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Mooi winterplaatje... 

Van de  redact ie

Waar blijft de tijd? Zal de tijd dat te zijner tijd leren? 
Wij weten in ieder geval dat er weer een tijd, een jaar, 
achter ons ligt. Wat de tijd brengt, weten we niet. 
Een wijsgeer stelde: wat wij ervaren als tijd is niets 
anders dan de ervaring dat de meeste gebeurtenis-
sen niet omkeerbaar zijn. Wellicht klopt deze stelling, 
maar wat hebben we er aan? Psychologen willen te-
gen iemand, die verdriet heeft, nog wel eens zeggen: 
je moet proberen tot de conclusie te komen, dat de 
oorzaak van je verdriet niet omkeerbaar is. Dan kom 
je op een punt dat je dat een plek kunt geven. Dan 
kun je er gemakkelijker mee omgaan. Als zo’n mo-
ment doorbreekt of aanbreekt, dan heb je wat aan 
die bovengenoemde wijsgerige uitspraak.

Verleden
Deze voor u liggende Binnenste Buiten Post is alweer 
het laatste nummer van het jaar 2010. Nogmaals: 
waar blijft de tijd? De tijd vliegt zei een vrouw en 
gooide de wekker naar haar man. Ja, zo vliegt de tijd 
ook, maar zo bedoelen wij het niet helemaal. Dat de 
tijd voor ons gevoel snel gaat, komt ook bovendrij-
ven als we bedenken, dat deze krant alweer 11 jaar 
bestaat. De start vond plaats in 1999. De vorige eeuw 
dus. Dat klinkt ver weg, maar naar ons idee zijn de 
negentiger jaren nog maar even geleden. Bij het 
oversteken van de grens naar het tweede millen-
nium, het jaar 2000 dus, zaten nogal wat mensen 
in de piepzak vanwege de vrees, dat de stroom zou 
uitvallen en dat alle computers zouden ontploffen. 
Echter, wat gebeurde er: helemaal niets. Het werd 
derhalve een rustige eeuw- en jaarwisseling. Een 
mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest, 
maar nimmer op komt dagen . En wie herinnert zich 
niet het gulden tijdperk in vergelijking met de euro, 
die al weer bijna negen jaar geleden werd ingevoerd? 
Wij rekenen af en toe nog eens terug naar die goeie 
ouwe gulden, maar daarmee rekenen we ons helaas 
op een ‘goedkope’ wijze rijk. 

Heden
De tijd is duurder geworden. Dat geldt ook voor deze, 
ons aller, dorpskrant. Konden we kortgeleden nog 
stellen, dat de financiële kant van deze maandelijkse 

uitgave er nog tamelijk florissant uitzag, thans moe-
ten we melden, dat de bodem van onze schatkist 
nogal zichtbaar wordt. Meer dan 10 jaar hebben we 
de advertentiekosten niet behoeven te verhogen. De 
advertentiekurk, waar ons dorpsjournaal op drijft, 
begint uitdrogingsverschijnselen te vertonen. We 
hebben ons al bezig gehouden met de vraag of de ta-
rieven voor een advertentie iets omhoog moeten en 
of we een aantal voor ons blad “onzichtbare adver-
teerders” kunnen overhalen zich ook in De Binnenste 
Buiten Post te presenteren. Als je er niet in staat, val 
je  niet op. Niet alleen alle Buitenposters lezen deze 
krant van A tot Z, óók vele inwoners van omliggende 
dorpen. De kost gaat voor de baat uit.

Toekomst
Zo links en rechts mogen wij nogal eens horen, dat 
u De Binnenste Buiten Post met interesse leest. Dat 
doet ons uiteraard genoegen en stimuleert ons dit 
blad op peil te houden. Rubrieken waar u graag ken-
nis van neemt, proberen we te handhaven, zolang 
die niet uitgeput raken. Wij blijven zoeken naar nieu-
we, interessante bronnen en we proberen die aan te 
boren. Als u op dit punt een tip voor ons hebt, houden 
we ons graag aanbevolen, want u weet meer dan wij 
als redactie. De colofon op pagina 3 geeft aan hoe u 
ons kunt bereiken. 
In onze broedmachine zitten enkele onderwerpen 
die op uitkomen wachten, zoals bijvoorbeeld:

- Anekdotes over en bijzondere foto’s van Buitenposters.
- Blik op ons dorp door verschillende generaties.
- Een dag uit het leven van…
- Oud-dorpsgenoten, hoe gaat het daar nu mee?

Wat het laatstgenoemde onderwerp betreft, lichten 
we een tip van de sluier op met kerstgroeten van 
Bûtenposters om utens.

Kerst en jaarwisseling
Tot slot wensen wij u zo ‘noflik’ mogelijke Kerstdagen 
toe, een dito jaarwisseling en tot wederhoren in 2011, 
van welk nieuw jaar wij allen hopen dat het gunstig 
zal verlopen.

Tijdens de eerste vorstperiode van dit winterseizoen (begin van deze maand) heeft onze correspondent dit prachtige plaatje geschoten. De 
sneeuw en ijzel zijn inmiddels weer verdwenen, maar misschien zijn er bij het uitkomen van dit blad alweer de nodige winterse buien geweest 
en is de wereld alweer veranderd in een winterlandschap. Het ongemak voor de wegdeelnemers is misschien niet zo bevorderlijk, maar het ziet 
er in ieder geval wel betoverend uit! En ook de vrijwilligers van de ijsbaan en schaatslustige dorpsgenoten beleven weer mooie tijden!

Verleden, heden en toekomst

Bij de aanleg van de rondweg zijn een 
groot aantal scherven van aardewerk 
gevonden die onmiskenbaar terug 
te brengen zijn tot bewoning van de 
omgeving van Buitenpost vanaf om-
streeks het jaar 1100.  Dat stellen Lam-
mert Postma en Jan Kloosterman van 
het IJstijdenmuseum. 

In de zomermaanden werd bij het graven 
van het cunet van de rondweg een terpje 
aangesneden waarin zich veel aardewerk 
bevond. Het aardewerk werd verzameld 
door de Kollumer Cornelis Poortinga die 
met een metaaldetector in het cunet aan 
het zoeken was. Hij stelde de vondst ter 
beschikking van het IJstijdenmuseum die 
daarop de provincie Fryslân en gemeente 
Achtkarspelen in kennis stelde en het aarde-
werk liet onderzoeken door Dr. Ernst Taayke 
van het archeologisch depot in Nuis. Taayke 
geldt als zeer deskundig. Hij stelde vast dat 
de betreffende scherven afkomstig zijn van 
aardewerk zoals dat gebruikt werd tussen 
ongeveer de jaren 900 tot 1100. Bijzonder 
is dat er ook een scherf is gevonden van 
een Pingsdorf tuitkan. Dit soort aardewerk 
werd aangevoerd vanuit Zuid Nederland 
en bewijst dat er ook rond het jaar 1000 
al handelsroutes naar het noorden waren. 
Verder werden er een groot aantal scher-
ven aangetroffen van grote bolpotten en 
een stuk tufsteen dat vrij zeker deel heeft 
uitgemaakt van een maalsteen. Het beeld 
van deze vondst past in het beeld van de 
eerder in 2003 door Jan Huizenga en Jan 
Kloosterman gedane aardewerkvondsten 
in de Twijzelermieden. Ook daar werd een 
terpje aangetroffen met aardewerkscher-
ven van bolpotten die gedateerd konden 
worden rond het jaar 1000.

De nieuwe vondsten bewijzen onomstote-
lijk dat het gebied rond Buitenpost al vanaf 
het jaar 1000 werd bewoond en dat de be-

woning plaats had op veenterpen in de la-
gere veengebieden.

De vondsten zijn belangrijk voor de Buiten-
poster geschiedenis waarvan het tot op 
heden onzeker was hoe vroeg er middel-
eeuwse bewoning in het gebied was. Aan-
nemelijk is dat deze vroeg middeleeuwse 
bewoning is ontstaan toen mensen via de 
rivieren de Lauwers en de Oude Ried het 
gebied binnen voeren en zich op de hoge-
re delen nabij die rivier vestigden. Dit idee 
wordt onderbouwd door de kavellijnen van 
de landerijen in het gebied. Deze lopen al-
lemaal vanaf de vroegere rivieren het land-
schap in. De ontginning van het gebied 
heeft dan ook in die vroege middeleeuwen 
plaats gevonden vanuit de rivieren.

Rondweg geeft geheimen prijs

 (foto’s: IJstijdenmuseum)



Geslaagde kerstmarkt 

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 2

Zeg het  maar...
 ingezonden brieven

Dominee Jaap Kraan sprak op donderdag 4 november 
jongstleden in De Schakel over het onderwerp ‘Hoe om 
te gaan met de moslim naaste?’ Hij is op dit moment 
predikant in Burgum en is in de periode 1978-1985 
werkzaam geweest in Pakistan. Hieronder een verslag 
van deze avond door een toehoorder. In totaal waren 
er 40 belangstellenden aanwezig bij deze avond.

Er is nog steeds veel onwetendheid over de islam 
en moslims. Wij lezen en horen in de media vaak al-
leen de extreme zaken over moslims. Terroristische 
aanslagen door moslim extremisten in Afghanistan in 
de naam van Allah, vrouwen en meisjes die niet naar 
school mogen van de Taliban, vrouwen die buitenshuis 
verplicht burka’s moeten dragen zijn slechts een paar 
voorbeelden. Een groot misverstand is, dat genoemde 
zaken door de Koran worden gelegitimeerd. Boven-
dien zijn deze ‘maatregelen’ niet terug te vinden in de 
Koran.  Vinden moslims dit dan goed? Nee, zij keuren 
deze zaken af en zijn er niet blij mee dat extremisten 
de islam in een kwaad daglicht stellen. De islam is een 
vredelievende religie. Gesteld kan dan ook worden, dat 
imams die tot geweld oproepen, de Koran misbruiken 
en het in eigen voordeel uitleggen. Herkennen we dit 
ook niet van de bijbel door de jaren heen…? 

De islam vindt z’n oorsprong in de 7e eeuw na Chris-
tus. Binnen de islam kun je grofweg twee groepen 
onderscheiden, de soennieten en de sjiieten (90% 
soennieten en 10% sjiieten). Deze twee hoofdstro-
mingen kun je nog weer onder verdelen in kleinere 
groepen. Binnen de islam is de profeet Mohammed 
de belangrijkste persoon. Hij kreeg via de engel Djibriel 
openbaringen van God. In 632 na Christus werd Mo-
hammed geboren in Medina. Hij trouwde met een ou-
dere vrouw (zijn eerste) met veel vermogen. Hierdoor 
hoefde hij niet meer te werken en kon hij zijn energie 

steken in verkondiging van de aan hem doorgegeven 
openbaring. Mohammed was net als wij een zondig 
mens, maar deed veel goeds voor z’n medemens en 
is een voorbeeld voor vele moslims. Jezus wordt wel 
genoemd in de Koran, maar niet erkend zoals wij chris-
tenen doen. Namelijk de enige zoon van God, verlos-
ser en zaligmaker. Alhoewel de Koran wel aangeeft, 
dat Jezus een mens was zonder zonden.

Maar goed, nu weten we iets meer van de islam en 
moslims en zijn een paar misverstanden weggeno-
men, terug naar de vraag ‘Hoe om te gaan met de 
moslim naaste? ‘Op dit moment is dit vraagstuk erg 
actueel met de politieke Verwildering in Nederland. 
We weten niet altijd goed om te gaan met onze mos-
lim naaste, meestal uit angst en onwetendheid. En we 
zijn snel geneigd om de verschillen in plaats van de 
overeenkomsten te benadrukken. In christelijk Neder-
land is vaak het wel of niet erkennen van Jezus het 
breekpunt. Te snel gaan we over tot het uitleggen van 
wie Jezus is om die ander te bekeren. Beter zou zijn 
om ons eerst eens goed in die ander te verdiepen, wat 
houdt hem of haar nu bezig en wat gelooft die ander 
nu eigenlijk. Al was het maar uit respect voor die an-
der. Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen 
te worden. Zonder dat we het altijd in de gaten heb-
ben, oordelen we over die ander en geven we aan dat 
wij goed bezig zijn en zij niet. Maar is dat wel aan ons 
gegeven om te doen? De oproep is dan ook om meer 
menselijkheid te tonen tegenover moslims en naasten 
in het algemeen. Want is geloven niet een kwestie van 
daden, de naaste helpen? Ook al zijn we verschillend. 
Dat is waar God ons toe oproept.
Wilt u meer weten over ds. Jaap Kraan of de islam dan 
verwijs ik u door naar zijn website: www.jaapkraan.eu.

E. Medema

Oproep tot meer menselijkheid

Sneon 20 en 27 novimber brocht de Fryske Krite mei 
grut sukses  it toanielstik ‘Dûbel ferhierd’ op de planken 
in The Point. Nei ôfrin fan de earste foarstelling waard 
Foppe de Vries in it sintsje set, om’t hy al 50 jier be-
lutsen is by de toanielferiening. Syn earste roltsje wie 
yn 1960 yn in ienakter en dernei hat hy ferskate rollen 
spile, fan jongfeint, resjersjeur, portier, boer oan’t ien 
fan de Sunshineboys ta. Sa ha de Bûtenposters, dy’t 
ek al jierren nei de noflike Kritejûnen geane, Foppe twa 
kear yn ‘It heft yn hânnen’, oer de bruorren Atze en 
Harm, sjoen en ek yn ‘De nije byrider’, wat yn 1967 
en yn 2001 foar it fuotljocht brocht waard. Sûnt tsien 
jier is Foppe ek bestjoerslid, past as ponghâlder op de 
sinten en dêrneist  fersoarget hy, mei oaren, it dekôr. 
Dan ha wy it noch net iens han oer in bulte dingen 
’dy gjin namme ha’, mar wol tige wichtich binne. Dit 
alles wie foar it bestjoer reden genôch om Foppe te 
beneamen ta earelid fan de feriening! It Staf (Stichting 
Amateurtoaniel Fryslân) wie ek oanwêzich om Foppe 

lok te winskjen.
Wa Foppe noch wer ris op de planken sjen wol, is op 
sneon 26 febrewaris of sneintemiddeis 6 maart fan 
herte wolkom yn The Point. 

