat uit werk van Joseph Haydn, Janacek 
en Dvorsjak. Bijzonder is dat het kwartet ook nog iets gaat spelen van de 
Friese componist Anne Vogel. Het Behouden Huis rekent op mensen die 
van deze muziek houden en die het ‘zondags’ vinden ernaar te luisteren in 
een sfeervolle en vertrouwde omgeving. Het concert vindt plaats op zon-
dagmiddag 7 november om 15.00 uur, maar men kan al eerder nog even 
(gratis) de tuin in gaan. Het restaurant is open, een kaartje kost € 10,-.



Op 20 november 19

Online bloemen bestellen:
www.hederabloemen.nl

Auto van de week:
Chevrolet Lanos Sport 
3 drs. 16-16 V
km. stand : 53000 !!!
kleur : zwart metallic
bouwjaar : 2001
prijs : € 3500,- incl. nieuwe 
APK
opties : trekhaak, airco, elec. 
ramen 
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Tussen 1882 en 1896 beleefde 
Nederland een ernstige landbouw-
crisis. Door de invoer van goed-
koop Amerikaans graan kelderden 
de landbouwprijzen en duizenden 
boeren raakten diep in de proble-
men. Alleen modernisering kon de 
crisis keren. De banken in de grote 
steden durfden geen kredieten te 
verstrekken. In navolging van Duits-
land namen plaatselijke notabelen 
en geestelijken het initiatief tot de 
oprichting van de eerste boeren-
leenbanken. In 1898 sloegen zes 
van dergelijke banken in Utrecht 
de handen ineen en richtten de 
(overwegend protestantse) Coö-
peratieve Centrale Raiffeisen-Bank 
op. Nog hetzelfde jaar ontstond in 
Eindhoven de (katholieke) Coöpe-
ratieve Centrale Boerenleenbank 
(bron: Internet).

Een buitenkans
Wanneer je een ex-bankier tegen-
over je hebt zitten, moet de eer-
ste vraag wel over geld gaan. Wat 
merkt Ben van de huidige crisis? 
“Ik merk er persoonlijk helemaal 
niks van”, antwoordt hij. “Er zullen 
vast wel mensen zijn die het wel 
moeilijk hebben. Die hun baan heb-
ben verloren. Maar dat hoeft nog 
niet iets met de crisis te maken 
te hebben. Het wordt een beetje 
overdreven, lijkt mij”, is zijn conclu-
sie. “We gaan er gemiddeld een 
kwart procent op achteruit volgens 
de fi nanciële beschouwingen. 
Waar praten we over?” Benny Kort 
werd in 1939 geboren en begon 
al op zijn zestiende bij de Boeren-
leenbank in Oosterwolde te wer-
ken. “Dat was werken en leren”, 
verduidelijkt Ben. “Ik heb jarenlang 
avondcursussen gevolgd. Het was 
een tijd van ontwikkeling, opbouw 
en groei. Maar ik had niet het idee 
dat ik veertig jaar bij een bank zou 
werken. Het leek me saai, maar 
dat is erg meegevallen.” Ben zou 
het van jongste bediende tot bank-
directeur schoppen. “In 1961 werd 
ik benaderd door de inspecteur 
van de bank. Hij had mijn naam 
doorgegeven aan Twijzel, waar 
een Boerenleenbank stond. Men 
wilde vanuit Twijzel een bijkantoor 
stichten en daar werd ik voor aan-
gezocht.” Dat was een interessant 
aanbod voor Ben die al een aan-
tal jaren verkering en trouwplan-
nen had. “De bank werd aan de 

Parklaan 3 gevestigd. De ene kant 
van het pand diende als bank, de 
andere kant als woning. Zo is in 
Buitenpost de Boerenleenbank 
begonnen. Vroeger was het zo dat 
in dorpen waar een zuivelfabriek in 
de buurt was, een Boerenleenbank 
kwam. In Achtkarspelen stonden 
ze in Augustinusga en Twijzel en 
vond er later uitbreiding plaats”, 
schetst Ben. “De bank in Twijzel 
ontstond al in 1916.” 

Het pasgetrouwde stel betrok de 
bankierswoning. “In Buitenpost 
had je de Nutsspaarbank en de 
Amsterdamse Bank. Ik heb toen 
kennis gemaakt met de heer Tuin-
man, directeur van de Nutsspaar-
bank en met meneer Post van het 
postkantoor. Meneer Post zei toen 
tegen me: ‘Je bent hier wel, maar 
dat wordt niks. De mensen hier zijn 
allemaal bij Tuinman.’ Maar het is 
ons wel gelukt.” In het begin kwa-
men hoofdzakelijk boeren naar de 
bank. In de zestiger jaren kwam 
daar een omslag in. “De groei is 
gekomen toen boeren hun melk-
geld over de bank moesten krijgen. 
Oorspronkelijk werd één keer in de 
twee weken bij het melk ophalen 
een lege melkbus met een enve-

lopje met het melkgeld voor aan 
de weg gezet. De boer haalde dat 
dan snel op, dat kon toen nog. De 
melkrijder reed dus met een hele-
boel geld. Toen de boeren steeds 
meer van het betalingsverkeer ge-
bruik maakten, werd het verplicht 
gesteld het melkgeld via de bank 
te ontvangen. Door het contact van 

de boeren met de middenstanders 
die ze moesten betalen, probeerde 
je die ook weer als klant te krijgen. 
Wat ook mede oorzaak was voor 
de verplichtstelling, is een inbraak 
in de zuivelfabriek van Tolbert. Op 
vrijdag werd het melkgeld van de 
bank gehaald en werden de zakjes 
met geld in de kluis van de fabriek 
gelegd. Age M. heeft toen de kluis 

gekraakt, waardoor hij de stoot ge-
geven heeft tot het uitbetalen van 
gelden door de bank. Dat kwam 
ons ten goede. Ik zeg nog wel 
eens: Age M, bedankt!” 

Triple A
In 1973 kreeg je weer een ontwik-
keling in het betalingsverkeer toen 

werknemers hun loon niet langer 
in een zakje kregen, maar op een 
salarisrekening bij de bank. Ook 
dat bevorderde de groei van de 
banken. In 1972 besloten de Raif-
feisenbank en de Boerenleenbank 
samen verder te gaan als de RA-
BObank. “Zo zijn we begonnen in 
1961”, mijmert Ben. “En in 1974 is 
de hoofdvestiging van Twijzel ook 
naar Buitenpost gekomen. Toen is 
er een nieuwe bank gebouwd aan 
de Kuipersweg. Die is inmiddels 
weer verbouwd. Naast leningen 
aan bedrijven, woninghypotheken 
en sparen kwamen er steeds meer 
producten bij.” Een verschil met 
andere banken is dat de bank een 
coöperatieve bank is. “Een coöpe-
ratieve vereniging heeft leden en 
geen verplichtingen om dividend 
uit te betalen. Commerciële banken 
hebben aandeelhouders en moe-
ten hen wel een deel van de winst 
uitbetalen. Bij ons zijn de leden de 
baas. Het is een democratische 
vorm van ondernemen”, legt Ben 
uit. De RABO staat niet genoteerd 
bij de beurs en kreeg een Triple A 
status. “De enige in Nederland”, 
bevestigt Ben trots. “Dat wil zeg-
gen dat het een kredietwaardige 
en betrouwbare bank is.” Sparen 
is voor Ben ook geen vies woord. 
“Iedereen moet sparen. Je moet 
altijd dingen vervangen. Of plotse-
ling iets aanschaffen. Dan is het 
toch wel handig als je wat geld 
achter de hand hebt. Als je dat niet 
hebt en je moet voor alles geld le-
nen of op afbetaling kopen, bete-
kent dat dat je afhankelijk wordt 

en kwetsbaar”, waarschuwt Ben. 
Hij heeft ook wel een oordeel over 
banken die omvallen. “De mens 
is hebzuchtig. Hebzuchtige men-
sen werken ook bij banken. Maar 
de banken voldoen aan de vraag 
van hun klanten. Mensen zochten 
de maximale rente bij Icesave, en 
namen dus het maximale risico. 
Maar als het dan misgaat, is het 
nooit de eigen schuld. Dan moet 
de overheid ingrijpen en de schade 
vergoeden.”

Penningmeester
Geld maakt niet gelukkig. Waar 
vindt Ben zijn geluk in? “In mijn 
gezin”, antwoordt hij vlot. “Ik ben 
gelukkig getrouwd en we hebben 
vijf kinderen en negen kleinkinde-
ren. Dat is naast gezondheid het 
meest waardevolle in het leven.”  
Van huis uit heeft Ben meegekre-
gen dat je je naast je werk moet 
inzetten voor kerk, staat en maat-
schappij. “Dat hebben wij op onze 
bescheiden wijze ook wel gedaan. 
Het is ook goed om andere con-
tacten te hebben buiten je werk. 
Anders word je een beetje bedrijfs-
blind. Dus heb ik veel bestuurlijke 
functies vervuld.” Als man van de 
bank werd Ben altijd voor de func-
tie van penningmeester gevraagd. 
“Ik heb wel getracht om daaraan 
te ontkomen”, lacht hij. “Ik ben be-
gonnen als bestuurslid bij de ARP. 
Verder ben ik diaken geweest in de 
kerk. Dat was niet zo’n gelukkige 
combinatie met mijn functie. Wat 
je van de ene kant wist, kon je aan 
de andere kant niet gebruiken. Dat 
heb ik dus niet weer gedaan. Wel 
ben ik na mijn pensionering acht 
jaar voorzitter van de Commissie 
van Beheer geweest. Ik hou van 
voetbal en was jeugdleider van 
een voetbalclub.” Ook bij het on-
derwijs heeft Ben zijn sporen ver-
diend. “Bij uitzondering ben ik een 
tijd voorzitter van het bestuur van 
de christelijke lagere school en de 
MAVO geweest. Ze hadden al een 
hele goede penningmeester. Van 
het Lauwers College ben ik lange 
tijd penningmeester geweest in 
de periode Bos.” En alsof het nog 
niet genoeg is, vertelt Ben dat hij 
bij de oprichting van het Haersma-
hiem betrokken is geweest en zich 
vijftien jaar voor het themapark De 
Spitkeet in Harkema heeft ingezet. 
Over de toekomst hoeft Ben zich 
geen zorgen te maken. “Ik heb 
een goed pensioen. Ik heb een 
hele goede werkgever gehad. Het 
RABO pensioenfonds betaalt ons 
nog steeds trouw uit. Geïndexeerd. 
We krijgen er steeds nog iets bij 
elk jaar. We hebben dus geen kla-
gen.”

De mens is hebzuchtig. . .
Ben Kort over geld en bankzaken

(advertentie)

Vroeger was alles duidelijk: de boer melkte de koeien, de postbode 
bezorgde brieven en de  bank bewaarde je spaarcenten voor de 
oude dag. Inmiddels wordt de koe gemolken door een robot en 
brengen huisvrouwen de post rond. Bovendien moet je maar af-
wachten of er straks nog wel pensioengeld genoeg is. Vroeger was 
niet altijd: beter. In de jaren ’30 veroorzaakte een crash op Wall 
Street een wereldwijde crisis. Door de huidige crisis zou je ook 
geen bank meer vertrouwen. Maar soms bracht een bank uitkomst 
in crisisdagen. Ben Kort weet ons meer te vertellen over deze Boe-
renleenbank. 

Ben Kort tijdens zijn afscheid van de RABO bank. (eigen foto)

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk

De toenmalige Boerenleenbank met woonhuis aan de Parklaan bank. (eigen foto)

(advertentie)



De nieuwe collectie is binnen! 

Gaastra - Twinlife - Protest - LTB - enz.

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

NIEUW: Tilda stoffen en benodigdheden voor 
het maken van Tilda poppen en accessoires

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

De nieuwe
agenda’s en kalenders 

2011 zijn binnen!

Techni-Cal premium honden- en kattenbrokjes nu met gratis 
zakje snoepjes
 
Bento Kronen kattenbakvulling roomwitte kleikorrels 18 kg van 
€ 7,95 voor € 5,95
 
Bij aankoop van een warmtepak gratis paar sokken geschikt 
voor in de laarzen.