Foppe de Vries 50 jier by de Fryske Krite

Zoals u wellicht weet wordt ieder jaar in oktober de 
Dag van de Ouderen georganiseerd in de gemeente 
Achtkarspelen. De Dag van de Ouderen is een inter-
nationale dag en valt officieel op 1 oktober. Omdat wij 
als comité vinden dat iedereen deze dag moet kunnen 
bezoeken, hebben we besloten om de dag op een za-
terdag in oktober te vieren. Het huidige comité bestaat 
uit zes leden, waarvan één lid werkzaam is bij Welzijn 
Ouderen Achtkarspelen, en het comité onder andere 
administratief ondersteunt. De overige leden zijn veel-
al leden van de verschillende ouderenbonden uit de 
gemeente. Het comité komt gemiddeld vijf keer per 
jaar samen in Buitenpost om over de dag te vergade-

ren en de zaken voor te bereiden. Op dit moment zijn 
we op zoek naar twee nieuwe leden. Zonder nieuwe 
leden kan het comité niet blijven bestaan. Dit zou het 
einde van de Dag van de Ouderen betekenen en dat 
zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. 
Dus bent u 50+ en lijkt het u leuk om ook een steen-
tje bij te dragen aan deze Dag van de Ouderen, dan 
nodigen wij u van harte uit om zitting te nemen in dit 
comité. U hoeft hiervoor niet lid te zijn van een oude-
renbond. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Sigrid de Klein, tel. 542849 of e-mail: sigrid.
de.klein@friesewouden.nl.
We heten u van harte welkom in ons midden!

Alle kinderen, ouders, leerkrachten en belangstellen-
den stonden vrijdag 3 december om 8.30 uur vol ver-
wachting op het schoolplein van de openbare basis-
school De Mienskip te wachten op Sinterklaas. Toen 
de klassieke T-Ford in zicht kwam werd de ingang van 
het schoolplein door de aanwezige sneeuw gemist. De 
chauffeur reed de ingang van het  schoolplein van De 
Mienskip voorbij. Alle aanwezigen riepen de chauffeur 
toe. Gelukkig werd dit gehoord en kon de T-Ford, aan-
geboden door Ford garage Buitenpost, met Sinterklaas 
en zijn twee zwarte Pieten het schoolplein oprijden. 
Vervolgens kon het sinterklaasfeest, waar iedereen vol 
verwachting naar had uitgekeken, beginnen.

Foppe (rjochts) yn noflik petear mei Jelle Terwal. (foto: Marijke Propsma)

Sinterklaas arriveert klassiek bij De Mienskip

Vrijdagavond 3 december werd buurtvereniging ‘Oer de Hage’ vereerd 
met een bezoekje van twee pieten. Zij hadden voor alle kinderen, op de 
Roggeblom, Balsem, Túnmelt en Kornelle, tot 9 jaar een pakje meegeno-
men. Er werden ook veel pepernoten uitgedeeld. De kinderen hebben 
genoten van het bezoek, we hopen dat de pieten ons volgend jaar ook 
weer weten te vinden.

Ber ichten uit  de buur t

Amnesty International zoekt 
nieuwe collectanten
Wordt u dit jaar één van de circa 24.000 collectanten die de straat opgaan 
om geld in te zamelen voor Amnesty International? Deze keer vindt de 
Amnesty-collecte plaats van 6 tot en met 12 februari 2011. De collectan-
ten gaan met veel plezier langs de deur, én met succes. Vorig jaar werd er 
ruim € 1,7 miljoen opgehaald. Amnesty zoekt in Buitenpost nog vrijwilli-
gers die in hun woonplaats een paar uur willen collecteren. Meer informa-
tie, of aanmelden als collectant? Kijk op: www.amnesty.nl/collecte of bel: 
(020) 626 44 36. U kunt ook contact opnemen met de collectecoördinator 
bij u in de buurt: Dini Stavenga- van der Waals, 0512 542660.

Okkerdeis fertelde doarpsgenoat 
Wim Cnossen oer syn passy: de 
doedelsek. Op moaie simmerjû-
nen lit er syn muzyk oer de mieden 
waaie. 
Prachtich, dêr krij ik pikefel fan. De 
oefenfluit oan sa’n bonge, fertelde 
Wim, neame wy in chànter. 
En hup, dêr hearde ik ynienen ús 
mem foeterjen op ús, seurende 
bern. ‘Hâld op fan tsjanterjen!’ 
Nijsgjirrich, soe ús tiidwurd tsjan-
terje, seure, famylje wêze fan it 
sangerige lûd út dy chanter? Chan-
terje? Soe kinne. 

Treuzeljen, dêr wie ik as bern ek 
goed yn, en dat hearde destiids 
ek net by de deugden. Tsjanterjen 
haw ik ôfleard, dêr helpst neat mei 
foarút. It treuzeljen wie ik hàst fer-
leard. Mar, hoera de âlde dei! No ’t 
ik einlings baas bin oer myn eigen 
treuzeljen bin ik in lokkich minske. 
Oeren nei de loften sjen; mei in 
glês waarme tee tusken beide han-
nen de gedachten de frije loop litte; 
trije kear sa lang op in stik bôle kôg-
je as myn maat. Net ien dy’t seit 
dat it net mei. Om my wurdt it wer 
in hiel moai treuzeljier.

Tsjanterje en treuzelje
door Janne Oosterwoud

Plaatselijk comité Dag van de Ouderen zoekt nieuwe leden

Afgelopen vrijdagmiddag en -avond was er weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd 
in de Kerkstraat. Er stonden vele kramen met allerhande kerstartikelen en men kon er 
genieten van oliebollen, warme worst, snert en glühwein. Ook de kerstman en -vrouw 
waren van de partij evenals de winterfee. (foto: Hielke Boorsma)



PBB Van de bestuurstafel...

December 2010

Op het artikel op de voorkant van de vorige De Binnenste Buiten Post, over de in-
spanning die we als bestuur willen plegen om beweging te krijgen in de herinrich-
ting van het centrum van ons dorp, kregen we als bestuur verschillende reacties. 
De boventoon daarin was natuurlijk waardering voor onze daarin uitgesproken 
intentie. En we horen het zo ook te doen immers, als bestuur van Plaatselijk Belang. 

Echter er was ook een onmiskenbare bijklank te horen. Soms wat meewarig of licht 
kritisch, soms zelfs een beetje cynisch - denken jullie echt dat er zo snel iets kan 
gebeuren, hier in Buitenpost? We weten het, en we willen ook niet de suggestie wek-
ken dat ons bestuur het beter zou kunnen doen als alle voorgaande die zich in het 
verleden, soms meer dan, volledig ingezet hebben voor de toekomst van ons dorp. 

Maar er ligt een kans en dan is het misschien nuttig om het geheugen op nul en de 
blik op oneindig te zetten. Dus dat we doen in dit geval maar even, als nieuwjaars-
voornemen. Om goed op 2011 in te zetten hebben wij opnieuw een brief aan ons 
gemeentebestuur gestuurd waarin we vragen om inzicht in het tijdspad van de 
uitvoering van de plannen. Wij hopen op spoedig antwoord.

In ieder geval wensen wij u eerst goede kerstdagen in dit oude jaar en het beste 
voor het komende jaar.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Johan Kootstra, voorzitter, e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl, tel. 541322
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™
> Tussen Buitenpost en Kollum moet een luxe 
woongebied voor paardenliefhebbers komen. 
Dit vooral om rijken van buiten Friesland te trek-
ken. Het concept richt zich op welgestelden met 
een paardenhobby, van tussen de 40 en 65 jaar.  
Het project is een initiatief van de gemeenten 
Achtkarspelen en Kollumerland en Wind Vast-
goedontwikkeling uit Drachten. Het project 
wordt gesteund door de provincie Fryslân. Op 
24 november zijn de bewoners in het gebied 
geïnformeerd, daarna is de raad aan zet.
> De nieuwjaarsreceptie van Achtkarspelen 
gaat komende januari niet door vanwege de 
verbouwing van het gemeentehuis. Er is door 
de bouwwerkzaamheden geen plek om gasten 
te ontvangen. Volgens de woordvoerder van de 
gemeente speelt de bezuinigingen ook wel een 
beetje mee. De nieuwbouw is in het komend 
voorjaar klaar en hij verwacht dat er dan zeker 
wel een feestje komt.
> Het voormalige politiebureau aan de Kerk-
straat krijgt een nieuwe invulling. Het Centrum 
voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
Buitenpost (CAGGB) heeft het pand in het 
centrum aangekocht. Het is de bedoeling dat 
de praktijk het voormalige politiebureau in het 
voorjaar 2011 gaat betrekken.
> Het buurtschap Egypte wordt steeds vaker 
geconfronteerd met illegale afvaldumping. Vol-
gens buurtbewoners vindt het steeds vaker plaats 
dat er afval in de sloot wordt gedumpt. Enkele 
weken geleden bracht een onbekend iemand 
restanten van een verbouwing naar Egypte. In de 
sloot lagen tl-buizen en groot speelgoed. Eerder 
werden er auto- en tractorbanden, televisies en 
boodschaptassen vol met afval gedumpt.
> Op het treinstation Buitenpost kwamen maan-
dagmorgen 29 november honderden mensen in 
de kou te staan. Rond de ochtendspits liep het 
openbaar vervoer vast. Door een defect aan het 
spoor reden er urenlang geen treinen op het tra-
ject Buitenpost - Zuidhorn. In plaats van de trein 
werden op het traject bussen ingezet. Reizigers 
liepen tot 16.00 uur daardoor een vertraging op 
van 30 tot 60 minuten.  Arriva deelde op het sta-
tion koffie en thee uit aan gestrande reizigers.

Al gelezen?
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Zondagmiddagconcert Sânman en 
Sikke in Nijenstein
Sânman & Sikke heeft de afgelopen jaren gaandeweg een eigen plek verwor-
ven in het Friese muziekleven. Sinds de oprichting in 1994 werkt de vocale 
mannengroep aan een gevarieerde mix van stijlen die bij elkaar een uniek 
repertoire vormen. Belangrijke inspiratiebron is de meerstemmige muziek 
van groepen als The Mills Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young en muziek 
uit de beginperiode van Elvis). De Friestalige pijler onder het repertoire wordt 
gevormd door gedichten van o.a. Fedde Schurer, Henk de Boer en Aggie van 
der Meer. De laatste tijd komen er ook steeds meer barbershopliedjes bij. De 
groep wordt gevormd door: Tom Nijdam, Peter Haantjes, Tsjamme Overal, 
Bareld Bijma, Klaas de Vries, Egbert Krikken (gitaar) en Siebren Kramer (ac-
cordeon). Wie Sikke is blijft vooreerst in nevelen gehuld …

Zondagmiddag 23 januari 2011
Aanvang 15.30 uur / Locatie: Restaurant Nijenstein
Voorverkoop € 7,50 (Hedera Bloemen) / Aan de zaal € 8,50

Programma: 
Zondagmiddag 13 februari 2011 Die Twa in Kafee The Point
Aanvang 16.30 uur / Locatie: Zalencentrum The Point
Voorverkoop € 8,00 / Aan de zaal € 9,00

Nieuwjaarsconcert Martin Mans in 
Mariakerk

De datum 2 januari 2011 heeft u inmiddels misschien al genoteerd, de be-
kende organist Martin Mans hoopt dan een concert te geven op het fraaie 
van Dam orgel in de Mariakerk. Er is gekozen voor het thema “De vier jaar-
getijden” alle jaargetijden komen voorbij tijdens dit concert. Martin brengt 
naast de bekende thema’s liederen die tekstueel of qua muziek passen bij 
de lente, zomer, herfst en winter. Maak van de gelegenheid gebruik om u 
aan het begin van het nieuwe jaar te laten verrassen door het virtuoze spel 
van Martin Mans. Het concert begint om 16.00 uur.
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij dropshop Liqourice en eventueel aan 
de kerk. Prijs: € 7,00. Voor info: Klaas en Jelkje Kloosterman, tel. 543397.

Kerstnachtviering in de Fonteinkerk
‘Verwondering’ is het thema van de Kerstnachtviering, die wordt gehou-
den op vrijdagavond 24 december in de Fonteinkerk. Met elkaar willen wij 
ons verwonderen over Gods grote gift aan de mensen: zijn eigen Zoon, 
Jezus Christus. Een koper-ensemble zal de samenzang van oude- en nieu-
we liederen begeleiden. Br. Gerrit Lolkema zal een korte meditatie houden 
rond het thema ‘verwondering’. De Kerstnachtviering begint om 21.30 uur 
en is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt en 
de Christengemeente te Buitenpost. U bent van harte uitgenodigd om 
deze dienst met ons te vieren.

Namens de gezamenlijk commissie van de Vrijgemaakte kerk en de Chris-
tengemeente, Rudolf Bergsma, tel. 543851.

Dubbelconcert Vocal Group Stim & 
Fryslân Brass
 
Close harmony ensemble Vocal Group Stim en Fryslân Brass geven op 
woensdag 22 december een dubbelconcert in de Hervormde Kerk in Bui-
tenpost. Het concert begint om 20.00 uur. Vocal Group Stim is ruim vier 
jaar gestart. Er zijn inmiddels concerten gegeven met onder anderen Piter 
Wilkens, Douwe Heeringa, Brassband De Bazuin uit Oentsjerk en Fryslân 
Brass uit Dokkum. De groep wordt gevormd door enthousiaste en gedre-
ven zangers uit het noorden van Fryslân, die al vele jaren actief zijn in de 
vocale muziek. Fryslân Brass is in 1992 ontstaan vanuit de top brassbands 
in Fryslân. Het ensemble bestaat uit tien blazers en één slagwerker. De 
meeste leden hebben een professionele opleiding achter de rug en zijn 
werkzaam als dirigent of muziekleraar. Op het kerstprogramma staan on-
der andere vertolkingen van ‘Follow that star’ (Peter Gritton), ‘Go, tell it on 
the mountain’ (traditional), ‘For unto us’ (John Purifoy), ‘Peace be with you’ 
(Adrian Snell), ‘Wonderful Christmas time’ (Paul Mc Cartney) en ‘I heard 
the bells on Christmas day’ (arrangement John Wasson). 
Reserveren: 0519-242478 of 06-30867322.

Intocht Sinterklaas
Het weer werkte 
goed mee en wat was 
het dan ook weer een 
feest, de intocht van 
Sinterklaas. De paar-
denpiet had erg goed 
gezorgd voor Amerigo 
tijdens de lange reis 
en die zag er dan ook 
stralend uit. Sinter-
klaas werd welkom 
geheten door de bur-
gemeester. Onder be-
geleiding van showband Domuko maakte Sinterklaas een rondrit door het 
dorp waarbij de groepen 5 t/m 8 een Sintquiz konden oplossen waarmee 
een prijs te winnen was. Sinterklaas kwam aan op het Nijensteinplein en 
daar stond een grote groep kinderen met ouders hem op te wachten. Daar 
was een zieke piet, maar dat werd opgelost door de dokter. Vervolgens 
ging het op naar It Koartling waar het feest vervolgd werd. De groepen 1 en 
2 van de basisscholen begonnen om 15.00 uur en de groepen 3 en 4 om 
16.00 uur. Hier werd gezongen door de kinderen, werd er een poppenkast-
voorstelling gegeven en toen was het moment voor de prijsuitreiking van de 
tekenwedstrijd. Na afloop kreeg een ieder nog een cadeau van Sinterklaas 
en een hele lekkere grote speculaaspop mee naar huis. Het was een mooi 
en gezellig feest.

Feestavond 80’s en 90’s Party
De feestcommissie van Buitenpost zit natuurlijk niet stil en daarom willen 
we een ieder alvast meedelen dat er weer een aantal leuke activiteiten op 
stapel staan. Ten eerste, de feestavond die vorig jaar voor het eerst werd 
gehouden bleek een enorm succes en daarom willen we deze een ieder 
natuurlijk niet onthouden en kunnen we jullie meedelen dat er een volgende 
feestavond staat gepland en wel op 5 februari 2011. Houd deze datum alvast 
vrij in je agenda want het belooft weer een spetterende avond te worden. 
Op dit moment wordt alles nog in het werk gesteld om ook deze avond weer 
succesvol te laten verlopen. Nadere informatie over het programma van de 
avond volgt dan ook in de komende Binnenste Buiten Post.

Koninginnedag
Met het oog op Koninginnedag in het komende jaar kunnen we jullie alvast 
verklappen dat er een versierde-wagen-optocht wordt georganiseerd. Deze 
plannen worden nog nader uitgewerkt en zodra er concretere informatie 
beschikbaar is en natuurlijk over de opgave-mogelijkheden, dan kunt u die 
lezen in de Binnenste Buiten Post.

Feestweek 2011
Als laatste punt willen we jullie natuurlijk ook het nieuws over de komende 
feestweek niet onthouden. Wij kunnen jullie meedelen dat er nu alweer volop 
gewerkt wordt aan het programma van de feestweek en dit zal compleet op 
de schop gaan. Het wordt een nieuw en verfrissend programma met een 
spectaculair andere opzet. Alle details kunnen nog niet bekend gemaakt 
worden maar het belooft wat te worden en ook hier wordt met man en 
macht aan gewerkt door de feestcommissie. Zodra er meer informatie 
beschikbaar is, zal deze in de Binnenste Buiten Post gepubliceerd worden.

Wij wensen jullie allen hele fijne Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar en tot ziens in 2011!



Op 20 november 19

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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

website: www.thvandermeer.nl

Openingstijden

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 13.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

In Nederland kwam beleidson-
derzoek pas goed op gang na de 
Tweede Wereldoorlog in de peri-
ode van de wederopbouw. Deze 
naoorlogse fase kun je de ama-
teurfase van het beleidsonderzoek 
noemen. Dat was de tijd dat onder-
zoekers en opdrachtgevers elkaar 
nauwelijks begrepen. Er werd veel 
jargon gebruikt, waaronder ook 
veel onderzoektechnische termen. 
De rapporten waren dan ook tame-
lijk ontoegankelijk voor de beleids-
makers. De belangrijkste functie 
voor beleidsmakers was te kunnen 
vertellen: we zijn ermee bezig, we 
laten het onderzoeken, waardoor 
het beleid een tijdje kon worden 
uitgesteld. (bron: Peter van Hoesel, 
hoogleraar Erasmus Universiteit)

Werkstudent
Marianne Rigter is van oorsprong 
een Goois meisje. Met haar toen-
malige man vertrok ze via Amster-
dam en Utrecht in 1972 naar het 
noorden. “We wilden graag allebei 
naar het platteland en hadden ge-
spaard voor een huisje. We zochten 
in de drie noordelijke provincies en 
we kwamen in Friesland midden in 
de weilanden terecht”, vertelt Ma-
rianne lachend. “Aan de Wedze in 
Twijzel waar je via een reed van 600 
meter het huis bereikte. Het was 
meer schuur dan woning. We gin-
gen op de bonnefooi naar het plat-
teland en dachten hier zo wel weer 
een baan te kunnen krijgen. Maar 
dat viel tegen.” Marianne had zich 
na haar H.B.S.-opleiding gespecia-
liseerd als röntgenlaborante. Daar 
heb je een speciaal oog voor nodig. 
“Dat leer je heel snel”, relativeert 
ze. “Toen ik bij de Eerste Hulp 
werkte, zagen ze nog wel eens 
een scheurtje over het hoofd en 
dan zette je er op de foto een pijltje 
bij. Ik kan ook nu nog aan de vorm 
van het lichaam zien, waar de lon-
gen bij mensen zitten. Ik dacht dus 
dat ik overal wel in de ziekenhuizen 
terecht kon. Maar het was hier nog 
heel traditioneel. Als je getrouwd 
was, namen ze je niet aan van-
wege de kans op zwangerschap.” 
Toen het huwelijk strandde, kwam 
Marianne via een omweg in 1982 
in Buitenpost wonen.

Nadat ze van alles en nog wat had 
gedaan, dacht ze: ik ga studeren. 
De keuze viel op sociologie. “Ik 
was al heel druk bezig met vrijwilli-

gerswerk en ontwikkelingssamen-
werking. Ik was net voorzitter ge-
worden van COS Nederland, een 
vereniging die zich inzet voor een 
rechtvaardige en duurzame we-
reld. Ik was erg blij met de keuze 
voor sociologie, omdat ik nu in de 
theorie tegenkwam waar ik me in 
de praktijk mee bezig hield. Ik deed 
er ook economie bij: bedrijfsecono-
mie en arbeidseconomie. Econo-
mie is heel belangrijk in de samen-
leving. Als je een samenleving wil 
begrijpen, moet je ook weten wat 
mensen motiveert.” 

Ondertussen was Marianne druk 
op zoek naar een baantje, want er 
moest wel brood op de plank ko-
men. Ze probeerde van alles uit. Zo 
werkte ze als medewerkster ge-
zondheidszorg bij Borneroord (het 
huidige Talant) en als medewerk-
ster bij de Openbare Bibliotheken 
in Kollum en Kollumerzwaag en 
de bibliobus. “Altijd met in het 
achterhoofd: als ik dit mijn hele 
leven moet doen… Het werk bij 
Borneroord in Beetsterzwaag lag 
me niet, de bibliotheek hield ik aan 
naast mijn studie. Ik was een echte 
werkstudent. ’s Morgens naar Gro-
ningen voor de studie, ’s middags 
in de bibliotheek en ‘s avonds weer 
naar Groningen. Dat was hard wer-
ken, maar als je jong bent is dat 
niet zo’n probleem.”

Pyjama
Vanaf 1990 was Marianne onder 
andere werkzaam bij Stichting Op-
bouw Drenthe als ontwikkelings-
functionaris en onderzoeker.  “Als 
onderzoeker heb je toch een spe-
ciale blik”, legt Marianne uit. “Je 
kijkt anders naar de dingen. Je wilt 
weten wat er achter zit en waarom. 
Niet perse om te zien wat het met 
mij doet, maar met een objectieve 
blik. Het is meer van: waarom doen 
mensen dat zo, dan: hoe kan dat nu 
dat ze dat zo doen.” Vroeger was 
Marianne al een nieuwsgierig meis-
je. “Ik ben katholiek opgevoed en ik 
wilde weten hoe het zat met de he-
mel. Hoe zal het eruit zien, want de 
voorstellingen die ik hoorde vond 
ik maar niks. Volgens mij wilde ie-
dereen in de hemel weer jong zijn. 
Ik bedacht als oplossing dat ik een 
briefje op mijn pyjama zou doen 
met de vragen erop die ik wilde 
stellen als ik in de hemel zou zijn. 
De kritische blik was er al vroeg.”

In Drenthe hield ze zich bezig met 
emancipatie, werkgelegenheid en 
welzijnsbeleid. “Ik heb daar alle 
mogelijkheden gehad om mij te 
ontwikkelen”, zegt ze achteraf. 
“Uiteindelijk adviseerde ik, ontwik-
kelde beleid en begeleidde junior-
onderzoekers. Maar mijn hart lag 
toch bij onderzoek. Ik verdiende 
behoorlijk wat voor die organisatie. 

Toen dacht ik: dat kan ik ook zelf!”
In 2000 startte Marianne met Rig-
ter Research aan de Schoolstraat 
8. Het ‘hok’ in de achtertuin werd 
tot kantoor omgebouwd. Hier vindt 
het interview ook plaats, terwijl 
de grote hond in haar mand ligt 
te snurken. Een bedrijf opstarten 
doe je niet zomaar. “Je moet naar 
het belastingkantoor en naar de 
Kamer van Koophandel”, somt 
Marianne op. “Het eerste jaar had 
ik het heel druk omdat ik van mijn 
vorige werk een aantal opdrachten 
kon meenemen. Ik heb daar een 
goed netwerk aan overgehouden. 
Pas in het derde jaar hoefde ik aan 
pr te doen. Nu ik thuiswerk, kan 
ik tussendoor met de hond gaan 
wandelen of vaatwassen. En ik kan 
alles weer zelf doen, zoals rappor-
ten typen en inbinden.” Eén van 
de kernmerken die Marianne haar 
bureau meegeeft,  is het afl everen 
van plezierig leesbare rapporten. Ik 
confronteer haar met bovenstaan-
de uitspraak van Peter van Hoesel 

over beleidsonderzoek en vraag 
hoe het tegenwoordig is. “Bij pro-
vinciale organisaties zie je precies 
welke stukjes ze uit de rapporten 
van de beleidsmedewerkers heb-
ben gehaald. Dat is niet te lezen. 
Het is niet alleen het jargon, maar 
ook de manier waarop zinnen ge-
formuleerd worden waar iedereen 
over struikelt. Je kunt je aandacht 
er niet bijhouden. Ik kreeg eens als 
compliment: ik lees jouw rappor-
ten zó snel, dat ik de fouten er bijna 
niet kan uithalen. Maar verder gaat 
de uitspraak nog steeds op: onder-
zoek is heel vaak een manier om 
beleid uit te stellen”, is het eerlijke 
antwoord van Marianne. 

Filantroop
In opdracht van emancipatiebureau 
Enova deed Marianne in 2003 on-
derzoek naar de levensloopplan-
ning onder vluchtelingenvrouwen. 
De conclusies over hun mogelijk-
heid om betaald werk te vinden, 
waren bedroevend. Marianne be-
sloot hen te helpen. “Toen mijn 
oom kinderloos stierf, liet hij de fa-

milie zijn erfenis na. Mijn deel heb 
ik ondergebracht bij Mama Cash 
in het Maria Willard Fonds, dat ge-
noemd is naar mijn oma die zich 
inzette voor hulpbehoevende vrou-
wen. Op deze manier kan ik zelf de 

invulling bepalen en de uitvoering 
aan anderen overlaten.”  Marianne 
komt zelf nog uit de tijd van Dolle 
Mina en Man-Vrouw- Maatschap-
pij. Over emancipatie zegt ze: “Je 
ziet dat vrouwen zich aangepast 
hebben aan mannen. Dat is bij-
voorbeeld te merken aan het feit 
dat criminaliteit onder meisjes heel 
sterk is toegenomen. We hadden 
gehoopt dat het andersom zou 
zijn. Dat de waarden die vrouwelijk 
worden genoemd - zoals om elkaar 
denken-  belangrijker zouden wor-
den voor de samenleving.” 

Nu Marianne 60 is en duidelijk 
heeft bewezen dat alleenstaande 
vrouwen zichzelf uitstekend kun-
nen redden, denkt ze erover om 
te stoppen met haar werk. “Ik ben 
al aan het afbouwen. Ik schilder, 
maak foto’s en zit graag achter de 
naaimachine. Hobby’s genoeg. Ik 
doe vrijwilligerswerk en ik heb nog 
wat lopende opdrachten, waaron-
der een onderzoek naar het bedrijf 
van mijn vader die aannemer was 
in het Gooi tijdens de wederop-

bouw.” Hij maakte nog net mee 
dat ze met het onderzoeksbureau 
startte. Hij zou trots op haar zijn 
geweest.

Als onderzoeker heb je toch een speciale blik
Marianne Rigter is nieuwsgierig naar antwoorden

(advertentie)

Wie iets te weten wil komen, kan gebruik maken van onderzoek. 
De meest bekende methode is wel de enquête. Je kunt het zo gek 
niet noemen, of er is wel eens onderzoek naar gedaan. Wat te den-
ken van: autoverzekeringen, mobiele telefoons, lingerie of vakan-
tiebestemmingen. Iemand die van onderzoek haar beroep heeft 
gemaakt, is Marianne Rigter. Overheden en organisaties kunnen 
haar een opdracht geven die tot verbetering of verandering kan 
leiden. 

Marianne Rigter achter het bureau op haar kantoor. (eigen foto)

> Taiji in Buitenpost
Vanaf september dit jaar wordt er in Buitenpost Taijiles gegeven. Dit loopt 
goed, volgens Sija Landstra. “Wij zijn met de lessen gestart op maandag- 
en vrijdagochtend. De reacties van mensen zijn heel positief. Ze ervaren 
deze manier van bewegen als prettig en ontspannend. Vanaf januari 2011 
start er zelfs een nieuwe groep op donderdagochtend. Voor Taiji hoef je 
geen goede conditie te hebben of een heel sportief mens te zijn. Het kan 
namelijk door vrijwel iedereen beoefend worden!” Sija houdt de groepen 
klein, omdat ze mensen optimaal wil begeleiden. De lessen worden bij 
haar aan huis gegeven. 
Wilt u meer weten of vrijblijvend een kennismakingsles volgen? Kijk dan 
op: www.sijalandstra.nl of bel: 0511 482200 of 06 51700528.

> Zwarte Pieten dag bij Haarzaak 
Op vrijdag 3 december 
organiseerden de me-
dewerksters van kap-
salon Haarzaak aan de 
Kerkstraat een Zwarte 
Pieten dag. Zij hebben 
hele leuke reacties ge-
kregen van de klanten, 
passanten en ook vooral 
van de kinderen. Al met 
al een geslaagde actie.

Meldpunt  bedr i jv igheid



Donderdagavond 23 december 

Winterwonderland 
Tijdens dit evenement: 

1 artikel 20 % korting - 2 artikelen 30 % korting - 3 artikelen 40 % korting 
4 of meer artikelen 50 % korting

Korting geldt alleen op de wintercollectie schoenen en kleding  
op donderdagavond 23 december vanaf 6 uur! 