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Tuin (be ) leven

oktober 2010 “Lovende woorden”
“ ’t Is weer voorbij die mooie zomer”... Iedereen kent het lied van Gerard Cox. Het 
zomerseizoen ging wel heel snel dit jaar, dat beaamt het voltallige team van De 
Kruidhof: eerst een lange winterperiode die de groei en bloei van de botanische 
tuin vertraagde en later een zeer wisselvallige zomerperiode. Ondanks dit was het 
jubileumjaar van De Kruidhof een groot succes en verwelkomden we samen met 
het IJstijdenmuseum meer dan 17 000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit jaar 
meer en meer bezoekers uit het buitenland: België en Duitsland zijn nog steeds de 
buitenlandse hofleveranciers en weten vooral door het wereldwijde web De Kruid-
hof goed te vinden.
Traditiegetrouw is de Oogstdag de laatste dag van het Kruidhofseizoen. Terugkij-
kend was het een jubileumseizoen dat wel duizend bloemen deed bloeien en waar-
van nu de vruchten worden geplukt. Vruchten in de vorm van goed verzorgde bo-
tanische producten, vruchten in de vorm van de 17000 bezoekers die de weg naar 
Europa’s grootste botanische kruidentuin wisten te vinden. Het begon op 3 april 
met de opening van het jubileumseizoen. Alhoewel de tuinen zich toen nog niet in 
hun volle glorie lieten zien zagen de thematuinen er zeer goed verzorgd uit. Door 
de lange winter hadden we enige achterstand opgelopen maar zo voor de ope-
ningsdag werd alles op scherp gezet en was de tuin meer dan representatief.
Helaas was ten tijde van de opening de speeltuin nog niet helemaal klaar. In mei 
mochten de eerste kinderen wel spelen in de prachtige Acasia-houten speeltoestel-
len. Gaandeweg het seizoen kwamen de terugkerende evenementen, de meeste in 
samenwerking met het IJstijdenmuseum dat ook is gevestigd op het terrein van 
De Kruidhof. De Tuindag Buitengewoon, de Glazenhuisbijeenkomst tegen malaria, 
en de eerste rondleidingen door de thematuinen, de Natuurmarkt en in oktober 
Rondje Kunst Achtkarspelen tijdens de Oogstdag. Opvallend was dit jaar dat er 
maar liefst drie kunstenaars exposeerden in de tuinen. Jan Ketelaar, Hein Mader 
en houtbewerker Oene van der Veen. Kunst, cultuur en botanie, prachtige ingredi-
enten die het jubileumjaar van De Kruidhof maakten tot een prachtige oogst.
Als directeur van De Kruidhof maak ik regelmatig een praatje met onze gasten. 
De verhalen en belevingen van bezoekers die van ver komen zijn overweldigend en 
zeer leerzaam. Het is vooral de verbazing die mensen uitspreken dat het hier in de 
Noardlike Fryske Wâlden zo rustig en authentiek is gebleven. De authenticiteit ook 
van een botanische tuin van omvang midden in het dorp spreekt tot verbazing. 
Ook het gastenboek van de Kruidhof geeft een aardige indicatie van hetgeen be-
zoekers ervaren. Lovende woorden! 
Toch zijn we nu al met het thema van het volgende jaar bezig om onze ware ambi-
tie -nog meer tevreden bezoekers naar Buitenpost trekken- waar te maken. Ware 
passie voor De Kruidhof. “Passie” zal dan ook het jaarthema zijn voor 2011. Passie 
voor... kruiden, tuinen, fruit, spelen, muziek, stenen, planten etc. etc. Passie! Moch-
ten er Binnenstebuitenlezers zijn die suggesties hebben voor ons jaarthema dan 
zien wij graag hun reactie tegemoet via info@dekruidhof.nl of de contactbutton 
op www.dekruidhof.nl.

Jan Willem Zwart

Nog niet zo lang geleden werd het ‘nieuwe’ parkeerterrein aan de noordzijde van het 
NS-station geopend. Deze fotograaf constateerde onlangs dat de capaciteit van het 
parkeerterrein al niet meer afdoende is. Het terrein wordt zo druk bezocht dat er alweer 
in het gras geparkeerd moet worden. (foto: Hielke Boorsma)

Het was overweldigend dat zo 
velen ons gesteund hebben bij 
het laatste afscheid van onze

Laurens (Lauw) de Jong

Het was een warm, waardig en 
waardevol afscheid. Een ieder 
die op wat voor wijze ook zijn/

haar medeleven heeft betoond, 
al was het alleen al door te 
zwaaien als u langs kwam, 

tijdens het lange ziekteproces 
en hem hierdoor fijne laatste 

levensjaren hebt bezorgd.

U allen zeggen wij oprecht 
hartelijk dank.

Het heeft ons goed gedaan.
Maria (Rie) A. A. de Jong-Smit 

Theuny en Jan
Laurens

Diana en Henk
klein- en achterkleinkinderen

Buitenpost, oktober 2010

Dankbetuiging

Op zaterdag 2 oktober werd de reünie van de klas uit 1954 van de christelijke kleuterschool  
gehouden in De Kruidhof. De school stond in de Irenestraat, maar is afgebroken. Van 
links naar rechts: Alie Bruining, Tineke Dijkstra, Jannie de Haan, Janny Kamstra, Gerrit 
Koster, Rienk Postma, Grietje Hoekstra, Joukje Vonk, Okje de Vries, Martha van Lune, juf 
Jannie Pilat, Hillie van der Werf en Gellie van der Veen. (foto: Grietje Hoekstra)

De reünie

De foto

Afgelopen zondagmorgen 2 oktober om 02.00 uur werden de eerste liggers van het viaduct over het spoor in het Oost van Buitenpost 
geplaatst. Dat leverde dit mooie plaatje op. De verwachting is dat medio 2011 de werkzaamheden aan de rondweg zullen zijn afgerond. 
(foto: Hielke Boorsma)

De foto

K leuren maar...
door Donny Windsant

Damclub Buitenpost
Buitenpost kende van oudsher al een damclub met een groot aantal leden 
die speelden in de Gerbozalen aan de Voorstraat (tegenwoordig kapsalon) 
en ook later nog in café Klamer. In de jaren zeventig ging de damclub ter 
ziele vanwege te weinig leden.
Na de heroprichting van damclub Buitenpost in de tachtiger jaren, mede 
op initiatief van Frans van Lune, kwam de vereniging weer tot bloei onder 
voorzitterschap van dezelfde van Lune. Momenteel zijn er een twintig le-
den actief bij damclub Buitenpost. De club heeft nogal te maken met ver-
grijzing en dat baart grote zorgen. Gelukkig hebben we momenteel twee 
sterke jeugdleden; Henk en Willem Pol (beiden kampioen van Friesland 
bij de pupillen).
Ook het jeugd-/schooldammen werd nieuw leven ingeblazen onder de 
bezielende leiding van Dirk Teitsma. In al die jaren werd de damclub weer 
een begrip voor Buitenpost en omgeving.
De club houdt domicilie in Boelensstate aan de Parklaan en speelt op 
maandagavond. In de Friese Bond wordt gespeeld met een achttal in de 
1e klasse. Natuurlijk wordt er serieus gespeeld op de clubavonden om tot 
een goed resultaat te komen. Dat wil niet zeggen dat er niet gepraat mag 
worden, want ook het sociale aspect kent een hoge prioriteit. Voorop staat 
dat iedereen met plezier moet kunnen dammen en dat wil men graag zo 
houden bij damclub Buitenpost.

IJpe Kroodsma, secretaris damclub Buitenpost e.o.
tel. 542754, e-mail: kroodsma_cuniculus@yahoo.com

Wat verenigt  ons...  



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

Ten Cate ondergoed 
3 + 1 gratis

Er is maar één 
Lippe Lap

DRACHTEN  •  HEERENVEEN  •  L E EUWARDEN
WOLVEGA (HOME  C ENTER  WOONBOULEVARD )

BU I T ENPOST  (WOONEXPO )

Mis. Het zijn er wel 

zeven. Door heel 

Friesland. Dus altijd 

dicht bij u in de 

buurt. En dat komt 

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

de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: Lippe 

Lap, zo is er maar één.

WWW.LIPPELAP.NL

Nieuw bij Tripartite:

Uw huid in een optimale conditie met de
Deep Peel en Ultra Sonoor Computer!

Benieuwd wat wij voor uw huid kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact op of kom langs.

Schoonheidssalon Tripartite
Oude Havenstraat 4, 9285TC Buitenpost, tel. 0511-540250



Op 30 september opende de burgemeester van Acht-
karspelen in Boekhandel IJlstra een tentoonstelling van 
poesiealbums. De heer Van der Zwan legde er in zijn 
toespraak de nadruk op dat die in de loop van een lang 
leven liefdevol zijn gekoesterd en zorgvuldig bewaard. 
Meer dan veertig dames uit Buitenpost hebben hun al-
bum in bruikleen afgestaan om ook anderen een blik in 
hun innerlijk te tonen. Het oudste album is rond 1880 
aangelegd, het jongste honderd jaar later. In totaal 
hebben meer dan duizend personen een met de hand 
geschreven versje aan het papier toevertrouwd. Nog 
altijd kunnen de huidige eigenaars, die inmiddels op ja-
ren zijn gekomen, ontroerd vertellen wat hun mem of 
beppe, familieleden of onderwijzers als heilwensen of 
‘vergeet mij niet’ hun indertijd hebben meegegeven. 
Burgemeester Van der Zwan memoreerde dit alles en 
wees er met nadruk op dat in de albums een vaste 
volgorde van inschrijvers heerst: eerst de ouders, daar-
na de anderen. Iedereen kreeg zo een bladzijde toe-
gewezen. Blanco bladzijden betekenden dat iemand 
(meestal de heit) voor het moeilijke karwei nog geen 
tijd had kunnen vrijmaken. Eens te meer bewees onze 
burgervader die avond hoezeer hij zich bij de mensen 
in hun alledaags bestaan betrokken voelt.

Na het vertrek van de burgemeester volgde er onder 
dankzegging aan de heer Van der Kooi nog een korte 
uitleg van het genre. Sia Odinga declameerde verzen 
van De Genestet, die rond 1845 met zijn gedicht ‘Al-
bum’ tot deze tentoonstelling onbewust de aanzet 
had gegeven. Wander van Duin tenslotte bracht bij 
declamatie van een liefdesgedicht van Piet Paaltjes op 

zijn gitaar klassiek-weemoedige melodieën voort. Al 
vroeger op de avond had Jelkje Kloosterman een fraai 
boekje gekregen, waarin de open liggende bladzijden 
van de albums in kleur zijn afgedrukt. 

Zij was het, die door haar kennis van en betrokkenheid 
bij de samenleving van Buitenpost deze intieme ten-
toonstelling mogelijk heeft gemaakt. Aan de wanden 
van de expositieruimte hangen tekeningen, die kinde-
ren onder leiding van Rein Halbersma hebben gemaakt. 
Hielke-Jan Ellens heeft ervoor gezorgd dat ze (kleiner) 
zijn overgebracht op fotopapier, geschikt om uitgeknipt 
in hedendaagse albums te worden ingeplakt.

De tentoonstelling, een initiatief van Het Behouden 
Huis, is tot het einde van oktober op de normale ope-
ningstijden gratis te bezichtigen in Boekhandel IJlstra 
in de Kerkstraat, die de heer Peperkamp ter beschik-
king stelde. De historische vereniging Oud-Achtkar-
spelen deed bij monde van de heer van Lune insgelijks 
met de vitrines.

Wegens grote belangstelling is de tentoonstelling Poe-
siealbums in Boekhandel IJlstra verlengd tot eind no-
vember. De organisatoren zijn de betrokken dames zeer 
erkentelijk voor hun bereidwilligheid hun poesiealbums 
voor expositie te hebben afgestaan. Na afloop krijgen 
zij uiteraard hun album terug met een gratis exemplaar 
van de fraaie catalogus. Het ligt in de bedoeling dat in 
de maand januari 2011, na de feestdagen, in Haersma-
hiem een diapresentatie over de albums zal worden 
gegeven. Hopelijk zullen daarbij een aantal albums ter 
inzage en discussie getoond kunnen worden.
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In augustus-september hebben we weer vier weken 
gefietst, dit keer op IJsland. Dit stukje verhaalt over de 
laatste twee fietsdagen.

We zijn op weg van Myvatn naar Akureyri. Het is schitterend 
weer en de route is prachtig. We komen langs de waterval 
Godafoss, waar we een tijdje rondkijken. Het is een behoorlijk 
grote waterval, heel mooi. Vandaar loopt de weg langs meren 
aan de ene kant en een bergrug aan de andere kant waar tal 
van watervalletjes naar beneden komen. Er liggen kleine glet-
sjers boven op de rug. Zo’n 25 kilometer voor Akureyri moe-
ten we een bergrug over. Een klim van enkele kilometers. 
Maar dat betekend dat we vandaag nog Akureyri bereiken en 
het einde aan de fietsreis komt. Dus besluiten we morgen 
het laatste stuk te doen en nu aan een heel mooie rivier te 
kamperen. De zon schijnt en we zitten er heerlijk. 

Omdat we nog maar 25 kilometer hoeven te fietsen slapen 
we lekker uit en doen het rustig aan bij het ontbijt de volgende 
dag. Het is rustig weer als we wakker worden, maar al tijdens 
het ontbijt gaat het harder waaien. Zodra we aan de klim be-
ginnen gaat het regenen, dus de regenjassen moeten aan. 
Even later moeten ook de regenbroeken aan en onderhand 
waait het keihard. De regen striemt ons in het gezicht en het 
wordt erg koud. We hebben de wind pal tegen en de klim is 
steil. Dus schiet het niet op en we moeten de steilste stukken 
lopen. Daardoor ga je zweten onder je regenjas en -broek, zo-
dat je daarna nog kouder wordt. Het is ongeveer 5 kilometer 
klimmen, maar met de storm tegen kost het anderhalf uur, 
waarbij we soms nauwelijks op de been kunnen blijven. Af 
en toe kijk ik hoopvol achterom, om te kijken of er geen vrien-
delijke automobilist, met een geschikte auto om twee fietsen 
mee te nemen, aankomt. Maar niemand besteedt aandacht 
aan twee ploeterende fietsers in een hevige regenstorm. Mis-
schien dat er mensen bij zijn die zich afvragen wat die gekken 
toch bezield, wij vragen ons dat in ieder geval wel af! 

We hebben nu spijt van onze beslissing om het einde van 
de fietstocht nog een nachtje uit te stellen. Hadden we gis-
teren deze pas nog maar gedaan! Als we boven zijn blijft de 
weg eerst een paar kilometer vlak en dat kunnen we weer 
redelijk fietsen, ondanks de storm. Dan een afdaling waarbij 
we moeten afremmen omdat we door de striemende regen 
niets kunnen zien. Onze (hand)schoenen zijn onderhand ook 
doorweekt en we hebben al snel helemaal geen gevoel meer 

in de handen en tenen, we zijn stokverkleumd. Opeens zien 
we een luxe hotel en we besluiten daar te kijken of we koffie 
kunnen krijgen. Het water loopt ons werkelijk uit elke porie 
en uit elk kledingstuk en onze schoenen en sokken zijn ook 
doorweekt. De eigenaar, die ons ziet binnenkomen gaat on-
middellijk met de open haard aan de slag. Als een stel ver-
zopen katten kleden we ons op de deurmat uit. De receptio-
niste komt op ons af om onze natte regenjassen en  -broeken 
in ontvangst te nemen en op een kapstokje te drogen te han-
gen. Ook de kleren en sokken die we aan hebben zijn zeiknat 
geworden. De eigenaar installeert een paar lekkere fauteuils 
voor de open haard en de receptioniste haalt dekens en war-
me koffie. Wat een fantastisch onthaal van deze mensen! 
We mogen in de fauteuils voor de open haard, die al lekker 
warm wordt, plaatsnemen. Met een deken om ons heen en 
koffie in het lijf knappen we weer een beetje op. We dralen, 
maar de eigenaar verzekert ons dat we hier, zolang als we 
willen, mogen blijven zitten. We bestellen nog een tweede 
kan koffie en dan, na ongeveer twee uren, besluiten we met 
tegenzin dat we verder moeten, weer de storm en regen in 
voor de laatste 16 kilometer naar Akureyri. We hijsen ons 
weer in onze nog steeds vochtige regenplunje. Als Tjeerd de 
koffie wil afrekenen wil de eigenaar daar niet van horen, dat 
is service van het hotel. IJslandse gastvrijheid op z’n best!

We hebben nu de wind van de zijkant, dus we kunnen het 
fietsende houden. Akureyri ligt aan de overkant van het eind 
van een fjord en we moeten dus het fjord nog oversteken. 

De weg ligt maar iets hoger dan het water en hier krijgen 
we de wind pal van de zijkant. Het water spuit af en toe met 
grote golven over de weg heen. Tjeerd kan het fietsende 
houden, maar voor mij is het weer lopen geblazen. Ik kan 
de fiets bijna niet bij de rukwinden vanaf de zijkant op de 
weg houden en wordt af en toe haast van de weg gebla-
zen. Tjeerd heeft de overkant gehaald en komt me nog het 
laatste stuk helpen. Ondertussen loopt alweer het water uit 
alles wat we aan hebben. Gelukkig is aan de overkant van 
het fjord een benzinestation met cafetaria. Eerst maar een 
warme (snack)maaltijd om weer wat op te knappen. Het was 
eigenlijk de bedoeling om in Akureyri te kamperen, maar met 

deze storm krijg je geen tent omhoog en blijf je waarschijnlijk 
ook niet droog in een tent! Er is een jeugdherberg in Akureyri 
en we bellen de eigenaar om te vragen of hij twee bedden 
vrij heeft. Hij biedt gelukkig aan ons met zijn busje te komen 
halen bij het benzinestation, anders hadden we nog drie kilo-
meter moeten ‘fietsen’ pal tegen de storm in! Een uur later 
zijn we heerlijk warm gedoucht en hebben we lekker droge 
kleren aan. Tijd voor een lekker bakje... 

Twee dagen later, als we per vliegtuig Akureyri verlaten, is er 
niets meer wat aan de ontberingen doet denken, een stralende 
zon aan een strak blauwe hemel en geen zuchtje wind meer!

Fietsen in een noorder storm op IJsland

Kampeerplek aan de rivier op de vooravond van noorder storm. (eigen foto)

 (foto: Hielke Jan Ellens)

Reisverslag
door Tjeerd en Cathy

(foto: Hielke Jan Ellens)

Tentoonstelling poesiealbums bij Boekhandel IJlstra

Cathy, met dekentje om, voor de open haard van het luxe hotel. (eigen foto)

> Start verkoop kerstbomen voor Siloam op Curaçao
Vanaf maandag 6 december aanstaande staan er weer volop kerstbomen 
en bakken met kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. We verko-
pen groene en blauwe sparren en ook Normansparren! Het gehele bedrag 
dat u voor de kerstboom en het kerstgroen betaalt gaat, zoals ieder jaar, 
naar het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden chro-
nisch zieke kinderen en aids-patiëntjes liefdevol verzorgd. Vorig jaar was hier 
nog een meisje, dat in Siloam woont, voor operaties, die ze in Groningen 
moest ondergaan. Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloamvillage.
org. Graag tot ziens bij Piet en Baukje Douma, West 92 Buitenpost, tel. 
543870.

> Heerlijk familie herfstarrangement in Nijenstein
Tijdens de herfstvakantie biedt Restaurant Nijenstein een herfstarrange-
ment aan voor gezinnen met jonge kinderen. Een heerlijk 3-gangendiner 
voor u en uw partner, terwijl de kinderen na de friet een gezellige familie-
film kijken. Het speciale herfstarrangement van restaurant Nijenstein is 
een prima gelegenheid om eens gezellig met het hele gezin uit eten te 
gaan, voor een alleszins redelijke prijs. Tussen half zes en zes uur wordt u 
verwacht in Nijenstein. Reserveren noodzakelijk (tel. 542587 tijdens ope-
ningstijden of via e-mail: info@nijenstein.nl). De prijzen zijn € 7,50 per kind 
(inclusief film) en € 30,00 per volwassene. Graag tot ziens in Nijenstein.

> Nieuw bij schoonheidssalon Tripartite
Bij schoonheidssalon Tripartite kunt u naast pedicure, manicure, nagelstyling 
en schoonheidsbehandelingen nu ook terecht voor een nieuwe manier om 
een optimale conditie voor uw huid te krijgen. Dit gebeurt met de Deep Peel 
en Ultra Sonoor computer. De Deep Peel is gebaseerd op trillingen, die er 
voor zorgen dat de huid diep wordt gereinigd. Bacteriën worden vernietigd, 
de stofwisseling wordt verhoogd, de celvernieuwing wordt gestimuleerd 
en het vochtbalans wordt hersteld. Een super schone en steriele huid is 
het resultaat. De Ultra Sonoor is gebaseerd op geluidsgolven die een mens 
niet kan horen. Door deze hoge golven is het mogelijk om opzienbarende 
resultaten te bereiken op het gebied van huidverbetering. De doorbloeding 
wordt verbeterd, de werkstoffen kunnen dieper in de huid doordringen, een 
snellere lymfecirculatie, behandeling van rimpels, behandeling van de onzui-
vere huid en een betere elasticiteit van de collageenweefsels. Deze compu-

Meldpunt  bedr i jv igheid

Wandelvrijwilliger gezocht
Voor een dame van 84 jaar uit Buitenpost zijn wij voor de maandag, woens-
dag en vrijdag op zoek naar iemand die 10 tot 15 minuten met mevrouw 
binnen wil wandelen. Mevrouw loopt met de rollator. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met Welzijn Ouderen Achtkarspelen, Thea Landsaat, tel. 
542849. De Maatjes/klusjesdienst is een onderdeel van Welzijn Ouderen 
Achtkarspelen en wordt gefinancierd door de gemeente Achtkarspelen.



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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

tel .  051 1  544575
westra@juwel iers idia.nl



“Dat het een gezellige club is blijkt 
wel uit het feit dat sommige jonge-
lui die in Groningen studeren toch 
lid blijven van PWC”, vertelt Klaas 
Sikma “Iedere woensdagavond ko-
men ze met de trein uit Groningen, 
speciaal voor de training”.
De Binnenste Buiten Post sprak 
met Klaas, zwemtrainer en nog 
twee andere bestuursleden van 
PWC, Auke Ludema, tevens 
zwemcommissie lid en met Jack 
Hoving, sprekend namens de wa-
terpoloërs over de dreigende slui-
ting van het zwembad en de ge-
volgen die dat voor de vereniging 
heeft. Klaas blijft optimistisch: “Zo-
lang er nog niks definitiefs gebeurt, 
blijven wij aan PWC bouwen”. Alle 
drie bestuursleden zijn het er over 
eens dat mocht het zover komen 
dat de Gemeente Achtkarspelen 
de deuren van het zwembad sluit, 
het onherroepelijk het einde van 
hun vereniging betekent. In Kollum 
heb je nog steeds zwembad It Pa-
radyske, maar dat is niet overdekt. 

Verder is daar ook nog een com-
mercieel zwembad, maar dat bad 
voldoet weer niet aan de vereiste 
afmetingen voor de wedstrijdsport. 
Een ramp dreigt dus voor alle spor-
tieve “wetterrotten” in Buitenpost 
en omgeving. Hopelijk houdt de 
gemeente Achtkarspelen daar re-
kening mee.
“Het zwembad is niet alleen be-
langrijk voor onze zwem- en wa-
terpolovereniging, maar er komen 
ook recreatieve zwemmers en de 
plaatselijke jeugd behaalt hier haar 
zwemdiploma. Houdt het op, waar 
moet deze jeugd dan naartoe om 
te leren zwemmen?”, vraagt Auke 
Ludema zich af. “Een zwemdiplo-
ma is een eerste vereiste gezien 
de waterrijke omgeving van onze 
gemeente. Je moet er als ouder 
niet aan denken wat er kan gebeu-
ren als je kind te water raakt en het 
niet kan zwemmen”.
Het is helaas een landelijke ten-
dens van gemeentes om zwem-
baden te sluiten. Veel gemeentes 

moeten bezuinigen en met het af-
stoten van het zwembad bespaar 
je veel in één keer. Om die reden 
werden er vorig jaar in Nederland 
minstens elf zwembaden gesloten 
en zullen er nog een aantal volgen 
is de verwachting. Ook De Frosk 
uit Zwaagwesteinde wordt met 
sluiting bedreigd. En dat is weer 
een probleem voor de waterpolo-
ploeg. Dit zwembad is namelijk 
voorzien van een beweegbare 
vloer. “Omdat de Kûpe aan de niet 
startblok zijde te ondiep is, mogen 
we hier geen wedstrijden spelen”, 
vertelt Jack Hoving. “De trainingen 
worden hier wel afgewerkt, maar 
voor de wedstrijden wijken wij uit 
naar De Frosk. De waterpoloploeg 

heeft dus als het ware een dubbel 
probleem met twee dreigende slui-
tingen.” Op dit moment bestaat de 
waterpoloploeg uit veertien man-
nen en vijf vrouwen, die op maan-
dag- en vrijdagavond trainen. Men 
speelt met één mannenteam in de 
competitie. “Graag hadden we ook 
een vrouwenteam gehad, maar 
daar heb je minimaal twaalf dames 
voor nodig”, vertelt Jack. “Dat de 
dames toch lid zijn heeft te maken 
met de intensieve trainingen. Daar 
beleven ze veel plezier aan.” 
Ondertussen houden de zwem-
mers hun trainingen op woensdag- 
en vrijdagavond en op zaterdag-
morgen. De selectie, die uitkomt in 
de D2 competitie, traint op woens-

dagavond en zaterdagmorgen. 
Op zaterdagmorgen liggen deze 
zwemmers voor dag en dauw in 
het water om te werken aan hun 
techniek en conditie. Onder hen 
bevinden zich een zevental zwem-
mers die zich al een aantal jaren 
weten te plaatsen voor de Friese 
Kampioenschappen. De begin-
nende wedstrijdzwemmers komen 
uit in de Fryselcup wedstrijden. Ze 
zwemmen dan tegen ander clubs 
in de regio om wedstrijd ervaring 
op te doen en zo door te stromen 
naar de competitie. Voor jonge-
ren van 6-12 jaar die goed kunnen 
zwemmen zijn er de provinciale 
Speedo wedstrijden. Uitzonderlijk 
talent komt zo aan het daglicht, 
misschien wel opvolgers van Pie-
ter van den Hoogenband of Inge 
de Bruijn. Naast junior (wedstrijd) 
zwemmers kent PWC sinds jaar 
en dag ook seniorzwemmers, in de 
leeftijd van 30 tot 70 jaar. Hier staat 
fit blijven en gezelligheid boven het 
leveren van prestaties. “Omdat de 
huidige groepen vol zitten willen 
we op maandagavond een nieu-
we groep starten”, vertelt Klaas. 
Kortom het is één en al activiteit bij 
PWC. Hopelijk bestaat deze zwem- 
en waterpolovereniging nog jaren. 
De Binnenste Buiten Post plaatst 
alvast een advertentie voor de nieu-
we maandagavond zwemploeg. 
Hopelijk wordt het een succes!