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

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
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Tuin (be ) leven

december 2010 

Zo rot als een mispel
Mijn achtertuin is weer witbedekt met een dikke 
laag sneeuw. De winter is vroeg dit jaar. De mees-
te bessen zitten nog aan de bomen en dit levert 
een bijzonder schouwspel op met vele vogels die 
hier van smullen. De miniappeltjes zijn eigenlijk 
net iets te groot voor de merels en lijsters om 
deze in een keer door te kunnen slikken. De ro-
zenbottels van de botanische roos, in de vorm 
van een heuse fles, zijn echt te groot en zullen 
door de temperatuurschommelingen eerst ver-
der moeten rotten om door de vogels opgege-
ten te kunnen worden. Ik herinner me overigens 
een tafereel in de duinen van Schiermonnikoog, 
waar merels in de late winter snoepten van de 
rottende en gistende bessen. Zoals bekend kan 
gist suikers omzetten in alcohol en het kleine beetje alcohol, welke hierdoor in de 
bessen zit, was voldoende voor volledige dronkenschap van de vogels. Een heel bij-
zonder gezicht om vogels op hun rug te zien liggen.

De mispel in mijn eigen tuin, maar ook de veel oudere mispelboom in de Klooster-
tuin van De Kruidhof, draagt ook dit jaar weer volop vrucht. De vruchten van de 
mispel zijn door de Romeinen uit Klein-Azië naar Europa gebracht. Aan de Kaspi-
sche Zee was de vrucht al een paar duizend jaar in cultuur. Linnaeus gaf aan de 
mispel z’n Latijnse naam Mespilus germanica, omdat hij dacht dat die in Duitsland 
van nature groeide. Op landgoederen en in kasteeltuinen werden mispels gehou-
den om de laxerende werking van de vrucht. De herkomst en oorsprong van vele 
cultuurvariëteiten is onduidelijk. 

Tijdens rondleidingen krijg ik vaak vragen over het gebruik van de mispel. De 
vruchten moeten lang aan de struik blijven hangen; dit komt uiteindelijk de smaak 
ten goede. Omstreeks oktober hangen de vruchten in de struik. Heb geduld; laat er 
eerst een paar lichte nachtvorsten overheen gaan, voordat u oogst. De vorst zorgt 
ervoor dat het vruchtvlees zacht wordt. Wellicht komt hier het spreekwoord “zo 
rot als een mispel” van. Na die nachtvorsten kan er worden geoogst. Dan nog is 
het raadzaam de vruchten (met de stelen rechtop) een tijdje op een koele plaats 
te bewaren. Ze lijken dan wel rot te worden, maar zijn dit beslist niet. Een mispel is 
sappig met een zoetzure smaak. Er kan heerlijke jam of gelei van worden gemaakt. 
De gelei is een traktatie bij (water)wild en lamsvlees. Wellicht inspirerend voor uw 
kerstdiner.

Het team van De Kruidhof wenst alle Buitenposters hele goede kerstdagen en al-
vast een passievol 2011 met vele Kruidhof bezoeken.

Jan Willem Zwart

Oud en nieuw ...
“Change”, sprak president Obama en prompt volgde de familie Pilat aan de Voorstraat 62 
de daad bij het woord. Ze gaven hun woonhuis een zeer duidelijke metamorfose door de 
etalageruiten van de voormalige winkel van pake en beppe Van der Veer te veranderen in 
knusse ramen. De redactie wil hen hier van harte mee feliciteren. Het geeft ons dorp aan 
de oostzijde een heel andere aanblik. (foto’s: familie Pilat)

De foto

Skoallereiske fan de iepenbiere skoalle nei Appelschea in 1949.
Fan lofts nei rjochts achterste rige: Agnie Zijlstra, Rika van Tijum, S. Veenstra, Frans Gevers, master Kimm, Nyske van der Ley, Saapke de 
Haan, Griet de Bruin en Jettie Ploeg. Twade rige: Tiny Palstra, Kees Kruiswijk, juf Fennema, Wietske Hiemstra, ?, Popke Hoekstra, Sjou-
kje Dorhout, Hiltje de Bruin(?) en frou Kuipers. Tredde rige: Rindert van der Land, Jurjen Hoekstra, Jan Laanstra, Marijke ter Vrugte, Rinze 
van der Land, Egbertina Schippers, Binny Olderburger, ?, Marijke Postma, Jan de Vries, Aukje Böhmers en heal te sjen Tiny Spoelstra. 
Fjirde rige: Emmy Joustra, Sjoerd de Boer, Minne de Vries, Pieter van der Bij, Ynskje van der Hoek en Antje Wijma. (foto: Nyske Pol)

Uit  de oude doos...

Wie zij wij?  Wij zijn een van de oudste verenigingen 
van Buitenpost. De club is opgericht op 17 december 
1917. Op dit moment zijn we als bestuur met zes 
mensen actief, die allemaal de club een warm hart toe-
dragen. Elk bestuurslid heeft zo zijn eigen taak, maar 
we doen het graag en met z’n zessen lukt dat prima. 
We bezitten een 400 meterbaan net als Thialf en zijn 
ook lid van de K.N.S.B. De baan is sinds 1917 gelegen 
in het westen van het dorp. Een prachtlocatie met de 
molen zo op de achtergrond.

Wat doen we? Onze taak is om ervoor te zorgen dat 
wanneer het goed vriest, er een mooie ijsvloer ligt waar 
alle leden en gasten kunnen schaatsen. En nog belang-
rijker is de ijsvloer ook in goede conditie te houden. De 
kennis om dat goed te doen is wel in huis mede omdat 
de meeste bestuursleden globaal al zo’n 30 jaar deel uit 
maken van de club.

Wanneer beginnen we? In oktober halen we de con-
tributie op bij de leden en geven we de nieuwe seizoens-
kaarten. Half november pompen we de ijsbaan onder 
water, dit is een klus die meestal binnen een paar uur 
klaar is. De ledenvergadering valt ook altijd in dezelfde 
maand. Als het ijs dik genoeg is zijn we non-stop van tien 
uur tot tien uur geopend. We hebben net weer een aan-
tal gezellige lange dagen doorgebracht  op de ijsbaan.

Sfeer. Een ieder die op de ijsbaan geschaatst heeft 
weet hoe gemoedelijk de sfeer op de ijsbaan is. Con-
flicten en ruzie komen eigenlijk nooit voor op de ijs-
vloer, er heerst altijd een goede sfeer. Wij als bestuur 
doen onze best deze sfeer ook uit te stralen naar de 
bezoekers.

Muziek. Een onmisbare spil binnen de ijsclub. Zodra 
we open zijn richten we een luidspreker over het dorp. 
Binnen korte tijd stroomt de ijsbaan vol met mensen 
die de muzikale klanken wel herkennen. De typische 
ijsbaanmuziek word afgewisseld met top 40 hits uit de 
jaren tachtig. Tijdens kerkdiensten en begrafenissen 
wordt de muziek stopgezet.

Kantine. In onze kantine mogen natuurlijk de bekende 
chocolademelk en de warme worst niet ontbreken. 

Daarnaast zijn chips/mars/koek/sinas en cola ook vast 
opgenomen in ons aanbod.

E.H.B.O. Deze is bijna altijd aanwezig op de ijsbaan. 
Ook is er in de bestuurskamer een gekeurde eerste 
hulp doos aanwezig.
 
Klachten. Het bestuur doet zijn uiterste best om geen 
overlast en irritaties bij derden te veroorzaken. Moch-
ten er toch klachten zijn dan nemen we dit serieus en 
doen ons best om die snel en goed op te lossen. Men 
is dus altijd van harte welkom in de bestuurskamer om 
het een of het ander te bespreken.

Het bestuur.
Voorzitter: Alle de Haan
Secretaris: Jan Visser
Penningmeester: Henk Kuiper
Bestuurslid: Waatze Boersma
Bestuurslid: Jappie van der Veen
Bestuurslid: Eelke van der Meer

Namens alle bestuursleden heten we u van harte wel-
kom op de ijsbaan!

Wat  verenigt  ons...  

De pestvogel. (foto: De Kruidhof)

Het echtpaar W. en S. Veenstra, 3 december op de ijsbaan.
(foto: Hielke Boorsma)

IJsclub Buitenpost e.o.

Er is helaas nog steeds erg veel armoede in Bulgarije.  
Levensmiddelen en brandstof zijn erg duur, terwijl de 
tehuizen en scholen slechts weinig of geen financiële 
middelen tot hun beschikking hebben. De opbrengst 
komt daarom ook dit jaar geheel ten goede aan tehuizen 
en scholen in Bulgarije. Zo proberen we het leven van 
(wees)kinderen en ouderen te veraangenamen.
De christelijke stichting Bulgarije Buitenpost (‘de Bulga-
rije commissie’) houdt op vrijdag 31 december 2010 haar 
jaarlijkse oliebollenactie. De oliebollen worden vanaf on-
geveer 09.45 uur huis-aan-huis verkocht. De oliebollen 
worden op donderdag 30 december 2010 gebakken. 
Op deze dag kunt u de warme oliebollen vanaf 10.00 
uur afhalen bij de ‘bakkerij’ aan de Berkenlaan (achter 

de Kruiskerk). Hoeft u geen oliebollen, maar wilt u ons 
werk toch steunen? Uw gift is van harte welkom! Deze 
kunt u meegeven aan één van de venters of storten op 
bankrekeningnummer 30.42.99.901 onder vermelding 
van ‘oliebollenactie 2010’. 

De Bulgarije commissie wenst u gezegende kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2011! 

Dhr. L. Oldenburger, Stationsstraat 14, tel. 543766, dhr. 
W. Bosscha, H. de Withstraat 36a, tel. 543508, dhr. A. 
van Lune, Jeltingalaan 8, tel. 543531, mevr. K. Weide-
naar, Poelruit 21, tel. 542938 en dhr. R. de Haan, West 
12, tel. 540680.

Oliebollenactie stichting Bulgarije Buitenpost 2010



Voor uw mooiste 
kerstkado’s en een 
ruim assortiment 

kerstkaarten.

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

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

Wij wensen u allen prettige kerstdagen 
en een gezond 2011!

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Winteropruiming -20% kort ing*
* op al les met gele st icker

Donderdag 23 december 18.00-21.00 uur

Extra koopavondkorting
 1 artikel 20%* - 2 artikelen 30%* - 3 artikelen 40%* - 4 artikelen 50%*

* op al les met gele st icker
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Sita Olijve speelt trekzak. En dat doet ze niet alleen, 
want trekzakken doe je voor de gezelligheid. Dus heeft 
ze twee vrouwen uit haar groepje, Carin Knoop en Jean-
nette Bandsma,  thuis uitgenodigd om met ons mee te 
praten over hun hobby.

Tien jaar geleden zijn ze begonnen. Twee vrouwen namen het 
initiatief en vroegen de rest erbij. Eerst waren ze met zijn ach-
ten, nu nog met zes. Sita: “Ik kon niks. Maar, zeiden ze, als je 
tot tien kunt tellen, kun je trekzakken.” In de praktijk lag dat 
natuurlijk iets ingewikkelder, vooral het feit dat de linker- en de 
rechterhand iets verschillends moeten doen en dat je ook nog 
de harmonica open en dicht moet trekken, zorgen ervoor dat 
je echt wel goed moet oefenen voor er een behoorlijk liedje 
uit rolt. Maar je pakt het toch redelijk snel op, volgens Sita.

De groep bestaat uit vrouwen die allemaal bij elkaar in de buurt 
wonen. Het is een hechte groep en de band wordt alleen maar 
sterker door het samen trekzak spelen. Het trekzakken was, 
toen ook hun groep ermee begon, een echte hype, maar bij 
hen is die nooit overgewaaid.  Sita: “Het gaat bij ons meer om 
de gezelligheid. In het begin kwamen we elke week bij elkaar 
en dan dronken we na afloop nog een borreltje. Zo laat maken 
we het nu niet meer en we hebben ook niet meer zo vaak 
les, want we hebben het allemaal druk. We hebben zelfs een 
tijdje helemaal geen les gehad, want we dachten dat we het 
zelf wel konden. Op internet is tenslotte ook wel wat muziek 
te vinden. Maar dat viel toch tegen: van oefenen en spelen 
kwam niet veel meer, we kletsten alleen nog maar. We merk-
ten dat we toch een stok achter de deur nodig hadden. Nu 
komen we iedere veertien dagen samen: de ene keer om te 
oefenen en de andere keer voor les. Dat werkt beter.

Een leraar brengt ook leuke nieuwe  liedjes mee en dat houdt 
je enthousiast. Dan ben je steeds weer gemotiveerd om te 
oefenen. Al denkt het thuisfront daar wel eens anders over! 

Alleen daarom al moeten de liedjes niet te moeilijk zijn, om 
het oefenen een beetje binnen de perken te kunnen houden. 
En, zoals gezegd, we hebben allemaal weinig tijd. Dat is ook 
de voornaamste reden dat we niet veel optreden.

Het trekzakken is een vrijetijdsbesteding voor ons, het moet 
gewoon leuk blijven. Anders wordt het te intensief. We wor-
den wel eens gevraagd bij bepaalde evenementen, zoals de 
Swaddekuier, de opening van de feestweek, de visserijdagen 
in Lauwersoog, de kerstmarkt enzovoort, maar daar blijft het 
eigenlijk wel bij. Bovendien word ik een beetje zenuwachtig 
als we moeten optreden. Bij een evenement vorm je als trek-
zakgroep eigenlijk alleen een soort omlijsting, maar toch blijven 
de mensen staan om te luisteren. Die spanning en de concen-
tratie maken dat we meestal met vrij ernstige gezichten zitten 

te spelen. De mensen vragen wel 
eens: “Vinden jullie het wel leuk?” 
Carin: “We kijken nog te veel in het 
boek. We zouden beter uit het hoofd 
kunnen spelen.” Een wat langer op-
treden in bijvoorbeeld Haersmahiem 
zit er voorlopig dus niet in. Sita: “Al 
vinden oude mensen het wel heel 
leuk wat we doen. Het zijn vaak 
versjes van vroeger die we spelen, 
die ze graag meezingen.”

De groep van Sita, Carin, Jean-
nette en de anderen is eigenlijk een 
vriendengroep. Is het toeval dat ze 
allemaal de trekzak leuk vinden? 
Of bestaat er zoiets als een ‘ trek-
zaktype’? Volgens de dames niet. 
Jeannette:  “Een trekzak heeft een 
beetje het imago van een kermis 
of van ‘vroeger’. Het heeft ook iets 

shantykoor-achtigs. Wij passen niet in dat beeld. We houden 
zelf over het algemeen van heel andere muziek, maar toch vin-
den we de liedjes die we op de trekzak spelen leuk, het past bij 
het instrument. Het zijn meestal meezingers, die goed in het 
gehoor liggen.”  Carin: “Vooral tweestemmige liedjes vind ik 
mooi. Het geeft gewoon een gezellige sfeer.”