Sluiting De Kûpe ramp voor PWCSpor tkoppen
door Bote de Haan
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Leden van de PWC tijdens de woensdagavond training. (eigen foto)

Toen zwembad de Kûpe werd gebouwd besloten twee zwemver-
enigingen in de regio te gaan fuseren. De ene vereniging heette 
Paradyske en de leden  zwommen ’s zomers in het zwembad met 
dezelfde naam op de grens van Buitenpost en Kollum. De andere 
vereniging De Wetterrotten kwam uit Surhuisterveen. Ook daar is 
een openlucht zwembad. De Kûpe, die overdekt is, bracht uitkomst. 
De zwemmers en zwemsters konden het hele jaar door trainen. De 
fusieclub kreeg als naam PWC (Paradyske-Wetterrotten Combina-
tie)  Later kwam er ook nog een onderdeel waterpolo bij. Het is een 
gezellige club met ongeveer 130 leden.

De foto

Voor ons huis aan de Oude Havenstraat groeien elk jaar mooie paddestoelen. Dit jaar viel 
het me op dat vele mensen even van de fiets stappen (of speciaal met de auto komen) en 
deze bekijken of even een foto nemen. Vorig jaar waren ze helaas omvergetrapt. Maar dit 
jaar zijn ze (gelukkig) door de natuur zelf verwelkt. Op de foto onze hond die de paddestoe-
len dit jaar ‘bewaakt’ tegen geweldadigheid. (foto: Moniek Bremer)

Jaarvergadering ijsclub
De meeste leden van onze vereniging hebben inmiddels de kaarten voor 
het nieuwe seizoen ontvangen. Inmiddels is de datum voor de jaarverga-
dering ook bekent. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 16 november om 
acht uur ‘s avonds in de bovenzaal van The Point. Bij deze wil ik alle leden 
uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Hierbij alvast de agenda:

 - Opening
 - Notulen vorige vergadering
 - Jaarverslag secretaris
 - Jaarverslag penningmeester
 - Ingekomen stukken
 - Verslag kascommissie
 - Benoeming nieuwe kascommissie
 - Pauze
 - Rondvraag
 - Sluiting

Het ligt in de planning om halverwege november de ijsbaan onder water 
te pompen. Het is de bedoeling dat er deze winter een mooie ijsvloer 
zal ontstaan zonder die enorme sneeuwbuien, wat mij betreft. Graag tot 
ziens op 16 november.

Jan Visser, secretaris IJsclub Buitenpost e.o.

Misschien is het sommige Buitenposters ont-
gaan, maar we hebben een echte Europees kam-
pioene in ons midden. Ze heet Annie van der Bij 
en ze woont met haar ouders en broer aan de 
Margrietstraat. Samen met Marije Jilderda uit 
De Westereen vormt ze een majorettes duo. De 
dames werden door ons land afgevaardigd naar 
de Europese Kampioenschappen en in het Zwit-
serse Neuchatel  werden ze tot hun eigen verras-
sing Europees Kampioen.

Annie en Marije zijn lid van de vereniging CMV Har-
monia in Zwaagwesteinde. Harmonia is een brass en 
drumband; er is ook een speciale afdeling majorettes.  
Aan deze tak van sport nemen uitsluitend jongedames 
en meisjes deel. Er is een speciaal showteam, bestaan-
de uit zes meiden. “Wij maken onderdeel uit van dit 
zestal, het is prachtig om met zijn zessen een show 
op te voeren”, aldus Marije, “maar als duo boeken we 
meer succes en scoren bij wedstrijden hoge punten.” 
Zo hoog dat ze namens de provincie Fryslân voor de 
Nederlandse Kampioenschappen werden uitgenodigd.

In 2008 deden ze voor de eerste maal mee . Ze ein-
digden ergens in de middenmoot. Dit jaar ging het een 
stuk beter en ze werden Nederlands Kampioen. Door 
de Nationale Bond werden Annie en Marije gevraagd 
om ons land te vertegenwoordigen. Na deze uitno-
diging werd er intensief geoefend met hun trainster 
Rachida. Goed voorbereid vertrokken Annie en Marije 
op 7 oktober met hun supporters vanuit Hoorn naar 
Neuchatel. Na een lange busrit kwamen ze aan bij hun 
hotel in Egerkingen. In totaal waren er vier bussen uit 
heel Nederland naar Zwitserland gereisd vol met deel-
nemers en hun supporters en begeleiders.

Op vrijdag was de muziektest. Alle deelnemers, uit de 
dertien landen die meededen, kregen eerst de tijd om 
op de maat van de muziek op de zaalvloer te oefenen. ’s 
Avonds was de officiële opening; elk land had iemand die 
met de vlag in top de zaal binnenliep. Daarna begonnen 
de wedstrijden. Annie en Marije waren zaterdagavond 
aan de beurt om hun show te tonen, die ze Sweet Su-
gar Candy hadden genoemd. Tot zondagavond moesten 
ze daarna wachten om de officiële einduitslag te horen 
en tot hun eigen grote verrassing hadden Annie en Ma-
rije goud gewonnen en waren ze Europees Kampioen. 
“Ja, wij hadden ook een mooie, frisse show en alles liep 
gesmeerd”, aldus Annie. “Na afloop was de ontlading 
enorm. De meegereisde supporters gingen helemaal uit 
hun dak en ook onze coach Rachida kon het bijna niet 
geloven, maar het was in één woord prachtig.”

De volgende dag reisde het hele gezelschap weer te-
rug naar Nederland. Om middernacht kwamen ze aan 
in de Westereen, waar de drumband en de andere ma-
jorettes aanwezig waren om de kampioenen binnen 
te halen. “Momenten om nooit weer te vergeten”, 
vertelt Marije. “Er waren spandoeken en bloemen. 
Fantastisch, wat een onthaal!”

Hoe mooi hun show ook is en hoeveel tijd de majoret-
tes er ook in stoppen, het zal nooit hun beroep worden. 
Marije is 22 jaar en ze werkt in Hurdegaryp bij de Kinder-
opvang. Annie is 18 jaar en ze zit op de MBO in Leeu-
warden. Beide dames trainen iedere week twee maal in-
tensief en ze geven ook nog les aan jonge majorettes in 
de leeftijd van acht tot zestien jaar.  Meestal op zaterdag 
volgt dan een optreden als duo of als zestal. Deze vinden 
plaats in het hele land. “In Fryslân wordt genoeg geor-
ganiseerd op dit gebied”, aldus Annie, “maar we willen 
graag meer wedstrijden in plaats van demonstraties.” 
Op de vraag of majorettes een echte sport is komt als 
antwoord: “Ja, wat is sport? We besteden er erg veel 
tijd aan. Het is niet alleen maar stokjes zwaaien, zoals 
sommige mensen denken. De show moet perfect zijn; 
goed bij de muziek (choreografie) passen, je moet tot 
het uiterste geconcentreerd zijn. Vaak weet je wel of de 
show goed is, maar je bent toch afhankelijk van de jury 
die punten geeft. Helemaal volmaakt is de show natuur-
lijk nooit. Ook al doe je nog zo verschrikkelijk je best.”

Annie en Marije, van harte gefeliciteerd met het behaal-
de kampioenschap. Een geweldige prestatie vinden 
ook de medewerkers van de Binnenste Buiten Post.

Bote de Haan

Annie en Marije tonen trots de kampioensbekers. (eigen foto)

Annie van der Bij en Marije Jilderda 
Europees Kampioen majorettes duo’s



Grienewei 52  -  9137 SB  Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888  -  www.faber-installaties.nl
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Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water

Tegen inlevering van deze advertentie:

10 kilo Irene’s voor                  € 6,00

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

 • Excl. onderdelen
 • Gratis leenfi ets 

 € 27,-

Kleding voor dames met 
een maatje meer.
Maten 42 t/m 58

Kijk voor onze nieuwe collectie op onze 
website of kom ook eens binnen kijken.

Nieuw in onze collectie:
Lingerie van het merk Anita
BH’s cup D t/m H, 80 t/m 105 (kleinere cupmaten op bestelling), body’s, correctie-
broekjes en corsetten

Be  D i f f e r en t ,  Ke rk s t r a a t  17 ,  9285TA ,  Bu i t enpo s t ,  www.bed i f f e r en t .n l

Nieuw binnen: 
horloges van OOZOO
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Reinold Paauw

Dichtbij of ver weg...

En weer duw ik vastberaden mijn 
rechtervoet richting de vloer van 
mijn snelle bolide. Lekker vroeg 
op pad, dan is het heerlijk rustig op 
de weg. Dit keer echter niet rich-
ting de Duitse grens maar naar dat 
andere land… het Wilde Westen… 
heerlijk snel je door het mooie 
Friese landsschap en stuif je door 
de Polder. 
Maar dan is de lol er af, na drie 
kwartier knallen moet de rechter-
voet geheel onverwacht verplaatst 
worden van het rechter naar het 
linker pedaal. Ik trap de rem zo snel 
in dat de alarmlichten spontaan be-
ginnen te knipperen en verschrikt 
kijk ik om mee heen en vraag me 
af waarom die gekken hier, midden 
in de weilanden op een snelweg, 
stilstaan. 
Ondanks mijn turende blikken en 
een geconcentreerd oor aan de ra-
dio blijft het een raadsel, na twaalf 
minuten is plotseling de gehele 
verkeersopstopping verdwenen 
en geeft iedereen verdwaasd en 
met zichtbare vraagtekens voor-
zichtig weer gas. Even denk je dat 
het een incident betrof, maar he-
laas, het was het eerste teken dat 
ik in de buurt van onze hoofdstad 
was aanbeland. Naast het feit dat 
de snelheid compleet verdwenen 
was, constateerde ik ook dat er 
steeds meer snelle voertuigen te 
zien waren. 
Wat een rare wereld, allemaal 
snelle auto’s in een rij en van snel-
heid is geheel geen sprake. Even 
later wordt de constante rij auto’s 
aangevuld met een constante rij 
bedrijven langs de weg en dan ben 
ik echt in de Big City aangekomen. 
Even heb ik spijt van mijn vroege 
vertrektijd want daardoor sta ik nu 
in de rij die nog wel even een eer-
volle vermelding krijgt in het vroege 
radiofeuilleton. 
De verticale gebouwen proberen 
heel voorzichtig de laaghangende 
sluierbewolking aan te raken maar 
daarvoor zijn ze net weer te klein, 
daarvoor moet je toch aan de an-
dere kant van het grote water zijn, 
daar hebben ze pas wolkenkrab-
bers. 
We hebben die dag twee afspra-
ken en als ik door het raam om me 
heen kijk, realiseer ik me waarom 
dat er niet meer zijn. Een poosje 
geleden gaf ik nog wel eens com-
mentaar dat we toch echt meer af-
spraken op één dag moeten doen, 
maar dat gaat gewoon niet. In het 
Wilde Westen ben je al snel drie 
uren reistijd kwijt voor een gesprek 
van een half uur. 
Amsterdam is heerlijk, hoor je 
daar, alles is lekker dicht bij… lek-
ker dicht bij en toch zo ver weg... 
over vijf kilometer doe je al snel 
een half uur! In onze ruime pro-
vincie is misschien alles verder bij 
elkaar vandaan maar je bent er een 
stuk sneller dan daar. 
Na een lange dag, van vooral in de 
file staan, kom ik weer langzaam 
in de buurt van Lemmer en ook 
langzaam gaat de snelheid weer 
omhoog. En dan… dan is het weer 
zo ver… de rechter voet kan weer 
naar beneden en de snelheid om-
hoog. Het is ondertussen donker 
dus van het uitzicht genieten hoeft 
niet. In het half uurtje dat volgt 
maak ik al meer kilometers dan 
we die middag hebben gedaan in 
drie uren. Friesland… alles ver weg 
maar toch zo dicht bij!

K l im in  de  pen...  
Jan Schaafsma

Als je niet in Buitenpost bent geboren, hoe kom 
je hier dan, en wat kom je doen. Want laten we 
eerlijk zijn, voor iemand die in het westen van 
het land is geboren, is een keuze om in Buiten-
post te gaan wonen, niet een alledaagse. Daar is 
vast iets aan vooraf gegaan, een soort heimwee 
naar Friesland.
Van oorsprong komen de verwanten van mijn 
vaders kant, en hij zelf ook, uit Piaam. Ik zal het 
aan de lezer overlaten om uit te zoeken waar 
dit ligt. Mijn moeders kant komt uit de provincie 
Groningen, maar daar kan ik het hier beter niet 
over hebben.
Na een omzwerving van 36 jaar, kwam ik in Bui-
tenpost terecht omdat ik ging werken op het 
Grondstation voor Satelliet communicatie te Bu-
rum. Een paar kenmerkende punten uit die eer-
ste 36 jaar: ik was o.a. oudste kind met na mij vier 
zussen. Over een moeilijke jeugd gesproken… 
Verder had ik na 5 jaar 3 jaar van de HBS door-
lopen. Vreemd genoeg deed ik later de HTS in 4 
jaar, en verder was ik soldaat, korporaal, sergeant, 
luitenant en kapitein bij de Luchtmacht. Tot ik een 
advertentie zag voor een baan in Burum.
Je gaat eerst in Kollum kijken voor een huis, 
maar dat duurde niet zo lang. Ik hoorde dat er 
huizen vrij stonden op De Barrage, er was een 
zwembad, een station, een veelheid aan onder-
wijs, een grote speelplaats voor het huis. In die 
tijd hadden de buren nog kinderen. De keuze 
was snel gemaakt. Zo kwamen we, mijn vrouw 
Susanne en onze kinderen Menno en Sybren en 
ik, aan in Buitenpost.

We integreerden wel aardig. Susanne kreeg een 
baan aan het Lauwers College, en ik werd een 
keer 2e met straatkaatsen (met dank aan buur-
man Ekema). De kinderen haalden hun zwemdi-
ploma in De Kûpe, en ik begeleidde hen met het 
behalen van een diploma voor blokfluiten aan 
de muziekschool. Een verder bewijs van mijn 
integreren is het drie maal lopen van de Wan-
delelfstedentocht en het 32 maal uitrijden van 
de Fietselfstedentocht.
Een verdrietige periode was de 3 jaar durende 
ziekte van Susanne en het overlijden. Dankbaar 
waren wij toen de kerk helemaal vol was tijdens 
de uitvaartdienst. We ondervonden veel medele-
ven van collega’s, vrienden. Toen we thuis kwa-
men van de begrafenis, zagen we op TV de twee 
torens van het Wereldhandelscentrum in New 
York instorten. Het was 11 september 2001.

We zijn nu een aantal jaren verder, en ik heb 
geen betaald werk meer. Ik mag achter gerani-
ums zitten. Nou, het is wel anders. Om gerani-
ums niet elke dag water te hoeven geven heb 
ik ze niet. Ik heb vetplantjes, die 1 keer per 2 
weken water krijgen, en zo heb ik tijd om andere 
dingen te doen.
Ik doe vrijwilligerswerk in een hospice, en ik 
ben als vrijwilliger behulpzaam in het Lichtpunt 
te Kollumerzwaag. Verder ik geef lezingen voor 
het NHL te Leeuwarden, omdat ik vind dat ik 
iets van datgene wat ik geleerd heb moet vertel-
len aan jongeren. Je komt door deze activiteiten 
met een veelheid van maatschappelijke aspec-
ten in aanraking, en deze geven voldoening, al is 
het niet altijd gemakkelijk. Ook volg ik regelma-
tig lessen over kunst en kunstgeschiedenis, wat 
dan ook weer leidt tot museumbezoek.
Vorig jaar bleek ik ernstig ziek te zijn, en na 3 
operaties en 2 maanden in het ziekenhuis, ben 
ik weer op krachten gekomen door 3 of 4 keer 
in de week te sporten. Zo heb ik weer een 
aantal malen 30 km gelopen, en heb o.a. een 
korte versie van Luik-Bastenaken-Luik gefietst, 
waarin ik erin slaagde fietsend de Redoute (een 
gevreesde beklimming in de Ardennen) boven 
te komen. Ik ben dankbaar dat ik dit weer kan 
en hoop nog lang zo verder te kunnen. Je wilt 
nog zoveel, o.a. met je vriendin kamperen in een 
nieuwe caravan en opa zijn en vooral in de maat-
schappij blijven staan. Wat ik in 2012 ga doen? 
Naar Rome fietsen met Menno Tolsma uit Bu-
rum. Tot ziens in het dorp.

Jan Schaafsma in de Schotse Hooglanden. (eigen foto)

Op deze originele wijze brachten de gelukkige ouders Jan Willem Bouma en Anita van 
Houten in de voortuin van hun huis, Julianalaan 12, naar buiten dat hun gezin op 4 oktober 
wijziging heeft ondergaan met de geboorte van hun zoon Steyn Gjalt. Oók zijn zusje Lyanne 
Benthe was blij met haar broertje en deelde geheel in de vreugde. (foto: Hielke Boorsma)

De foto De foto

In de rubriek Sportkoppen kunt u lezen over de prestatie die het majorettes duo Annie van 
der Bij en haar wederhelft Marije Jilderda in het weekend van 7 t/m 9 oktober in Zwitserland 
leverde. Bij thuiskomst was het feest aan de Margrietstraat 9. Dit grote spandoek moest 
wereldkundig maken dat het duo Europees Kampioen is geworden. (foto: Hielke Boorsma)

Breien voor India groot succes

Vrijdag 15 oktober zijn er weer heel veel mutsjes gebreid voor India. De 
hele middag en avond kon men bij Haagen hobby gezellig met elkaar zit-
ten te breien. Inmiddels zijn er al 181 mutsjes ingeleverd, maar nog lang 
niet alle mutsjes zijn ingeleverd. Zo wordt er ook in Haersmahiem ge-
breid door bewoners en personeel en dagelijks worden we gebeld door 
mensen uit de wijde omgeving over de actie. Ook worden bijna elke dag 
mutsjes ingeleverd. De waslijn is al aardig vol. De actie duurt in ieder ge-
val tot de kerst en we hopen dan misschien wel 500 mutsjes te kunnen 
versturen. Heeft u ook zin om mee te breien? Op donderdag 4 november 
kunt u weer tussen 13.00 en 18.00 uur aanschuiven om met elkaar onder 
het genot van een kopje thee of koffie te breien.

Er was veel animo voor het breien op 15 oktober. (foto: Greetje Haagen)

Voedselactie Dorcas
Vijftiende Dorcas Voedselactie van 31 oktober t/m 7 november 2010 ook in 
Buitenpost. In 1995 organiseerde Dorcas voor het eerst de Dorcas Voed-
selactie. Nu is het een jaarlijks evenement in ons land met een opbrengst 
van ruim 52.000 voedselpakketten. Dit zijn meer dan vijftig vrachtwagens 
vol voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie 
vindt plaats in de eerste week van november. De actie wordt op meer 
dan duizend locaties gehouden in kerken en in supermarkten. Duizenden 
vrijwilligers organiseren de Dorcas Voedselactie. Zo ook in Buitenpost in 
de plaatselijke kerken: Christen gemeente, Gereformeerde kerk vrijge-
maakt en de PKN, kerken. Nu zijn er best wel mensen die niet naar de 
kerk gaan en toch mee willen doen aan deze actie. Zij kunnen de spul-
len afgeven bij het Dorcas Depot aan de Molenstraat 50 of in het hokje 
plaatsen, de ingang is achterom. Inleveren tot en met 7 november. Een 
voedselpakket bestaat uit de artikelen op onderstaand voedsellijstje, dat 
wordt samengesteld in overleg met lokale Dorcas-partners in de landen 
waar de voedselpakketten naar toe gaan. We houden hierbij rekening met 
de douaneregels voor het invoeren van artikelen in de betreffende landen.  
Op het lijstje staan de volgende producten: 
2 plastic flessen zonnebloemolie van 1 liter, 1 pakje traditionele cacao (bv.  
Droste of van Houten), 2 pak suiker á 1kg, 2kg gebroken rijst, 3 pakken 
macaroni á 500 gram, 3 zakjes droge soep (geen cup-a-soep), 2 doosjes 
(vruchten) thee, 1 pakje thee biscuitjes, 1 pak liga (geen milkbreak), 1 blik 
limonadesiroop (geen plastic fles), 1 blik groente á 800 gram (geen glazen 
pot), 1 blik vruchten á 800 gram, 1 pot jam, 1 pakje lange kaarsen (2 á 3 
stuks), 2 tandenborstels, 2 tubes tandpasta. 
De boven genoemde artikelen vormen samen één pakket. Maar één of 
meer van deze producten mag natuurlijk ook. Let op de houdbaarheidsda-
tum, minimaal 6 maanden!

Namens Dorcas hulp, Wiepke & Hiske Terpstra



Prachtige boekgeschenken voor de 
komende Sint- en Kerstperiode
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Fantastische start van kinderwerk
Het kinderwerk is zeer goed van start gegaan. Dit valt te zien aan de 
startactiviteit: volledige bezetting bij het maken van een egel met klei. En 
55 kinderen die de disco bezochten! Met dit gegeven, belooft het een 
actief, gezellig en creatief seizoen te worden. Dit kun je zien aan de andere 
activiteiten in oktober en november. Zo is er onder andere een spannende 
speurtocht in het IJstijdenmuseum en is er op 27 oktober theater. Ook 
de maand november biedt veel, waaronder het maken van een snoeptas 
voor Sint Maarten. Kijk voor het complete programma van deze maand 
elders op de pagina van It Koartling. Vergeet de lampionnenkeuring niet! 
Heb jij/heeft uw kind een mooie lampion gemaakt en denk jij of denkt u 
dat het kans maakt op een leuk prijsje? Kom dan langs bij It Twaspan. Dit 
wordt in samenwerking gedaan met de BUVO. Nadere informatie hierover 
volgt nog.