Waarom is het nou zo leuk om trekzak te spelen? Alle drie zijn 
ze het er over eens: het is nou eenmaal fijn om samen muziek 
te maken. Het brengt ontspanning, je denkt even nergens an-
ders aan. Met zingen had dat waarschijnlijk ook gekund, maar 
het is de trekzak geworden. Sita: “We hebben heel veel lol en 
heel veel plezier. Dus, zolang het leuk is, gaan we er gewoon 
mee door. Het is iets dat je gelukkig lang kunt doen!”

Sita Olijve: trekzak spelen voor de gezelligheid 

Sita Olijve (links) samen met Carin Knoop en Jeannette Brandsma en hun trekzekken. (eigen foto)

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

De prijsbeheersing
Januari 1941 kondigde H.M. Hirsch-
feld, secretaris-generaal van Handel 
en Nijverheid, het Prijsbeheersings-
besluit af. De naam zegt het reeds, 
de prijzen dienden beheersbaar te 
blijven. Overtreding van de vastge-
stelde prijzen zouden zwaar gestraft 
worden, gevangenisstraf tot een 
maximum van tien jaar en/of een 
geldboete van onbeperkte hoogte. 
Maar daarmee werd de clandestie-
ne handel niet voorkomen. Integen-
deel, deze verspreidde zich als een 
olievlek over ons land. De bezetter 
achtte het dan ook nodig dat er een 
strenge controle kwam. Zo kreeg 
ook de marechaussee te Buitenpost 
meer dan een jaar later de opdracht 
daartoe een afdeling te formeren. 
Johannes Kooistra, J. van Dijk en R. 
Heidema werden aangewezen. La-
ter werd veldwachter J. Mulder nog 
bij deze dienst betrokken. De heren 
waren er niet blij mee. De groep be-
sefte maar al te goed dat ze aan de 
ene kant verguisd en aan de andere 
kant  gewaardeerd zou worden. 
Kooistra werd gevraagd om com-
mandant van de groep te worden. 
Dit werd een moeilijke beslissing, 
temeer omdat hij nauwe banden 
had met het verzet. Daarom vroeg 
hij J. Pijnacker, hoofd van de L.O. 
en later gemeentelijk commandant 
van de N. B. S., wat hij moest doen. 
Deze adviseerde hem de post te 
accepteren. Zou hij weigeren dan 
kwam er misschien een onbetrouw-
baar persoon voor in de plaats. De 
groep bestond uit zeer betrouwbare 
manschappen, zodat men precies 
wist wat men aan elkaar had. Hun 
werkterrein was Achtkarspelen en 
de regio daar om heen. Ze besloten 
om vooral op de echte zwarthan-
delaren te letten. Kooistra had zijn 
kantoor in Nijenstein.

Illegale handel
In de Kerkstraat woonde bakker 
van Tijum. De bakker was een fer-
vente roker van sigaren. Maar met 
het verstrijken van de oorlogsjaren 
werden deze steeds krapper. De 
surrogaatsigaren gingen de echte 

vervangen. Voor de ware roker een 
strop. In de zwarte handel werden 
de echte steeds duurder. En uitein-
delijk bereikte ook dit haar grenzen. 
Op een gegeven ogenblik kreeg Van 
Tijum bezoek van een sigarenmaker 
uit Leeuwarden. Deze had nog een 
partijtje echte sigaren in de handel. 
Hij nam eentje uit de voorraad, stak 
deze aan en zei: “Ruik eens, echte 
tabak van overzee”. De sigaar rook 
heerlijk, zodat de koop spoedig ge-
sloten was. De bakker kon de ver-
leiding niet weerstaan. Toen de man 
vertrokken was stak hij er één op. 
Een trek en nog een trek, toen ont-
dekte hij dat hij bedrogen was. Van 
Tijum kreeg in de gaten dat alleen 
het dekblad  van echte tabak was. 
Daar binnen was het pure surro-
gaat. Zonder lang na te denken wat 
te doen, stapte hij woedend naar 
het naastgelegen bureau van de 
Marechaussee Prijsbeheersing. Hij 
meldde zich bij Kooistra en vertelde 
opgewonden dat hij een partij siga-
ren had gekocht, maar dat “ze hem 
bij de poot hadden gehad”. Hij deed 
aangifte, wetende dat hij er zelf ook 
invloog. Hij vertelde het hele verhaal 
van de Leeuwarder sigarenmaker. 
Kennelijk heeft Van Tijum de mare-
chaussee gekend en vertrouwd dat 
hij er zelf goed vanaf zou komen. Zijn 
vertrouwen werd niet beschaamd. 
Voor de sigarenmaker liep het min-
der goed af. De groep ging op on-
derzoek uit en trof in zijn woning een 
partij sigaren aan, die bestemd wa-
ren voor de zwarte handel. De ge-
hele partij werd in beslag genomen 
en een proces verbaal opgemaakt. 
Spoedig bleek dat de man ook met 
Duitsers handelde. Een paar dagen 
later verscheen de bezetter op het 
bureau van de Prijsbeheersing en 
eiste de in beslag genomen sigaren 
terug. Daarbij waren ook een aantal 
kistjes surrogaatsigaren. In samen-
werking met onderluitenant Dijkstra 
werden deze kistjes aan de Duitsers 
overhandigd.

De handel van bakker Van Tijum 
stond niet op zichzelf. Integendeel, 
bij het verstrijken van de oorlogsja-

ren kwam het steeds veelvuldiger 
voor. Het betrof allerlei producten, 
waarvan met name levensmiddelen 
belangrijk waren. De prijzen konden 
per artikel en per regio aanzienlijk 
verschillen. Genotmiddelen als thee, 
koffie, rokerij en sterke drank waren 
eveneens zeer gezocht. Sigaren van 
voor-oorlogs kwaliteit waren in 1943 
16 keer zo duur. In het westen lagen 
de prijzen gemiddeld hoger dan in 
onze regio. Ook distributiebonnen 
kwamen in de handel. Clandestien 
slachten kwam veel voor. Thijs de 
Vries uit Buitenpost werd vlak voor 
de kerstdagen 1942 door de politie 
gearresteerd in verband met het 
slachten van een schaap. Via de kar-
zerne in het West, thans Jansma en 
Van Dijk aannemersbedrijf, kwam hij 
in kamp Amersfoort terecht. Van de 
mogelijkheid om te ontsnappen uit 
de kazerne maakte hij geen gebruik. 
De Vries zag de zaak niet zo ernstig 
in. Op 12 februari 1943 overleed hij 
in Amersfoort. Velen mestten een 
clandestien varken. Vaak voor eigen 
gebruik, maar ook voor de handel. 
Zo werd Daniël Kampijon van de 
Dijkhuisterweg gesnapt met de 
fietstas vol vlees. Natuurlijk werd 
hem gevraagd waar dit  vandaan 
kwam. “Kom maar mee”, luidde het 
antwoord. Kampijon wees de politie 
de weg richting Doezum. “Nu niet 

te snel”, reageerde hij na een tijdje, 
“hier ergens was het”. Bij een boom 
liet hij stil staan. “Hier bij deze boom 
heb ik het in ontvangst genomen”. 
De naam van de persoon kon hij niet 
noemen. Men deed dit voor de vei-
ligheid anoniem, zo vertelde hij de 
politie. En die nam genoegen met 
dit wel heel zwakke argument. Op 
delicten als zwarte handel en illegaal 
slachten stonden strenge straffen. 
Dat ondervond De Vries. ‘Goede’ 
controleurs probeerden waar ze 
konden  de personen te sparen. Van 
Tijum overkwam niets, evenals Ka-
pijon. De Vries kreeg de mogelijkheid 
te ontsnappen. Er werd hem verteld 
dat zijn celdeur niet op slot ging. De 
Prijsbeheersing werd dikwijls door 
collega’s getipt waar clandestien 
geslacht werd. Waren het mensen 
als hier boven beschreven zijn, dan 
liet men ze gaan. In die gevallen 
moest het vlees wel in beslag geno-
men worden. Waren het z.g. ‘Wehr-
machtshandelaren’ dan werd een 
proces-verbaal opgemaakt. Zo werd 
een inwoner van Drogeham ingeslo-
ten op het politiebureau te Drachten. 
Deze diende prompt een klacht in bij 
de bezetter. Bij een ‘Wehrmachts-
leverancier” in Noordburgum werd 
een partij ‘hoogwaardige levensmid-
delen’ in beslag genomen, hoofdza-
kelijk pakjes roomboter. Met de pro-

vinciale voedselcommissaris werd 
overeengekomen dat de aan bederf 
onderhevige partij verdeeld kon wor-
den over verschillende inrichtingen. 
Zo kregen het Leeuwarder Wees-
huis, ondergebracht in Vogelzang-
state en een rusthuis in Kollum een 
partijtje roomboter. In Buitenpost 
kregen enkele tbc-patienten enkele 
pakjes. Veel in beslag genomen goe-
deren gingen op slinkse wijze naar 
het verzet. Via de L.O. werden op 
deze wijze gezinnen met onderdui-
kers geholpen.

In februari 1945 kon de N.B.S. Acht-
karspelen een zending wapens 
ophalen, afkomstig uit Opsterland. 
Teake Roorda van de Jeltingalaan 
en H. IJtsma kregen de opdracht 
om de zending op te halen. Bij Blau-
ferlaet lag een Duitse sleepboot die 
juist richting Bergumermeer zou 
vertrekken. Roorda vroeg zonder de 
minste schroom of deze hun praam 
kon trekken, ze moesten ook die 
kant uit. Voor twee pond boter en 
een stuk spek mocht dit. Roorda in 
alle haast naar Buitenpost. Hij kreeg 
van de Prijsbeheersing een kilo bo-
ter en van Jaap Elzinga in Lutjepost 
een stuk spek. Zo sleepte de vijand 
hun praam naar het Bergumermeer. 
Daar werd de praam losgekop-
peld en zocht men de Lits op. De 
zending kwam veilig bij Elzinga. De 
groep wist maar al te goed het dub-
bele van hun werk. Bij de bevolking 
wekte dit deels weerzin en deels 
waardering. Maar ook de bezetter 
riep hen enkele keren ter verant-
woording. Zowel in Groningen als 
in Leeuwarden  werd hen op niet 
mis te verstane wijze verteld hoe 
men over hen dacht. Wonder boven 
wonder haalden ze ongeschonden 
de bevrijding. En toen kwam de ont-
nuchtering. Commandant Kooistra 
werd geschorst. Maar nader onder-
zoek wees uit dat dit onterecht was. 
Zijn rehabilitatie volgde en per 1 ja-
nuari 1946 werd hij bevorderd tot 
opperwachtmeester bij het korps 
rijkspolitie.

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945  deel -12-

In de bakkerij van Jaap Hendrikus van Tijum. Rechts bakker van Tijum, links zijn vrouw en 
in het midden de beide werknemers. (foto: Jasper Keizer)



Prachtige boekengeschenken voor 
onder de kerstboom...



Jarenlang voetbalde Johannes zelf 
ook in het eerste elftal van Buiten-
post, samen met zijn broers Jan en 
Tjeerd. Een derde broer, Jappie, on-
derging op jonge leeftijd een knie-
operatie en het lukte daarna niet 
meer om op een goed amateurni-
veau te spelen. Broer Jan was de 
beste voetballer van de gebroeders 
Douma. Hij speelde zelfs nog een 
paar jaren betaald voetbal bij Cam-
buur. Johannes zelf speelde op zijn 
zestiende in het eerste van Buiten-
post zondag. Toen hij achttien was 
stapte hij over naar het zaterdag-
voetbal, gelijktijdig met een goede 
lichting A-junioren. Daarna begon-
nen de ‘gouden’ jaren voor voetbal-
vereniging Buitenpost.

“Om uit de onderbond te komen 
was een hele toer”, herinnert Jo-
hannes zich. “We speelden twee 
beslissingswedstrijden tegen Wy-
kels Hallum. Beide wedstrijden 
eindigden onbeslist, zodat er straf-
schoppen moesten worden geno-
men. De zenuwen gierden ons door 
de keel. Uiteindelijk nam Buitenpost 
de strafschoppen beter dan Wykels 
en dus promoveerden wij”. Daarna 

ging het fantastisch, Buitenpost 
werd nog twee keer kampioen. 
“Onze club belandde toen in de 
tweede klasse van de KNVB en 
daar spelen ze na al die jaren nog 
steeds.” Hoogtepunten tijdens zijn 
actieve voetbalcarrière vond Johan-
nes, waren de wedstrijden tegen 
Barcelona, Ajax en PSV. 
Johannes voetbalde tot zijn 32e in 
het eerste elftal. “Toen merkte ik 
dat het minder werd. Graag wilde 
ik op een lager niveau spelen, maar 
de sleet zat er op”, vertelt Johan-
nes, “en dan kun je beter stoppen. 
Ik was ondertussen al bezig met 
een trainerscursus TC3 en kon na-
dat ik was gestopt, gelijk verder als 
trainer van Buitenpost 2”.

Een jaar later slaagde Johannes 
voor het trainersdiploma TC2. Hij 
kon toen aan de slag als trainer bij 
Haulerwijkse Boys. Na Haulerwijk 
werkte hij twee jaar bij Voetbalver-
eniging Grijpskerk, daarna drie jaren 
bij Kollum en opnieuw twee jaren 
Haulerwijkse Boys. Hier maakte Jo-
hannes een degradatie mee. “Ge-
lukkig tot dusverre mijn enige. Het 
kan nu eenmaal niet altijd meezit-

ten”, aldus Johannes. “ Haulerwijk 
speelde net iets té hoog. Ik werd er 
trainer, maar kon de  zaak niet aan 
de praat krijgen. Op zo’n moment 
is het wel zuur, aan de andere kant 
is zo’n ervaring ook wel eens goed.  
Al met al bleef ik twee jaar lang trai-
ner bij Haulerwijker Boys”. 

Na Haulerwijk werd Johannes trai-
ner bij Oostergoo uit Ee. Met deze 
ploeg werd Johannes in zijn laatste 
jaar periodekampioen en werd via 
de nacompetitie promotie naar de 
tweede klasse behaald. Twee en 
een half jaar bleef hij bij Ooster-
goo. Toen werd hij benaderd door 
zijn grote voetballiefde Buitenpost. 
“Het gaat inderdaad geweldig, dit 
jaar. Nu is zo’n succes niet alleen 
aan de trainer te danken. Buiten-
post had ook de mazzel dat er zich 

drie goede voetballers aanmelden, 
waaronder Jan Oppedijk, die na 
jaren Drachtster Boys, Harkemase 
Boys en ON Sneek weer op zijn 
oude nest terugkeerde”, vertelt 
Johannes. “Op dit moment bestaat 
de selectie uit twintig spelers. Ik 
kan er slechts elf opstellen. Op zo’n 
moment moet een trainer knopen 
doorhakken en sommige spelers 
teleurstellen”.