Zoals u kunt lezen en zien, zijn we actief bezig. En dat willen we graag 
blijven doen. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Lijkt het u leuk om eens 
een keer te komen helpen bij de voorbereiding en/of uitvoering van activi-
teiten? Dan bent u van harte welkom om ons team te versterken. U mag 
gerust eens een keer komen kijken om te zien of het wat voor u is. 

kijk ook op onze website:

www.itkoartling.nl

De ynterieur-arsjitekt sit yn syn 
keamer op ’e bank. Alles te plak en 
goed op kleur, oan syn t-shirt ta. Ik 
suchtsje der fan. Sa’n perfekt ynte-
rieur kin ik allinnich mar fan drea-
me. Fan de krantefoto ôf sjocht er 
streekrjocht by ús yn ’e wenkeamer 
op. ‘Tink kritysk nei oer wat jim yn 
’e hûs delsette’, seit er. Poink! Dy 
komt hurd oan. Ik fûn it oars noch 
wol in gesellich allegaartsje, mar 
ús skoandere húsried ferdampt 
ûnder de man syn wurden. Fan de 
ferljochting bliuwt neat oer as in 
‘lampewinkel’.
‘Meitsje der yn ’e hûs gjin kermis 
fan’, is syn advys. ‘Soargje foar rêst 

en harmony’. No gean ik hielendal 
ûnderút. De reade faas fan skoan-
mem, de kofjemole fan beppe, de 
sjerppot fan oma, de kwispeldoar 
fan pake, in hiele samling kikkerts, it 
kuorke mei kastanjes, de letterlape 
fan mem, de foto’s fan de bern, de 
tekeningen fan de bernsbern, de 
skelpen út Bretagne, de skilderijen 
fan myn freondin, de stiennen út 
Noarwegen… alles fl jocht yn in 
achtbaan troch de keamer. Ik snap 
it al, fi suele herje, gaos, fi erstente 
fol. In ûngenêslike kwaal.
(It Fryske wurd foar kermis is eins 
‘merke’, mar wurdt yn ‘e omgongs-
taal amper brûkt)

Kermis
door Janne Oosterwoud

In de tijd dat de heer Beeksma van 
zijn middagdutje geniet, pakt me-
vrouw Minke Miedema van de Kui-
persweg de breipennen weer ter 
hand om verder te gaan met het fa-
briceren van een sjaal, een mutsje, 
handschoenen, een dekentje enz. 
enz.. Zo zijn er in Buitenpost nog 
drie dames aan het breien voor de
christelijke organisatie Dorcas 
Hulp. De groep bestaat in totaal 
uit tien dames en ze maken al-
leen spullen voor kinderen t/m 14 
jaar, in één jaar komen ongeveer 
250 (!) warme kledingstukken uit 
hun handen, deze worden voorna-
melijk naar landen in Oost-Europa 
gebracht. Alle gebreide kleertjes 
worden verzameld in Andijk (Noord 
Holland) en daar zorgen ze voor 
een wereldwijde verspreiding voor 
de medemens in nood.
Mevrouw Miedema is dankbaar dat 
ze in goede gezondheid dit werk al 
10 jaar kan doen en hoopt er nog 
lang mee door te kunnen gaan. 
Wanneer u zich ook aangesproken 
voelt om mee te doen, schroom 
niet en geef u bij haar op (ook man-
nen kunnen breien?). Ook garen is 
altijd welkom. Tenslotte wil ze u er 
nog op attenderen dat speelgoed 
(geen afgeleefd spul) ook welkom 
is. Haar zoon heeft in Purmerend 
aan zijn school een aktie gehou-
den, waarbij een auto vol mooi 
speelgoed is binnengebracht, zo’n 
voorval motiveert een vrijwilliger 
en geeft vele blije kindergezichten 
overal ter wereld.

Hobby aan huis
Onder het genot van een lekker 
kopje thee en een stroopwafel, 
vertellen Wiepke en Hiske Terpstra 

honderduit over het vrijwilligers-
werk van Dorcas Hulp en het plezier 
dat ze hieraan beleven. Sinds ruim 
een jaar hebben ze een schuur ter 
beschikking, waar iedereen zijn kle-
ding, schoenen, speelgoed, tassen 
enz. enz, in kan deponeren en de 
resultaten zijn ronduit verbluffend. 
Het depot moet meerdere keren 
per maand worden leeggehaald, er 
is zelfs een schuur bijgebouwd. Zo 
is het echtpaar er gemiddeld wel 
één dag per week mee bezig om 
alles op te ruimen en te sorteren, 
eventueel nog even een wasje te 
doen, want de kleding moet wel 
schoon en netjes naar de nieuwe 
eigenaar. “Wij doen toch ook geen 
vodden of vieze kleren aan? De 
bekendheid van dit verzamelpunt 
(hoek Molenstraat 50/Halberts-
mastraat) verbaast ons, zo kort be-
kend en dan in 1 jaar al bijna 600 
(!) grote witte zakken (zie foto) naar 
het verzamelpunt in Drachten ge-
bracht. Als je je dan bedenkt, dat 

er 2½ vuilniszak in deze grote witte 
zakken gaan, dan kom je aan een 
enorme grote berg, een berg die 
anders door Omrin moest worden 
gestort, het mes snijdt dus aan 
twee kanten.”
Het depot is de enige in de ge-
meente Achtkarspelen en geniet 
nu al een enorme bekendheid. Het 
is zelfs bekend dat als men aan de 
grote schoonmaak begint, alle tex-
tiel (vitrage en gordijnen) welkom 
is, ook bij het ontruimen van een 
woning wordt aan Dorcas gedacht. 
Tot ‘s avonds 21.00 uur kan men 
overtollige spulletjes brengen op 
Molenstraat 50 en tijdens de vakan-
ties nemen de kinderen Terpstra de 
honneurs waar, bij deze hobby aan 
huis. VUT of pensionering hoeft 
niet te betekenen dat men weg-
kwijnt achter de geraniums. Er is 
veel vrijwilligerswerk voorhanden, 
dat bewijst de familie Terpstra met 
dit nuttige werk waar ze veel vol-
doening aan beleven.

Blij dat ik brei

Anneke Vries-Miedema met gast. (eigen foto)

Vri jwi l l igers  in  ons dorp
Piet Pettinga

Wiepke Terpstra bij zijn depot aan de Molenstraat. (eigen foto)

Driemaal fotografi e in ‘t cursuswerk

Het cursusseizoen 2010-2011 is nu ruim een maand alweer in volle gang. 
Bijna alle cursussen konden van start, dus als cursuswerkgroep zijn wij erg 
tevreden dat ons aanbod nog steeds goed aanslaan. De interesse in Digi-
tale Fotografi e neemt nog steeds toe en dit jaar is er voor het eerst naast 
de reguliere Cursus Digitale Fotografi e en de Fotoclub, een tweede Foto-
club actief geworden. Er is zelfs een wachtlijst met geïnteresseerden die 
vanaf januari van start zal gaan. Cursusleidster Marijke van Ruiten merkt er 
over op: “Het is opvallend met hoeveel enthousiasme mijn groepen met 
de fotografi e bezig zijn. Het stimuleert om steeds nieuwe creatieve in-
valshoeken te vinden en het is duidelijk zichtbaar in het steeds groeiende 
niveau van de fotografi sche vaardigheden van de cursisten”. Op de foto 
proberen twee cursisten een nieuwe kijk te vinden op enkele lege fl essen. 
Misschien voor u ook een idee om de blik te verruimen en eens een kijkje 
te nemen bij ons cursuswerk!

Cursisten zijn geconcentreerd aan het werk tijdens de cursus. (foto: It Koartling)

PWC start extra 
zwemgroep 
Voor wie? Mensen die van zwem-
men houden en iets willen doen 
met conditietraining, zwemtraining, 
gezelligheid en plezier. De leeftijd? 
Van 20+ tot... Zolang het zwem-
men lukt en er veel plezier aan 
beleeft wordt. Wanneer? Maan-
dagavond van 20.15 uur tot 20.45 
uur in zwembad De Kûpe aan de 
Kuipersweg. Voor meer informatie 
kunt u kontact opnemen met Klaas 
Sikma, tel. 544171 of Jolanda Lu-
dema, tel. 543813.

Kinderwerk

Snoeptas voor Sint Maarten
datum: 10 november

tijd: 13.30 - 15.00 uur
voor wie: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar

kosten: €1,00
opgave: verplicht

Workshop
datum: 17 november

tijd: 13.30 - 15.00 uur
voor wie: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar

kosten: €1,50
opgave: verplicht

Sinterklaas en Zwarte Piet in een luchtballon
datum: 24 november

tijd: 13.30 - 15.00 uur
voor wie: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar

kosten: €1,00
opgave: verplicht

Hoe de kinderen zich kunnen opgeven, 
staat aangegeven op de posters en fl yers.

Streetwise project op fonteinschool 

Woensdag 13 oktober was voor de kinderen van de fonteinschool een zeer bijzondere dag. Instructeurs van ANWB Streetwise kwamen 
langs om de verschillende groepen te leren hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen. Groep 1 en 2 kregen verkeersles op hun eigen 
niveau, zoals hoe steek je een weg over en het herkennen van gevaarlijke verkeersgeluiden. De groepen 3 en 4 gingen naar de gymzaal, 
waar ze leerden dat het belangrijk is als je tussen geparkeerde auto’s wilt oversteken, je wel heel goed moet uitkijken en het belang van 
het dragen van de autogordel. Voor de groepen 5 en 6 was zelfs een stuk van de Molenstraat afgezet. Zij mochten in een echte auto 
rijden en ondervinden wat je eigen reactietijd is en wat dat voor invloed heeft op de remweg. De groepen 7 en 8 werden voorbereid op 
hun reis naar het voortgezette onderwijs. Op het schoolplein was een behendigheidparcours uitgezet waarover de jongeren, zelf met 
een zware schooltas op de rug overheen moesten fi etsen. (foto’s: redactie)
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Wie vorig jaar de verkiezingen van de Dorpsdichter van 
Achtkarspelen een beetje heeft gevolgd, zal zich Miran-
da Detmar misschien nog wel herinneren. Ze was de 
jongste deelnemer en eindigde als achtste, een presta-
tie waar ze best trots op is.

Miranda is pas 23 jaar, maar beslist geen beginnende dichte-
res. Haar eerste gedicht schreef ze toen ze negen jaar was. 
Een onderwijzer op de basisschool kreeg het onder ogen en 
gaf haar er een complimentje voor. Dat dichten kennelijk iets 
was wat haar goed afging deed haar zoveel plezier, dat ze er 
mee doorging. Ze was een kind dat zich moeilijk uitte en het 
dichten was voor haar iets waar ze haar ei in kwijt kon. In 
haar schoolschriften stonden voortaan niet alleen sommen 
en dictees, maar ook talloze gedichtjes.

Nog steeds wordt Miranda onrustig als ze geen pen en papier 
(desnoods een papieren servetje) onder handbereik heeft. In-
spiratie is er bijna altijd, de ideeën komen zomaar op, soms 
tijdens een gesprek of onderweg in de trein. Ze schrijft over 
het wel en wee in het dagelijks leven, van zichzelf en van an-
deren. Ze is een gevoelig mens, met een open oog voor wat er 
om haar heen gebeurt. Haar gedichten gaan voornamelijk over 
gevoelens, vaak over verdriet of verlangen, maar ook over hoop 
en blijdschap. Miranda: “Eerst schreef ik vooral om mijn eigen 
ervaringen te kunnen uiten en een plek te geven. Ik heb veel 
meegemaakt in mijn leven en heb best moeten knokken en 
aan mezelf moeten werken. Het gaat nu goed met me, maar 
die gevoeligheid blijft. Het grijpt me aan om te zien wat anderen 
tegenkomen in hun leven en hoe ze toch hun weg vervolgen. 
Daar dicht ik nu ook over, ik leef me in het gevoel van andere 
mensen in en schrijf iets waar ze zichzelf in kunnen herkennen. 
Ik probeer hun iets mee te geven. Ik heb bijvoorbeeld een gelij-
kenis ontdekt tussen processen in de wereld en processen van 
het leven. Kijk naar de seizoenen. Het is nu herfst, de bladeren 
gaan dood en vallen af. De boom wordt kaal. Maar hierna wordt 
het weer lente. Ook mensen mogen dus hoop hebben dat er, 
na een minder goede periode, betere tijden komen. Maar óók 
dat ze die herfsttijd wel moeten toestaan. Een boom moet dat 
ook, anders gaat hij dood. Je moet de nare dingen over je heen 
laten komen, dan kun je daarna verder. Mijn gedichten gaan 
ook over wat ik belangrijk vind in het leven. Zoals dat mensen 
respect voor elkaar moeten hebben. Ik probeer zo de wereld 
een beetje beter te maken: niet alleen dat mensen zich beter 
voelen, maar ook dat ze zich beter gedragen.”

Dat ze dicht om mensen een hart onder de riem te steken, is 
wel heel concreet geworden met de uitgave van de bundel 
‘Vlindergeschenk’, een initiatief van Miranda en twee van haar 
vriendinnen. Van alledrie staan er gedichten in het boekje. De 
opbrengst van de mooi verzorgde uitgave, die door henzelf 
werd geïllustreerd, is voor Stichting Regenboog. Deze stich-
ting ondersteunt ernstig zieke kinderen. De boodschap die 
Miranda en de andere twee dichteressen met hun gedichten 
willen overbrengen aan zieke mensen en kinderen, is dat ze 
niet vergeten worden, dat ze er bij horen in het leven en dat 
ze hoop mogen hebben.

De uitgave van ‘Vlindergeschenk’ betekende voor Miranda 
zelf natuurlijk ook veel. Ze zou nog graag een eigen bundel uit-
brengen, maar dat zit er helaas de komende tijd niet in. Voorlo-
pig is ze aangewezen op het internet voor publicatie van haar 
gedichten. “Ik zit al jaren op de site ‘Dichttalent’. Daar kan ik 
de gedichten van andere dichters en dichteressen lezen en 
ook mijn eigen gedichten plaatsen. Eén van mijn gedichten is 
zelfs door de bekende dichter Simon Vinkenoog (hij is inmid-
dels overleden) op het Podium van de site gezet, waar het 
een week lang uitgelicht heeft gestaan. De site betekent voor 
mij meer dan alleen publicatie van mijn gedichten. Er komen 
ook reacties van de anderen op wat je schrijft. Dat kunnen 

heel persoonlijke reacties zijn, soms zelfs privé-berichtjes. 
Maar ik krijg ook tips of ideeën voor verbetering en daar expe-
rimenteer ik dan weer mee. Ik vind zo’n site ideaal, ik doe er 
veel contacten op en ontmoet bepaalde mensen ook echt.

In Friesland ben ik niet erg bekend, er is hier weinig belang-
stelling voor dichten. In andere delen van het land zijn er 
meer dichtevenementen. Ik draag wel eens gedichten voor 
bij een bundelpresentatie in Utrecht of Woerden en daar 
word ik dan wel herkend. Gelukkig krijg ik in mijn omgeving 
en op de site veel waardering. Tegenwoordig schrijf ik soms 
zelfs in opdracht, dus als mensen het vragen, bijvoorbeeld ter 
gelegenheid van een overlijden.

Ik lees veel gedichten van anderen; vooral Neeltje Maria Min 
inspireert me en is een voorbeeld voor mij. Zo zou ik ook wel 
willen dichten. Toch vind ik het leuk om mijn eigen weg te gaan 
en allerlei vormen uit te proberen. Als ik niet zou schrijven, zou 
ik heimwee krijgen. Het schrijven brengt me dichter bij mezelf, 
het is een verwerking van wat ik meemaak en voel. Door het 
op te schrijven krijg ik ruimte in mijn hoofd. En: als ik iets op-
schrijf, blijft het bestaan. Dan wordt het een onvergeten tijd. 
Zelfs als ik er niet meer ben, zijn mijn woorden er nog wel.”

Stil leven

moeders bespeelt de piano
hoor de klanken zachtjes
langs het leven gaan

voel de briesjes waaien
door het nog open venster
als een bezinning van bestaan

moeders bespeelt de piano
‘t is haar enige woord
dat treurt en klinkt

zoals de iele klanken uit
het grote hart van de muziek
waardoor haar innerlijk kind zich

een eigen nieuwe weg naar buiten wint

(een gedicht van Miranda Detmar)

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Miranda Detmar, dichter bij zichzelf en anderen 

Miranda Detmar. (foto: Harrie Slagter)

De Oanrin: een plek om 
elkaar te ontmoeten!
De herfst is ondertussen echt begonnen. Gelukkig laat de zon 
zich zo nu en dan nog wel eens zien en kunnen we dus spre-
ken van een mooie nazomer. Voor sommige buitenactiviteiten 
wordt het echter wel wat te koud, een extra reden om elkaar 
onder dak op te zoeken. En waarom dan niet bij De Oanrin? 
Iedere maandag- en woensdagochtend staat vanaf 9.30 uur de 
koffie voor u klaar in Herbranda (Herbranda 1 te Buitenpost). 
Ook worden er vaak leuke activiteiten georganiseerd. Deelna-
me hieraan is niet verplicht, u kunt ook even langs komen voor 
alleen een praatje en een kop koffie of thee.

In november staan de volgende zaken op het programma van 
De Oanrin, iedere maandagochtend vanaf half tien, tijd voor 
rummicub! Natuurlijk staat de koffie klaar. Op woensdag 3 
november is er een gezellige bingo. Een week later, op 10 
november, is er de mogelijkheid om diverse spelletjes te spe-
len. Op woensdag 17 november wordt er bij De Oanrin een 
film vertoond op groot scherm. Woensdag 24 november is er 
weer een gezellige spelletjesochtend.

Kortom: zoekt u een plek om anderen te ontmoeten of wilt u 
gewoon zo nu en dan even de deur uit, dan is De Oanrin wel-
licht iets voor u. Komt u gerust een keertje langs, u bent van 
harte welkom! De Oarin: er even tussen uit!

Jelkje Kloosterman is bij velen in Buitenpost bekend. 
Dit komt doordat ze zeer actief is in de gemeenschap 
en ervan houdt dingen te organiseren, waar anderen 
plezier aan beleven, zoals bijvoorbeeld de tentoonstel-
ling van poesie-albums in boekhandel Peperkamp.

Voordat we daar verder op ingaan, iets over haar achter-
grond. Jelkje deed de opleiding voor verzorgende – ze wilde 
met mensen werken. Naast haar werk, waarin ze langdurige 
relaties met haar cliënten opbouwde, deed ze jeugdwerk en 
evangelisatiewerk. Op haar veertigste volgde ze de opleiding 
voor activiteiten-begeleider. Ze kreeg een baan bij Talma in 
Veenwouden en begeleidde daar activiteiten met demente-
rende ouderen. “Deze mensen ontlenen hun zelfrespect aan 
hun verleden”, zegt Jelkje. “De dingen van vroeger leveren 
heel wat gespreksstof op. Mijn collega en ik probeerden dus 
onderwerpen te vinden uit het verleden.
Zo kwamen we op oude boeken, muziek van vroeger, siga-
renbandjes, fluwelen plaatjes bij de sigaretten van vroeger, 
oude kleedjes, oude cd’s en meer dingen. We maakten in de 
vitrines van Talma ook wel tentoonstellingen van bijvoorbeeld 
de bevrijdingsspullen van ús mem, kaarsen, kaarten en doop-
jurken (die later ook in de Schakel tentoongesteld werden).  
Ds. Oomens had een verzameling kerst-stallen. Daar raakte ik 
aan verslingerd. Elk jaar met kerst zette ik kerststallen in huis 
en in de tuin. We stelden ze ook tentoon op de kerstmarkt in 
Buitenpost. Met behulp van kleden, netten (met engelen) en 
stro maken we een echte kerstsfeer. Ze stonden later bij de 

dames Haagen en ook in het UMCG (Universitair Medisch 
Centrum Groningen); dit jaar staan ze in de Schierstins, sa-
men met schilderijen van Marius van Dockum.

Toen kwam Theunis Jensma met de vraag of we niet samen 
een tentoonstelling van poesie-albums konden maken. Ik was 
meteen bereid. Ik kende de mensen met een album (al gauw 
bleken dat er heel veel te zijn) en Theunis wist hoe je zo’n ten-
toonstelling kunt inrichten. Hij maakte een mooie catalogus, 
waarin hij in een inleiding iets uitlegt over de geschiedenis 
van poesie-albums en waarin hij uit ieder album een versje en 
de plaatjes weergeeft. Veel mensen gaven graag hun poesie-
album te leen. Ze kwamen er spontaan mee aanzetten. Nie-
mand had moeite het te vinden – meestal stond hun album 
gewoon in de boekenkast. Ze kwamen met oude verhalen en 
velen konden uit hun hoofd versjes opzeggen.”
Vraag: Kun je iets navertellen van hun reacties?
Jelkje: “Toen ik een vriendinnetje in mijn album liet schrijven, 
heeft haar zusje het gepakt en er ook iets in gezet. Dat was 
niet mijn bedoeling. Ik plakte haar bladzijde dicht en dat zit tot 
op de dag van vandaag nog zo. Je wist precies wie je wel en 
wie je niet in je album liet schrijven. De versjes van de juf en 
de meester hadden een speciale waarde. Ik ken het versje 
van mijn meester nog uit het hoofd.Het was in de oorlog en 
hij tekende er een plaatje van Nederland bij. Ik heb het album 
van mijn schoonzusje. Klaas heeft daar ook ingeschreven, 
maar dat mocht hij pas doen toen hij mooi genoeg kon schrij-
ven. Sommige mensen hebben hun album doorgegeven aan 
hun kleinkind,  of aan een naamgenoot. Er zijn er ook die het 
album van hun schoonouders bewaren. Wat hen emotioneel 
treft, hebben ze altijd onthouden. Op de tentoonstelling be-
ginnen veel mensen over hun eigen album. Velen herkennen 
de namen in een album. Een mooi verhaal is dat van Eelkje 
Couperus. Er woonden vroeger onderduikers bij hen – een in-
gekwartierde Duitser en een Joodse man. Beiden schreven 
ze in haar album. De Joodse onderduiker kon natuurlijk zijn 
naam er niet onder zetten. Hij tekende met ‘Ouwe Taaie’.” 

De mensen die hun album inleverden voor de tentoonstelling 
krijgen als aandenken het boekje dat Theunis Jensma erover 
schreef en waarin uit ieder album een afbeelding staat. Als 
alle drukte achter de rug is, komt er in januari voor iedereen 
die dat leuk vindt een middag in Haersmahiem waarin plaat-
jes uit de albums getoond worden en versjes voorgedragen.

Janny Jensma

Jelkje Kloosterman; 
medewerkster aan de tentoonstelling van poesie-albums

Jelkje Kloosterman thuis met haakwerkje op de bank. (foto: Harrie Slagter)

“Oanrinners” gezellig aan de koffie. (eigen foto)



   

Carin’s Haarmode maakt klant blij
Jeannette Hamstra uit Buitenpost ontvangt Best Break Arrangement

Afgelopen donderdag maakte Carin Knoop van Carin’s 

Haarmode een van haar klanten blij. Jeannette Hamstra uit 

Buitenpost kreeg een Best Break Arrangement aangeboden 

uit handen van de eigenaresse. Het arrangement bestaat 

uit twee overnachtingen met ontbijt. ‘Hier zullen mijn man 

en ik lekker van genieten’, aldus Jeannette. ‘Ik had nooit 

gedacht dat met het online maken van een afspraak bij de 

kapper, deze prijs uit de bus zou rollen.’

Het maken van een afspraak bij Carin’s Haarmode kan 

sinds enige tijd online. Dat is eenvoudig en gemakkelijk. 

Via de vernieuwde website (carinshaarmode.nl) kies je 

het gewenste tijdstip en je favoriete kapster. ‘Een service 

waar al veel klanten gebruik van maken’ vertelt Carin. ‘Het past ook bij onze trendy kapsalon. De kapperszaak 

beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van knippen, kleuren, omvormen en stylen.’

In één dag van kort naar lang haar

‘Er zijn mensen met een droom. In één dag van kort naar lang haar. Dat kan met greatlengths en/of 

haircontrast.’ Bij Carin’s Haarmode wordt deze droom werkelijkheid legt Carin uit. ‘Vraag gerust eens naar de 

mogelijkheden en een persoonlijk advies, dat kan altijd.’

VAN DER VEEN

Bladblazers

Vanaf 

€ 54,95

Voorstraat 5

Buitenpost

t: 0511 541545

f: 0511 541524

i: www.enormvanderveen.nl

e: winkel@enormvanderveen.nl

Openingstijden

Sportagenda:
Dat er op de woensdagavond een fi le staat bij sporthal De Houtmoune is sterk overdreven, maar door de aankondigingen in 
dit blad, zijn de bezoekersaantallen bij Futsalvereniging Buitenpost, wel behoorlijk toegenomen. De komende woensdagen in 
oktober en november kunt u weer genieten van sprankelend zaalvoetbal.
27 okt.: om 20.00 uur spelen de dames tegen Drs. Vijfje
3 nov.: om 19.30 en 20.30 een wedstrijd, de dames spelen dan alweer een thuiswedstrijd tegen Balk (19.30 uur)
10 nov.: om 20.30 uur speelt het eerste team tegen De Harkema; om 19.30 is er een voorwedstrijd van het 4e team.
17 nov.: om 20.30 uur speelt het eerste team opnieuw thuis, nu tegen SDS 1; om 19.30 kunt u het 2e team bewonderen.
24  nov.: om 20.25 uur spelen de dames tegen Heerenveen; om 19.30 uur speelt het 4e team tegen Opende.
Komt gerust eens kijken naar dit boeiende spektakel!