Johannes huldigt de theorie dat je als 
trainer boven de spelers moet staan. 
En dan na afloop van een wedstrijd 
sta je als trainer tussen de jongens. 
Dan zit het werk er op en kun je met 
elkaar relaxen. Nog even napraten 
in de kantine of in de spelersbus. 
Naast al deze voetbalactiviteiten 
voor de vereniging Buitenpost is hij 
ook trainer van een voetbalschool 

‘Veerkr88’. Jonge voetbaltalenten 
van tussen 6 en 16 jaar krijgen dan 
op vrijdagmiddag een extra training.

Op de vraag of hij nog andere 
sporten beoefent wordt er gegnif-
feld. “Ik ben gek op sport.”. Ook 
is Johannes lid van de Vereniging 
‘De Friesche Elfsteden’. Twee-
maal werd de monstertocht fiet-
send volbracht. Maar wat hij nog 
mooier vond was dat ook de tocht 
der tochten tweemaal schaatsend 
werd volbracht. Dat was een van 
de weinige keren dat hij een sport 
solo beoefende. “We vertrokken 
met een groepje schaatsers, waar-
van een aantal regelmatig stopten 
voor onder andere een sigaretje, 
maar ik ben toen doorgegaan”, 
vertelt Johannes. “Achteraf was 
het maar goed ook, want na vijf uur 
werd het donker en dan valt schaat-
sen niet mee. Je ziet dan de scheu-
ren in het ijs niet. Beide keren was 
ik omstreeks zeven uur ’s avonds 
binnen. Ik vind het prettiger om in 
teamverband iets te doen dan indi-
vidueel. Samen met mijn broer Jan 
en een aantal vrienden verrichten 
wij allerlei activiteiten, zoals fietsen, 
schaatsen en één weekend per jaar 
gaan we skiën. Als fietsclub de 
Pûsters hebben wij al twee maal 
Luik-Bastenaken-Luik gefietst. Dit 
was ook een prachtige uitdaging. 
Samen sportief bezig zijn is voor mij 
het mooiste wat er is.”

VV Buitenpost 1e elftal zaterdag herfstkampioenSpor tkoppen
door Bote de Haan
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Johannes Douma in het doel op het voetbalveld bij nacht. (foto: Harrie Slagter)

De laatste jaren voetbalde het eerste team van Buitenpost (zater-
dag) in de tweede klasse van de KNVB.  Al jaren  eindigt het elftal 
ergens in de middenmoot. Maar dit jaar ‘giet it dat it slydjaget’. Een 
paar keer gelijk, maar nog vaker werd er gewonnen. Onbedreigd 
mag het eerste elftal zich herfstkampioen noemen. Hopelijk hand-
haven ze de goede vorm, zodat ze aan het eind van het seizoen 
een kampioensfeest mogen vieren. Deze punten (nu 29) hebben ze 
alvast binnen. De man achter dit succes is een geboren en getogen 
Buitenposter. Hij is de trainer en zijn naam is Johannes Douma.

Vorige maand stond er een artikel in ons blad over de opheffing van de Harrie Venema Stichting. Het lukte ons niet om op tijd een foto 
van de leden van de inmiddels opgeheven stichting te bemachtigen. Hierbij dus alsnog de foto met op de bovenste rij v.l.n.r.: Gerrit 
Buma, Gerrit Steendam, Simon Lautenbach en Rients Leyendekker. Onderste rij v.l.n.r.: Wiebe de Graaf, Nanning van der Wal, Durk 
Teitsma, Hank van der Wal, Rochus van der Meer en de Roemeense chauffeur. (eigen foto)

De voorbereidingen voor het Concours Hippique 2011 op 
woensdag 3 augustus zijn weer gestart. Dit jaar is er de mo-
gelijkheid om mee te denken over een show tijdens dit paar-
denspektakel. Heb je leuke ideeën voor een show dan horen 
wij dit graag! Er is ruimte voor een show van 20 minuten in 
het programma. De show mag van alles zijn en het hoeft 
niet iets met paarden te maken hebben. Afgelopen jaar was 
er een optreden van de beste Brassband van Nederland: de 
Earthquake-Brassband uit Rotterdam met Braziliaanse dan-
seressen. In 2007 was er een show van de sterkste man van 
Nederland; Wout Zijlstra. In 2006 hadden we bezoek van de 
dressuurruiter Laurens van Lieren, die ook nog een kür op 
muziek reed. Zoals u leest zijn er vele mogelijkheden, zolang 

het maar een beetje spectaculair is! Iets wat leuk en anders 
dan anders is hoeft niet altijd duur te zijn. De ideeën kunnen 
gemaild worden naar secretaris@chbuitenpost.nl. Als er een 
show daadwerkelijk tijdens het Concours Hippique Buiten-
post 2011 uitgevoerd wordt zal de bedenker ervan 2 vipkaar-
ten krijgen! Deze vipkaarten zijn goed voor een plek in de VIP 
tent en genieten onder het genot van een hapje en drankje 
van de paardensport. Deze VIP kaarten zijn ook te koop en 
als u lid wordt van de ‘club van 100’ krijgt u 1 VIP kaart gra-
tis. Alle informatie over het concours is te vinden op www.
chbuitenpost.nl. Paardensport en -houderij maakt de laatste 
jaren in Nederland een enorme groei door ondanks de econo-
mische crisis. Het aantal locale evenementen en aantal leden 

van maneges is enorm gestegen. In Nederland opgeleide 
en gefokte paarden worden in grote aantallen geëxporteerd 
over de hele wereld. Daarnaast wordt Nederlandse kennis 
omtrent paardensport en fokkerij steeds vaker gevraagd in 
het buitenland. Als bedrijf of instelling kunt u gebruik maken 
van het concours hippique Buitenpost om in het kader van 
relatiemarketing uw bedrijf of instelling te promoten. Er zijn 
vele mogelijkheden voor promotie, zoals met relaties in onze 
vip tent het concours meemaken of een stand, vlag of recla-
mebord. Ook is er de mogelijkheid om een hyperlink op onze 
website te maken. Voor meer informatie check de website. 
De commissie van Concours Hippique Buitenpost wenst u 
prettige kerstdagen en een knallend 2011!

Bedenk de show voor het Concours Hippique 2011 en win VIP kaarten!

Aanvul l ing
Op zoek naar nazaten van Jelle Eerds 
de Boer…
Een paar weken geleden kreeg de bibliotheek in Buitenpost bezoek uit 
Chicago. Naast informatie die er in de bibliotheek te vinden was en het 
bezoeken van verschillende websites over stambomen en genealogie 
zijn we benieuwd of er in Buitenpost nog meer informatie te vinden is. 
Ryan DeBoer, vergezeld van enkele neven en nichten, was ‘over’ uit de 
VS om te kijken of hij meer kon achterhalen over Jelle Eerds de Boer, 
geboren in 1763 te Buitenpost, overleden op 1 januari 1822. Jelle Eerds 
trouwde met Jeltje Wytses Hamstra op 24 november 1793 te Buitenpost. 
Jeltje was geboren op 25 juni 1772 en overleed op 24 september 1826 in 
de gemeente Oost Dongeradeel. Zij kregen vier kinderen: Eerd Jelles de 
Boer, Wytze Jelles de Boer, Hinke Jelles de Boer en Pieter Jelles de Boer. 
En kleinkinderen natuurlijk. Eén van deze kleinkinderen, Trijntje Eerds de 
Boer trouwde met Sytze Hendriks van der Woude en zij emigreerden in 
1857 naar Michigan in de VS. En nu, een paar generaties verder, is de 
Amerikaanse tak van de ‘DeBoer family’ (de naam wordt in Amerika aan 
elkaar geschreven) op zoek naar informatie en, wie weet, naar familie. 
Jelle Eerds de Boer of zijn vader zou molenaar geweest zijn in Buitenpost. 
Wie van u weet meer over deze familie of is zelf familie? Graag uw reactie 
naar: k.vanijsseldijk@bnof.nl  of tel. 0512-352471

Oplossing prijspuzzel september 
In het vorige nummer van dit blad hebben we vergeten de winnaar van 
de prijspuzzel van het septembernummer te vermelden. De puzzel in het 
septembernummer heeft 26 correcte inzendingen opgeleverd! De oplos-
sing luidde ‘Oogstperioden’. De winnaar is Joke Wester, Waterlelie 4. He-
laas was er in dit nummer geen ruimte meer voor een puzzel, maar we 
hopen in het januarinummer weer een mooie puzzel te kunnen plaatsen 
en verwachten dan ook weer op uw inzendingen.



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Diensten:

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost

T: 0511-542328, F: 0511-540705

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

- Website ontwikkeling

- Website beheer systemen

- Huisstijl ontwikkeling

- Advertenties

Wij wensen u een creatief en warm 2011!
Ook in 2011 kunt u bij  ons terecht voor cursussen,
kledingreparatie en batterijservice voor horloges.

No Stress Pasta
De smakelijke kalmering voor hond en kat. Ideaal bij vuurwerk, 
reizen, onweer, bezoek dierenarts of trimsalon. € 8,95

Biofood relax snoepjes rustgevend en kalmerend. 100 st. € 3,45
 

Legkippenkorrel 5 kg € 3,25
 

Hengelsportshow 28 januari in het Dorpshuis te Kootstertille 
entree gratis verdere info volgt zie onze website.

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

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

Bestel nu al je vuurwerk online,en maak kans op 

een scooter. Of lever je formulier vroegtijdig in voor 

leuke actie’s en cadeau’s, aan de Newtonstraat 4 

(industrieterrein de Swadde) te Buitenpost.

Tevens wensen wij u alvast fijne kerstdagen 
en een gezond en veilig 2011.

Ook uw adres voor het 
slijpen van uw schaatsen!

Zandstra 
schaatsen



Het geloof aan heksen, tsjoensters in het Fries, was vroeger alge-
meen verbreid. Het waren vrouwen of mannen, want ook een man 
kon tsjoenster zijn, waarvan men geloofde dat ze een verbond met 
de duivel hadden gesloten, dat ze zich konden veranderen in dieren, 
meestal een kat of een haas, en er op uit waren mens en dier kwaad 
te doen, als het even kon dood te toveren. Ook in Buitenpost werd 
er over verteld en aan geloofd, tot ver in de twintigste eeuw. Nog in 
de jaren zestig van die eeuw werden op het politiebureau van Bui-
tenpost klachten over tsjoenderij ingediend, waar de autoriteiten, 
gelukkig maar, echter niet op ingingen. We zullen hier geen namen 
van tsjoensters noemen, maar de volgende verhalen laten iets zien 
van het heksengeloof hier.

Sytse Hiemstra, een schildersknecht uit Twijzelerheide (geboren 1902) 
vertelde in 1969:

“Ik wie ris oan ‘t fervjen by Sjoerd Visser yn Bûtenpost. Syn heit Gjert Vis-
ser wie hjir geboaren en getogen dat wy koenen skoan meielkoar prate. 
Wy krigen it ek oer tsjoenderij en sa. Doe fortelde Sjoerd my: “Myn heit 
Gjert Visser hie wat buorkerije en tagelyk wie er ek sa’n bytsje fékoop-
man. Hy hie ris trije biggen kocht: twa swarte en in witen-ien. Dy hienen 
wy yn in hok mei strie. Mar dy biggen woenen net groeie, sy makken it 
min. Doe sei heit op in dei: “Dy biggen matte mar fuort. Freed bring ik se 
nei de merk ta”. “Ik wie doe noch in jonge”, sei Sjoerd. Heit sei tsjin my: 
“Nou matsto ‘t bargehok skjin meitsje. Ik kom mei in stik of wat biggen 
werom, dan kinne dy yn ‘t frisse, skjinne hok”. Ik bigong it strie út it hok te 
krijen. En doe foun ik twa krânsen, sa moai roun en glêd, as wienen se yn 
in fabryk makke woarn, fan swart en wyt hier. Sy sieten ûnder it strie yn 
in hoeke fan ‘t hok. De foarige biggen hienen bitsjoend west, dat wie nou 
dúdlik. Dêrtroch hienen se net groeie wold. Mar de nije biggen groeiden 
as koal.”

Hier vonden ze kransen van haar in het varkenshok, maar meestal werd 
verteld, dat tsjoensters een krans van veren in het bed of kussen toverden. 
Dat was een proces dat even duurde, vond men de krans voor hij af was, 
dan kon de betoverde nog worden gered, was de krans helemaal klaar, 
dan was het meestal te laat. Om de betoverde te redden moest men wel 
te weten komen wie de tsjoenster was en met hem of haar afrekenen. 

Anders de Boer, een in 1882 te Twijzelerheide geboren koopman-arbei-
der, wist hoe dit te doen:

“Yn it West fan Bûtenpost wenne in frou, dy wie bitsjoend. Se seagen 
de kessens fan ‘e bêdden fan har nei, doe kommen dêr in stik twa, trije 
krânsen út. Hja makken alles ticht yn ‘e hûs en ha dy krânsen yn in bakje 
lein. Dat bakje ha se hielendal ticht makke en doe yn de kachel smiten en 
opbarnd. It minske har man hiet fan Zondag. Syn heit sei tsjin him: “Nou 
mastû it gewear krije en dû mast sjitte op al wat op it hiem komt”. Hy 
gong yn in hok sitten mei ‘t gewear en loerde nei wat der komme soe. Der 
kaam in grutte, grouwe kat oan en dy skeat er presys yn ‘e kop. Tichteby 
stie in boereplaets, dêr tsjinne in faem. Dat wie de tsjoenster. Dy faem 
wie de oare deis alhielendal forropt om ‘e kop. De boer sei tsjin har: “Wat 
ha wy mei dy?” Hja woe ‘t him net fortelle fansels. Mar Zondag sei: “Nou 
wit ik wa’t myn wiif bitsjoend hat.””

Naast tsjoensters had je ook tsjoenders, tovenaars. Dat waren altijd man-
nen. Zij toverden niet zozeer om kwaad te doen maar om een makkelijk 
leventje te hebben. Ze hielden wel van een grapje, mochten graag plagen 
en toonden maar wat graag hun kunsten. Maar uiteindelijk waren ze ver-
doemd omdat ze zich met de duivel verbonden hadden. En die haalde 
hen als hun tijd om was. Het bekendste voorbeeld van zo’n tovenaar was 

Faust over wie ook in Friesland vele verhalen gingen. Zo zou hij in Leeu-
warden bij een barbier zijn kop afgenomen hebben en zo zichzelf hebben 
geschoren, betaald hebben met gouden munten, die later schijfjes peen 
bleken en meer van dat soort grappen hebben uitgehaald. Toen hij het al 
te bont maakte, zette het bestuur hem de stad uit. Op het aangegeven uur 
zag men hem tegelijkertijd door alle poorten vertrekken. Faust was een 
internationaal befaamd-beruchte tovenaar, maar in vrijwel elk dorp was er 
wel zo iemand, die meer kon dan brood eten alleen. 

De in 1900 te Houtigehage geboren Buitenposter boer Eit de Graaf  kende 
ook zo’n tsjoender:

“Der wie in boerefeint, dy hie in ferbûn sletten mei de âldfeint, de duvel. 
Hy wedde ris mei de boer, hy soe it mollebultstruijen yn trije ûren dien ha. 
“Dizze weddenskip hast ferlern”, sei de boer. Mar de feint gong noflik op it 
lân lizzen te sliepen. Binnen trije ûren wie alles swart. “Jo ha it forspile”, sei 
de feint. De âldfeint hie ’t foar him opknapt. Dyselde feint wie ris dronken 
mei inkelde oaren by Dokkum. Sy flokten as ridders en tjirgen har wak-
ker. De oare deis setten se op in bultsje hea ôf oer de feart. De iene fluite 
soms even en dan kaam de swarte (de duvel). Hy koe ek ien neaken stean 
litte. Hy koe syn wiif fleane litte troch de loft. As er bigong te lêzen yn syn 
toverboek, fleagen de roeken út ‘e hurddobbe. Op in kear founen se him 
dea op it heafek, mei de holle achterstefoar. De duvel hie him de nekke 
omdraaid. It toverboek, dat er hie, soe opbrând wurde, mar ‘t lei hyltyd wer 
opnij yn ‘e kiste.

Jurjen van der Kooi
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Reinold Paauw

Even zemelen...

Rijden ze in Oostenrijk gewoon 95 
km per uur terwijl er 37 centimeter 
sneeuw ligt, in ons kikkerlandje is 
het halve land in paniek en rijden 
we (ze) 37 km per uur als we (ze) 
een witte vlek in het weiland sig-
naleren. Wat een ergernis, ik snap 
best dat we niet met 82 km per uur 
over de Kuipersweg kunnen knal-
len met dit weer, maar je kunt ook 
overdrijven. Alhoewel rijden over 
de Kuiperweg al een poosje een 
avontuur op zich is. Enkele weken 
geleden nog een off-piste erva-
ring mee gemaakt toen we vanuit 
de sporthal al ploeterend door de 
sneeuwbergen van de Kuipersweg 
naar de kroeg probeerden te komen 
om ons welverdiende biertje te ver-
krijgen. Flink je best gedaan met 
volleybal en dan de kantine geslo-
ten, dat is wel een afknapper, waar 
doe je het dan nog voor. Dan rest 
er geen andere oplossing dan ver-
plaatsen richting kroeg. Helaas was 
ook onze stamkroeg aan de Voor-
straat al gesloten en dus weer door 
de barre omstandigheden naar de 
Kerkstraat, daar geen bergen maar 
wel een zeer verraderlijk gootje, zo 
werd ervaren door mijn biermaatje. 
Uiteindelijk de welverdiende ver-
snapering ontvangen. 
Schitterende vergezichten met dit 
weer trouwens en met de Neder-
landse rijstijl alle tijd om daar van 
te genieten. Sneeuwschuivers met 
de sneeuwschuiver 15 cm boven 
het wegdek en op de derde dag 
sneeuw al berichten dat het strooi-
zout op raakt, wat een organisatie. 
Er gebeuren rare dingen in ons 
landje, zo zie ik een gemeentehuis 
uit het vijvertje rijzen waar je u te-
gen zegt. Schitterend ding hoor, 
wil ik niks van zeggen, maar is een 
plafond van 7 meter hoog nou zo 
nuttig? Het wordt ten slotte betaald 
door de burger die geen vergunning 
krijgt om een verhoogde dakgoot te 
plaatsen omdat het smeltwater bij 
de baby het bedje in loopt. Met een 
beetje geluk fuseren we over 4 jaar 
met Kollum en staat er weer een 
pandje leeg, het politiebureau was 
ook al zo’n succes. 
U merkt, ik ben een beetje in een 
zeurstemming maar daar kan ik 
niks aan doen, dat is de schuld van 
die vrouw die vanochtend 32 km 
per uur voor me reed, ik wil een 
grotere auto… met een sneeuw-
schuiver... maar dan niet voor de 
sneeuw…!
Het jaar zit er weer bijna op, giste-
ren feestje op school gehad, is ook 
niet meer wat het geweest is. De 
boys hadden een schitterende dag 
gehad, dat is dus mooi… maar een 
lekkere borrel bij de vuurkorf komt 
toch de sfeer wel ten goede als je 
met een meute ouders buiten in de 
sneeuw staat. Het kan niet meer, 
kennelijk zijn er vaders die de grens 
niet weten en is de rest daar weer 
de dupe van, toch jammer. Volgend 
jaar gewoon weer een borrel en 
dronken vaders schuiven we achter 
het veel te grote hek, opgelost en 
voor iedereen leuk (aan de organi-
satie lag het niet hoor schat!).
Gisteravond laat het wilde dier nog 
uitgelaten, zelfs dat is tegenwoor-
dig een avontuur met die ijsvloer in 
de straat. Als het beest een fietser 
voorbij ziet komen grijp ik me snel 
vast aan een boom anders glijd ik 
zo achter hem aan door het dorp. 
Vanavond een kijken of het op 
schaatsen kan. Over schaatsen ge-
sproken…

Ik stop er mee, genoeg gezemeld.

Prettige dagen!

K l im in  de  pen...  
Nasir Zahir

Koninkrijk der Nederlanden, een klein land met 
15 miljoen mensen. De meeste mensen zijn be-
zig met de agrarische sector, veehouderijen en 
een klein deel van de bevolking werkt aan micro 
industrie. Dat waren de herinneringen, die mij 
nog bij staan van de geschiedenisboeken over 
Nederland, die te lezen waren in mijn land Af-
ghanistan. Dertig jaar later bij mijn komst naar 
Nederland ziet alles er anders uit. 

Mijn naam is Nasir Ahmad Zahir, geboren te 
Kabul, Afghanistan. Na twaalf jaar middelbare 
school, vier jaar universiteit, met als opleiding 
farmacie en vier jaar militaire dienst als apothe-
ker, heeft God mij een lieve vrouw en vijf bijzon-
dere kinderen geschonken. 
Bij mijn komst naar Nederland kwamen de her-
inneringen van het geschiedenisboek tot leven. 
Ondertussen is er veel veranderd namelijk het 
feit dat de boerderijen veel groter zijn geworden 
en men technologisch verder is. Toen we met 
onze familie op het asielzoekerscentrum zaten, 
in het dorpje Grave vlakbij Nijmegen, werd er 
voor ons een huis gezocht. Destijds was ieder-
een die ik sprak tegen het idee van de verhuizing 
naar het Noorden, want daar was weinig werk 
te vinden. Maar ik had genoeg van het cen-
trum, waar je dagelijks verschillende mensen 
meemaakt met hun problemen, waar mensen 
dagelijks ruzie met elkaar maken over politiek, 
economie en religie. 

Op een dag kregen we een brief waarin stond 
dat we een huis hadden gekregen in het dorpje 
Buitenpost in Friesland. Destijds besloten we 
om toch te verhuizen naar dit adres, want wij 
hadden genoeg gehad van het wonen op een 
asielzoekerscentrum. Omdat wij als ouders het 
onderwijs van onze kinderen belangrijker von-
den. Wat wij belangrijk vonden en vinden heb-
ben we hier gevonden in Buitenpost namelijk 
een rustig dorp, aardige mensen, een leuke 
school en nog veel meer. 

Met goed onderwijs kan men veel 
succes bereiken in de toekomst. 
Daarom spoor ik mijn kinderen al-
tijd aan om voor het hoogst haal-
bare te gaan, niet alleen binnen on-
derwijs maar ook in het leven. Hier-
mee heb ik zelf succes behaald in 
mijn leven. Daarom gebruiken mijn 
kinderen dit als een soort van le-
vensmotto. 
Mijn oudste dochter is assistent 
accountant, mijn oudste zoon haalt 
zijn titel als architect volgende 
maand, mijn tweede zoon studeert 
overheidsbestuurskunde, mijn 
tweede dochter studeert rechten 
en mijn jongste zoon zit in groep 
vier. Mijn vrouw werkt al een tijdje 
als gastouder voor een aantal kin-
deren in Buitenpost. Ik heb gepro-

beerd om een horecabedrijf te openen, maar 
bij het aanvragen van een lening werd ik door 
de gemeente afgewezen. Daarna kreeg ik een 
baan als chauffeur bij een autobedrijf via een 
re-integratie bureau maar toch zou ik ooit een 
eigen bedrijf willen beginnen.

“Als je een plant goed verzorgt zal hij op den 
duur goede vruchten afwerpen.”

Ik geef de pen door aan Ate Grijpstra.

Nasir Ahmad Zahir. (eigen foto)

De photo

Slagersknecht Klaas Kamminga brengt omstreeks 1950 de bestellingen rond. In 1956 
nam hij met zijn echtgenote de slagerij over van zijn ouders. De toenmalige slagerij was 
gevestigd aan de Herbrandastraat.

City of flower

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 2-  Hekserij



Online bloemen bestellen:
www.hederabloemen.nl

   

Winter 
vogelvoer

vanaf  € 1,95

Voorstraat 5

Buitenpost

t: 0511 541545

f: 0511 541524

i: www.enormvanderveen.nl

e: winkel@enormvanderveen.nl

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.

www.bedi f ferentk led ing.n l

Kerkstraat  17  9285 TA  Bu itenpost  

Vanaf 23 december

Stapelkorting

1 kledingstuk 20% korting*

2 kledingstukken 30% korting*

3 kledingstukken 40% korting*

4 kledingstukken of meer 50% korting*

* met uitzondering van de lingerie

De winteropruiming De winteropruiming De winteropruiming 
is begonnen!is begonnen!is begonnen!
Kortingen tot 50Kortingen tot 50Kortingen tot 50%%%
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Onlangs kreeg de redactie een 
folder van De Oanrin onder ogen. 
Een folder vol wetenswaardighe-
den over activiteiten van en voor 
senioren uit Buitenpost e.o., 
welke worden gehouden in ge-
bouw Herbranda aan Herbranda 
1, 9285 NR  te Buitenpost. Onze 
nieuwsgierigheid was gewekt 
en één van de verslaggevers trok 
op een maandagmorgen naar 
Herbranda, om met eigen ogen 
eens rond te kijken.

Groot was de verbazing over de 
warmte (letterlijk en fi guurlijk) die 
hem tegemoet kwam. Coördinator 
Sigrid de Klein bood spontaan een 
kop koffi e aan en gaf een rondleiding 
door het fraaie gebouw en praatte 
honderduit over alle mogelijkheden 
voor senioren. Teveel om in één keer 
te vermelden en daarom beperken 
we ons tot twee activiteiten welke 
daar plaatsvinden, een volgende 
keer komen o.a. het koersbal en het 
volksdansen aan de orde.
 
Gezelligheid kent geen tijd, blijkt uit 
bijgaande foto. Op de maandag- en 
woensdagmorgen tussen 9.30 en 
12.00 uur bent u als senior (55 jaar 
of ouder) van harte welkom om bij-
voorbeeld een spelletje rummicub 
te spelen. U hoeft geen lid te zijn 
of contributie te betalen. Ook kunt 
u gewoon een babbeltje maken 
met een van de vrijwilligers of be-
zoekers, en als klap op de vuurpijl 
is de koffi e de eerste woensdag-
ochtend van de maand gratis!, de 
prijs op een ander tijdstip is slechts 
50 cent. Het is ook mogelijk om 
hier een krant, tijdschrift of een 
boek te lezen. Hebt u een idee, 
bijvoorbeeld een klaverjasmorgen 
of een sjoelcompetitie, leg het 
voor aan mevrouw de Klein en zij 
bekijkt de (on)mogelijkheden. Zij is 
op maandag en woensdag tussen 
9.00 en 16.00 uur telefonisch be-
reikbaar op tel. 542610 of 542849, 
ook kunt u haar mailen: sigrid.
de.klein@friesewouden.nl. U kunt 
het gebouw Herbranda zien als 
een jeugdhonk, maar dan voor de 
oudere jeugd vanaf 55 jaar.

Was de verbazing al groot over de 
benedenverdieping met de zaaltjes, 
de grote zaal en de goed geoutil-
leerde keuken, de mond viel me 
open toen ik via de trap (uitgerust 
met een stoeltjeslift) aankwam op 

de bovenverdieping. Daar bevindt 
zich een biljartzaal met drie(!) tafels 
en op alle werkdagen worden deze 
volledig benut door Biljartclub 55+, 
een club met 80 leden, 79 mannen 
en één persoon van het vrouwe-
lijke geslacht.

Er worden onderlinge partijen ge-
speeld van oktober t/m april en er 
worden wedstrijden gehouden te-
gen dorpen uit de omgeving zoals 
Stiens, Dokkum, Oenkerk en vele 
anderen. Er hangt een goed gevul-
de prijzenkast, waaruit blijkt hoe-
veel talent er schuilt en dat oefe-
ning kunst baart. De leden komen 
voor het merendeel uit het dorp 
Buitenpost, maar ook allochtonen 
dragen hun steentje bij aan deze le-
vendige vereniging, het straalt van 
de gezichten af. Er hangt zelfs een 
rooster betreffende het stofzuigen 
en ballen poetsen, de verdieping 

wordt heel netjes gehouden. Ook 
hierin voorziet Herbranda in een 
behoefte, anders wordt er niet met 
zoveel enthousiasme gespeeld en 
heeft een club geen 80 leden.

We hopen dat door dit schrijven uw 
nieuwsgierigheid is gewekt en dat 
Herbranda nu beter bekend is en  
bemind wordt!

(wordt vervolgd)

Onbekend maakt onbemind? 

Vri jwi l l igers  in  ons dorp
Piet Pettinga

Leden van de biljartclub oefenen in de biljartzaal van Herbranda. (foto: redatie)

Cursussen gaan in januari van 
start, aanmelden kan  weer!
Half januari start voor een aantal cursussen een nieuwe ronde en 
bij de onderstaande is nu opnieuw inschrijving mogelijk. Wacht 
niet te lang, want alle hebben een maximum aan deelnemers. 