Gebogen, maar niet gebroken
De algehele capitulatie in de meidagen1940 verbijsterde het 
volk. Velen keken de kat uit de boom en berustten in de nieuwe 
onbekende situatie. Maar niet iedereen dacht er zo over. Heel 
voorzichtig begon het verzet al spoedig te ontluiken. “Verzet”, 
zoals een anonieme havo-student het verwoordde: “betekent: 
ik geef blijk van mijn ongebroken zelfrespect, doordat ik in 
woord, gebaar en houding laat merken te kiezen voor mijn volk, 
zijn identiteit en zijn bestaansrecht”. Op 15 mei 1940, de dag 
van de officiële capitulatie, verscheen de eerste met de hand 
geschreven kettingbrief. De ‘Geuzenaktie’, zoals het werd ge-
noemd, riep hierin op tot moed en vertrouwen. De vrijheid zou 
worden heroverd. Het eerste illegale blad van ‘Vrij Nederland’ 
verscheen reeds op 31 augustus 1940, de verjaardag van ko-
ningin Wilhelmina. In aflevering 3 hebben we gezien hoe Klaas 
de Vries van de Jeltingalaan reeds in 1940 berichten van radio-
Oranje uit Londen ging verspreiden. Maar ook op een geheel 

andere wijze werd de geest van 
verzet wakker. Het begon heel 
voorzichtig met het maken van 
allerlei voorwerpen, die duidelijk 
maakten hoe de maker ervan 
over de bezetting dacht. Het 
was een verzet zonder geweld, 
bedoeld om de moed er in te 
houden, de mensen op te beu-
ren en de verwachting te schep-
pen dat de vrijheid weer terug 
zou komen. Bijgaande illustra-
ties zijn afbeeldingen van enkele 
voorwerpen die in ons dorp zijn 
aangetroffen. Tegels in diverse 
variaties, waaronder deze met 

een Friese tekst spraken een duidelijke taal. Ze waren er ook 
met een Nederlandse tekst. Het muntstuk met de beeltenis 
van H. M. Koningin Wilhelmina bood verschillende mogelijk-
heden. Links boven een uitgesneden muntstuk waardoor de 
beeltenis van de koningin nog duidelijker te voorschijn komt. 
Het kon gedragen worden als een hangertje om de hals. Er kon 
ook een speld van gemaakt worden. Op 2 april 1941 verscheen 
een ambtenaar op het distributiekantoor in ons dorp met een 
dergelijk muntstuk op de revers van zijn jasje en een oranje-
kleurige ring (1) om zijn vinger. Juist op dat moment was de 
SS op het bureau aanwezig. De betrokken ambtenaar moest in 
Leeuwarden verschijnen, waar hem behoorlijk de mantel werd 
uitgeveegd. Hij kwam er verder nog goed vanaf. Maar het ge-
beurde werd wel één van de zogenaamde redenen die werd 

aangegrepen om burgemeester Eringa te kunnen ontslaan. “Er 
hat auf dem Distributieamt am 2 April 1941 ein ausgesägter 
10-Cts-Stück getragen, ausserdem wurden Ringe mit dem Far-
ben des Königshauses getragen.  Der Bürgermeister hat nichts 
unternommen um diese Hetze gegen Deutschland zu unter-
binden”. Iemand noemde dergelijke voorwerpen “speldenprik-
ken tegen de bezetter”. Maar het waren wel speldenprikken 
die gevaarlijk konden zijn, met name in de laatste oorlogsjaren. 
Van het 10 cts-stuk werden ook armbanden en theelepeltjes 
gemaakt. Het was verboden om foto’s van het koninklijk ge-
zin te vertonen. Op bijgaande groepsfoto zijn de nog in leven 
zijnde leden keurig weggesneden in overeenstemming met 
het verbod. De bedoeling was overduidelijk, het was een uiting 
van aanhankelijkheid  aan het koningshuis. Rijkscommissaris dr. 
Arthur Seyss- Inquart werd al spoedig “Zes-en-een-kwart” ge-
noemd. Dit leende zich bijzonder goed tot het maken van een 
sigarettendover. Op een 1 ct-stuk werd een destijds vierhoe-
kige stuiver geplaatst met daarop de helft van een halve cent. 
Door een lucifer “kop-op” te laten zien, werd aangetoond dat je 
de moed er in hield. Bladwijzers, van papier en geweven, in de 
kleuren rood, wit en blauw met de letters O. Z. O. erin, werden 
veel gemaakt, dikwijls door onderduikers. O. Z. O. waren de be-
ginletters van “Oranje Zal Overwinnen” .Het waren symbolen 
van een stil protest. Lichtpuntjes in een donkere bezettingstijd, 
waaruit het verlangen sprak naar de vrijheid.

Jasper Keizer

Heeger en Brandsma
1897: Verkoop van een scheepshelling met grote timmer-
schuur, f linke woonhuizinge waarin herberg met vergun-
ning, erf en grond te Rohel; een arbeidershuis waarin 2 
woningen en een stukje hooiland; eigen aan wed. Andries 
Lykeles Hoekstra. (Leeuwarder Courant)

Heinrich Felix Heeger werd de nieuwe eigenaar, maar deze 
verkocht de werf al snel door aan Jan Brandsma uit Fra-
neker.

1897 Augustinusga, notaris J. Landmeter, 28 december 1897. 
Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van 
een scheepshelling, schuur, woonhuis, arbeiderswoning, 
erf, grond en een stukje hooiland te Harkema Opeinde, 
koopsom fl. 2530 - Heinrich Felix Heeger te Kollum, verko-
per - Jan Brandsma te Franeker, koper. (notarieel archief) 

Jan Brandsma had een werf in Franeker, maar zag waar-
schijnlijk meer perspectief in de werf bij Rohel. In 1936 nam 
zijn zoon, Murk Brandsma, de werf over. In de jaren 1954-
1961 woonde hij in Canada. De werf werd toen verhuurd 
aan Roelof Huisman. Van 1961-1965 had Huisman een eigen 
scheepswerf in een loods ten westen van Brandsma.  In 
1965 is deze werf failliet gegaan en werd er een ijzervlecht-
bedrijf van Stienstra in gevestigd. Tegenwoordig wordt 
deze loods gebruikt door Bein Brandsma die in 1974 de 
werf van z’n vader Murk heeft overgenomen. Hoewel de 
meeste werven op een gegeven moment overgingen op het 
bouwen van metalen schepen, zijn de Brandsma’s altijd 
houten schepen blijven bouwen. In het begin maakten ze 
vooral ronde en platbodemschepen voor de beroepsvaart. 
Later werd overgegaan op motorbootjes, schouwen, Friese 
jachten en kotters voor de pleziervaart. Daarnaast hiel-
den ze zich bezig met reparaties en restauraties. In slappe 
tijden werden er pramen en bokken voor eigen rekening 
gebouwd,die dan verhuurd werden.

Familie Hoekstra
De familie Hoekstra heeft jarenlang een belangrijke rol 
gespeeld in de scheepsbouw bij Rohel. De oudst bekende 
voorouders waren: Oege Pieters Hoekstra x (1792) Grietje 
Harmens. Oege Pieters was eerst schipper en later scheeps-

bouwer. Zij kregen o.a. de volgende kinderen die allemaal 
scheepstimmerman of schipper waren:

Sietske Oeges Hoekstra x (1819) Harmen Jans Drost
Sietske Oeges Hoekstra x (1832) Gerben Wiebes Hazenberg
Jan Oeges Hoekstra x (1829) Jetske Wiebes Hazenberg
Liekele Oeges Hoekstra x (1829) Aaltje Jans Schouwstra
Stijntje Oeges Hoekstra x (1830) Oeds Franses Jansen

Ook de kinderen van Liekeles Oeges zaten weer in het 
scheepsbouwersvak:

Oege Liekeles Hoekstra x (1861) Grietje Errits de Vries
Jan Liekeles Hoekstra x (1867) Rinske Hendriks Bos
Andries Liekeles Hoekstra x (1876) Hiltje Jans Bijker

Alle eigenaren op een rijtje
de Rode Helling (‘Kuiper werf ’)
1749 - 1771 Jan Edses, eigenaar
1771 - 1773 Johannes Pytters, eigenaar
1773 - 1792 Frederik Jacobs, eigenaar
1792 - 1820 Gosse Folkerts en Jan Folkerts, eigenaars
1820 - 183? Jouke Ates van der Veer, eigenaar
1820 - 1824 Jan Jacobs Bijlsma, huurder
1824 - 1848 Jan Oeges Hoekstra, huurder
183? - 1848 Durk Kuipers, eigenaar
1848 - 1870 Willem Pieters Boorsma, eigenaar
1870 - 1907 Jan Liekeles Hoekstra, eigenaar
1907 - 196? Eduard Roelf Kuiper, eigenaar

de andere werf ( ‘Brandsma werf ’)
1830 - 1832 Jan Oeges Hoekstra, eigenaar
1832 - 18?? Gerben Wiebes Hazenberg, eigenaar
1833 - 1842 Jan Jacobs Bijlsma, huurder
18?? - 1843 Abele Jans Koenes, eigenaar
1842 - 1843 Roel Feikes Pot, huurder
1843 - 1879 Liekele Oeges Hoekstra, eigenaar
1879 - 1897 Andries Liekeles Hoekstra, eigenaar
1897 - 1897 Heinrich Felix Heeger, eigenaar
1897 - 1936 Jan Brandsma, eigenaar
1936 - 1974 Murk Brandsma, eigenaar
1954 - 1961 Roelof Huisman, huurder
1974-  Bein Brandsma, eigenaar

wordt vervolgd
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Scheepswerf van Kuiper waar tegenwoordig de familie de Ferrante 
woont. (foto: Karin van IJsseldijk)

Stoel

It is in goede gewoante om besite in stoel oan te bieden. 
Ut ’e gek wurdt dan wol sein: ‘Krij in stoel en kuierje wat.’

Hy hat grif ûnderweis in goede stoel troffen
Hij is vast ergens lang blijven praten.

Se lit har net fan ’e stoel prate
Ze laat zich niet overbluffen

Hy waard troch ús op it stuoltsje setten
Hij werd door ons geprezen, in het zonnetje gezet

Sy is mar moai op it stuoltsje kommen
Zij heeft een hoge positie gekregen

Wy witte no op wat stoel oft wy sitte
We weten wat we hebben, niet wat we krijgen.

Sprekwurd fan de moanne

De buurtschap Rohel  -5-

Historie van Buitenpost en omstreken...
door Simon Hoeksma

Buitenpost 1940-1945 deel -11-

CH Buitenpost presenteert 
de club van 100!
Vanaf nu is er de mogelijkheid om met Concours Hippique 
Buitenpost verbonden te worden door middel van ‘de club 
van 100’. Dit nieuwe initiatief is genomen om verbondenheid 
te creëren tussen mensen en het grootste eendaagse paarde-
nevenement in Buitenpost. De opbrengsten die gegenereerd 
worden door ‘de club van 100’ gaan gebruikt worden om ook 
in de toekomst een prachtig Concours Hippique Buitenpost 
te (blijven) organiseren. Er zijn op dit moment al 38 personen 
die het concours een warm hart toedragen. Deze mensen wil-
len wij langs deze weg ontzettend bedanken. Op de website 
www.chbuitenpost.nl staat onder het kopje ‘nieuws’ meer 
informatie. Bent u een echt liefhebber van het concours dan 
kunt u zich direct aanmelden of meer info vragen door een 
mail te sturen naar club-van-100@chbuitenpost.nl. Als lid van 
‘de club van 100’ krijgt u een VIP kaart voor het jaarlijkse eve-
nement in Buitenpost. In de VIP tent kunt u onder genot van 
een hapje en drankje genieten van de paardensport. Bent u 
benieuwd welke bedrijven het Concours Hippique een warm 
hart toedragen? Vanaf nu staat er op de website een lijst van 
sponsoren onder het kopje “sponsoring”.
De commissie is alweer bezig met het Concours Hippique in 
2011. Noteer alvast de datum: woensdag 3 augustus. 
Eind september is in Workum gestreden om het eindklas-
sement van de ‘Provincie Fryslân Prijs’’. Age Okkema won 
in Buitenpost al de competitiewedstrijd met zijn paard Hugo. 
In Workum liet hij zien dat hij nog steeds de beste is en won 
het eindklassement van de ‘Provincie Fryslân Prijs’. De ver-
eniging Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF) is een sa-
menwerkingsverband van 6 paardenconcoursen in Friesland. 
(Buitenpost, Dokkum, Drogeham, Garijp, Rijs en Workum) 
De ‘Provincie Fryslân Prijs’ is een belangrijk onderdeel van 
deze GCF. Doel van de GCF is om het Friese paard in al haar 
uitingen, en daarmee het Fries cultureel erfgoed, te bevorde-
ren door het organiseren van deze concoursen.
Binnen het bestuur is er een wijziging gekomen. Pieter-Jan 
Schouwstra heeft afscheid genomen van de commissie. De 
werkzaamheden, met name de organisatie van het concours 
terrein zal nu in handen zijn van Dirk Kuperus. Wij danken 
Pieter Jan voor zijn enthousiasme en inzet.
Wilt u nog even nagenieten van het Concours Hippique 2010? 
Op de website is een prachtige foto impressie te vinden.
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