Computercursus voor beginners start opnieuw
Cursusleider Harry Nienhuis heeft zijn eerste groep cursisten met succes 
in de herfst de beginselen van het computergebruik laten zien. “Ik vind het 
belangrijk dat iedereen in de groep niet alleen een brede eerste introductie 
op de computer krijgt, maar ook dat een ieder iets echt van zijn gading 
mee kan nemen. Ik probeer er daarom voor te zorgen dat ieder een stuk 
persoonlijke begeleiding krijgt”. En het is gebleken dat dit werkt. In januari 
zal Harry opnieuw met een groep van maximaal zes deelnemers van start 
gaan in het computerlokaal van It Koartling. Een kleine groep heeft als 
groot voordeel dat elke cursist volop aandacht krijgt. Onderdelen van de 
cursus zijn ondermeer: de onderdelen en bediening van de computer, het 
gebruik van mappen, hoe kan ik internet goed gebruiken, mailen  en ook 
veiligheid op internet.. 

De tien lessen lopen van januari tot  begin april en de cursus kost v 75,- 
Opgave  bij Johan Kootstra, tel. 0511-541322, mobiel: 06-33930245 of per 
e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Digitale Fotografi e en fotoclubs
Cursusleidster Marijke van Ruiten kan ondertussen bogen op een jaren-
lange ervaring in het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied 
van de digitale fotografi e. De professioneel fotografe uit Veenwouden 
heeft er dan ook volop plezier in. “De  praktijk is in mijn cursussen erg be-
langrijk, naast het opdoen van de nodige kennis steken we veel tijd in het 
uitvoeren van opdrachten en de verwerking achter de computer”, vertelt 
ze over de basiscursus Digitale Fotografi e. Naast deze cursus leidt Marijke 
ook nog twee fotoclubs. De leden hiervan zijn meer ervaren en komen 
éénmaal per maand bij elkaar in It Koartling. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt vriendelijk kritisch gekeken naar elkaars werk, kennis bijgespijkerd, 
nieuwe mogelijkheden ontdekt en de nieuwste ontwikkelingen op de voet 
gevolgd. Marijke: “Ook deze clubs voldoen in een behoefte, de meeste 
leden zijn elke keer trouw aanwezig en hun enthousiasme is voelbaar”. 

De cursus start bij voldoende deelname weer in januari en loopt tot april. 
Opgave bij de cursuscoördinator Johan Kootstra, tel.  06- 33930245 op 
per e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl of bij It Koartling op: 0511 541214.

Muziek op schoot krijgt vervolg
Inmiddels heeft de cursus Muziek Op Schoot al twee maal gedraaid en 
zodra een groep vol is start een volgende ronde. En het is elke keer weer 
bijzonder. De meeste peuters in de leeftijd van 1 tot 4 jaar kijken hun ogen 
uit, sommigen moeten soms nog wat  wennen, terwijl anderen onmid-
dellijk frank en vrij hun muzikale gevoel laten zien. Er wordt gezongen, 
gedanst en met muziekinstrumentjes gespeeld.  It Koartling is trots dat 
deze muziekcursus binnen haar deuren plaatsvindt, want het draagt bij aan 
de algemene ontwikkeling van het jonge kind op een speelse en vooral 
muzikale  manier. Muziek hoort bij kinderen en als je dan samen met je 
ouder, oma of oppas dit kunt beleven is het helemaal feest.

Inlichtingen over  en opgave voor de cursus bij de cursusleidster Lutske 
Pilat, tel.: 0512-352143 of de cursuscoördinator van It Koartling, Evertje 
Gatsonides, tel.: 0511-54277.

Chinees

Heerlijk Boaite, dat was genieten 
hoor!

Hoe bedoel je Binne, waar heb je het 
over?

Ik bedoel de opening van de Chinees.
Oh bedoel je dat; ja dat was ‘ bjuster-

baarlik’!
En wat en toestroom van publiek, hè 

Boaite?
Inderdaad Binne, er was parkeer-

plaats te kort!
Er moest zelfs een parkeerwachter 

bij komen Boaite!
En koud dat het was Binne!

Brrr... Boaite en ook de ijsbaan was 

open!
Dat maakte het plaatje helemaal af 

Binne.
Maar dat het zo druk zou worden 

had ik niet gedacht Boaite!
Nou Binne, ik wel hoor, dat weet je 

van te voren!
Hoezo Boaite, had je dat dan ver-

wacht?
Natuurlijk Binne, het was toch al-

lemaal gratis!
Dat wel natuurlijk… maar het pakte 

toch goed uit!
En dan die lekkere hapjes die werden 

rondgedeeld, hè Binne.
Ja Boaite, dat alles in van die mooie 

houten bakjes.
Ik had veel van die hapjes nog nooit 

gezien Binne!
Ik ook niet Boaite, daarom probeerde 

ik ook echt alles!
Je kon erbij drinken wat en hoeveel 

je maar wilde Binne.
Zeker Boaite, wat pakte die Chinees 

goed uit!
We konden ook nog een kijkje nemen 

in de keuken.

Ja Boaite, dat was heel apart, want 
daar kom je anders nooit!

En dan dat wokgedeelte midden in 
de zaak!

Prachtig Boaite, niets op aan te 
merken!

Maar met alle stoelen is het wel erg 
wit Binne!

Maar dan zie je de gemorste rijst 
tenminste niet Boaite!

Zo zie je maar waar een ondernemer 
toe in staat is Binne!

Helemaal mee eens Boaite en dat 
voor Buitenpost!!

En nu komen al die proevers ook nog 
wokken Binne!

Daar rekenen die Chinese koks na-
tuurlijk wel op Boaite!

Dit prachtige restaurant is een aan-
winst voor Buitenpost!

En dat is in de decembermaand een 
extra attractie! 

Binne & Boaite gaan er gauw eens 
wokken … zeker weten.

En dat zal zeker navolging krijgen!

SurodoehT 

Binne en Boaite in gesprek

Bezoekers doen een spelletje rummicub in een zaaltje van Herbranda. (foto: redatie)

Stichtingbestuur van het 
IJstijdenmuseum zoekt donateurs
Het bestuur van de Stichting IJstijdenmuseum wordt voor het tweede jaar 
op rij geconfronteerd met een negatief saldo op de jaarlijkse begroting. 
Het is daarmee ook het tweede jaar dat de stichting in de reserves moet 
tasten om de jaarrekening sluitend te krijgen. Als oorzaak is de economi-
sche recessie aan te wijzen. Het aantal jaarlijkse bezoekers bleef zowel in 
2009 als in 2010 om de 17.000 schommelen. Zoals bekend ontvangt de 
stichting van iedere betalende bezoeker van de Kruidhof een bedrag van 
€ 0,50 als bijdrage voor de openstelling van het IJstijdenmuseum voor die 
bezoekers. Daarnaast wordt de stichting gesponsord door bedrijven en 
dragen ook vrienden van het IJstijdenmuseum een steentje bij door een 
jaarlijkse donateurbijdrage van € 5,--.

Vrienden van het museum hebben vrij toegang tot de winterlezingen en 
kunnen in de wintermaanden in het museum terecht voor een bezoek. 
Aan het museum zijn een veertigtal vrijwilligers verbonden die de taken in 
en om het museum uitvoeren. Het museum kent geen betaalde krachten. 
In Buitenpost wil de stichting graag de inwoners verzoeken om het werk 
van het museum mee te steunen. Dat kan door ook een vriend of vriendin 
van het museum te worden. Het museum stelt daartoe zijn deuren open 
op woensdag 29 december a.s.. Een ieder is deze dag welkom van 10.00 
tot 17.00 uur en ontvangt een rondleiding door het museum en kan zich 
indien men dat wenst inschrijven als donateur. Telefonische aanmelding 
kan ook op tel. 542275 of 541965 of 541363 of 542413. Verder kan ie-
dereen die dat wenst als steun een bedrag overmaken op bankrekening 
36.30.37.241. Met de steun van Buitenpost  en omstreken verwacht het 
stichtingsbestuur het museum weer een gezonde fi nanciële  basis te kun-
nen geven.

Amnesty
International
komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.

(advertentie)



Op 20 november 19

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 

Wij wensen al onze cliëntèle 
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2011.

Het team van Carin’s Haarmode wenst iedereen fi jne Het team van Carin’s Haarmode wenst iedereen fi jne Het team van Carin’s Haarmode wenst iedereen fi jne 
kerstdagen en een heel gelukkig en gezondkerstdagen en een heel gelukkig en gezondkerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2011!2011!2011!



Kerstgroet uit Australië
Hi Bûtenposters 
en Lutkeposters, 
het is 50 jaar gele-
den nu, en bij deze 
wens ik jullie een 
heel voorspoedig 
en gelukkig 2011 
toe, van een oud 
Buitenposter in 
Australië. Hartelij-
ke groet van Hylke 
Henstra en fami-
lie (5 dochters, 9 
kleinkinderen en 1 
achterkleinkind).

In Bûtenposter yn Zeeuws-
Vlaanderen; in heale Belch…

Wa’t my yn 1981 
sein hie, dat ik yn 
2011 yn Zeeuws-
Vlaanderen wenje 
soe, dy hie ik 
freonlik talake. 
Nei de stúdzje yn 
Ljouwert krige ik 
yn augustus fan 
dat jier wurk op it 
Zeldenrustcollege 
yn Terneuzen. 
Foar in pear jier, 
tocht ik en dan 

werom nei it noarden. Dat rûn oars. Yn 1986 krige ik wurk yn it spesiaal 
ûnderwiis en yn 2002 ruilde ik dat foar it wurk dat ik no noch doch: leraar 
Maatskippijleer en Nederlâns op it Reynaertcollege yn Hulst. Fan 1998 
oan’t de fúzje mei Hulst ein 2002 ha ik mei in protte wille yn de âlde 
gemeente Hontenisse yn’e gemeenterie sitten. Jo kinne hast wol sizze, 
dat ik nei sa’n 30 jier in echte Zeeuws-Vlaming wurden bin (dat wurde jo 
oars noait, wy bliuwe frjemden!). Ik skaak noch in protte yn Terneuzen 
en yn België. Ik bin troud mei Betty (berne yn Hurdegaryp!). We wenje 
yn Zeedorp (Ossenisse), ticht bij it âlde fear fan Perkpolder, op noch gjin 
300 meter fan de Westerschelde. We wenje ‘yn’e prairie’: in kilometers 
fier útsjoch oer it polderlânskip. Ús dochter Leonie (dy is wol in echte 
Zeeuws-Vlaamse!) wennet sûnt augustus mei har freon Wouter yn Hulst. 
We ha in Stabij (Baukje, dy’t ús heit noch foar ús fûn hat yn Surhúzum) en 
in readwite kat, ferneamd nei in bekende Bûtenposter. De bannen mei 
Bûtenpost bliuwe tsjinwurdich beheind ta jûns let in telefoantsje mei ús 
mem,fierder ha ik eins neat mear mei it doarp. Yn it Frysk skriuwe doch ik 
net alle dagen, der sil wolris in lyts flaterke yn ‘e tekst sitte…
Ik winskje alle lêzers fan dit blêd in sûn nijjier ta. As elts op himsels past, 
wurdt nimmen wei!

In âld Bûtenposter, Gosse Kamminga 
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Kerstgroeten van Bûtenposters om utens...

Kortgeleden kwam ik van mijn werk als medisch antro-
poloog uit Indonesië terug in Nederland. Omdat ik de 
afgelopen jaren zoveel voor mijn werk op reis ben ge-
weest, heb ik besloten om nu een tijd van rust, bezin-
ning en overdenking in te lassen. Dus voldoende tijd om 
als oud Buitenposter u vanuit Amsterdam gezegende 
kerstdagen en al het goede voor 2011 toe te wensen.
In 1987 heb ik Buitenpost verlaten en heb in Zeist de op-
leiding ziekenverzorgster gedaan. Vervolgens terecht 
gekomen in Gouda om de opleiding 
verpleegkunde te volgen. Maar 
mijn passie was reizen, iets 
willen betekenen voor de 
medemens, ik wilde 
mijn grenzen verleg-
gen. Vandaar dat ik 
gekozen heb om 
in 1998 de tropen-
opleiding in Rot-
terdam te volgen. 
Zo ben ik terecht 
gekomen bij Artsen 
zonder Grenzen. Al 
binnen korte tijd werd 
ik uitgezonden naar 
Noord- en Zuid Soedan en 
daarna naar nog meer landen 
zoals: Nigeria, Ethiopië, Bangladesh, 
Zimbabwe, Zambia, Eritrea, Sierra Leone 
en India. Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, 
medische noodhulp organisatie die wereldwijd mensen 
helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtui-
ging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen 
van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlo-

gen en epidemieën. Met eigen teams: artsen, verpleeg-
kundigen en andere specialisten konden we zo snel en 
effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers 
uit de landen zelf, gaven wij ter plaatse directe steun aan 
de bevolking. Dat waren moeilijke en tegelijkertijd ook 
mooie inspirerende jaren. Ik werd in die tijd geprikkeld 
door verschillende culturen en vond het fascinerend om 
te zien hoe daar met ziekten werd omgegaan en vooral 

wat ons team van AZG heeft kunnen betekenen.
Toch wilde ik nóg meer verdieping en ben 

in 2004 sociale antropologie gaan 
studeren aan de universiteit 

in Kaapstad. Na de studie 
in Zuid Afrika ben ik in 

2006 aan de UvA 
afgestudeerd als 
medische antropo-
loge. Tot voor kort 
ben ik als interna-
tionaal leidingge-
vende verbonden 

geweest aan een 
kleine Nederlandse 

HIV/AIDS organisatie 
die in samenwerking met 

het ministerie van Buiten-
landse Zaken projecten in Iran, 

Indonesië, Cambodja, Nepal, India en 
Pakistan ondersteunt. Vele ervaringen rijker en 

in de hectiek van het reizen is Buitenpost nog steeds voor 
mij een rustpunt waar toch echt mijn ‘roots’ liggen. Oer ús 
skiint deselde sinne, wer we op de wrâld ek binne!

Gea Westerhof

Kerstgroet uit Canada
Vanuit Ontario wensen wij 
alle familie en vrienden en 
bekenden in Nederland ge-
zegende kerstdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar toe. 
Wij zijn kinderen van Sjerp 
en Jitske Nettinga-Hofstede 
uit Buitenpost en emigreer-
den als volgt:
1951:
Sietske Mosterd-Nettinga
1954:
Akkie Woudsma-Nettinga
1956: Wim Nettinga
1968: Sippy Nettinga 

Na een jaar lang werken en oriënteren in verschillende landen in Afrika, staan 
we nu aan het begin van ons nieuwe avontuur en gaat het ‘echte’ werk be-
ginnen. We gaan een bedrijf in kunststofverpakkingsmaterialen opstarten in 
Ethiopië. We hebben besloten om een bedrijf op te starten omdat we heb-
ben gezien dat dit een hele duurzame manier van ‘ontwikkelingswerk’ is en 
daarnaast goed bij onze talenten past. Op deze manier kunnen we strijden 
tegen zowel de geestelijke als de natuurlijke armoede die er is. We vertellen 
de mensen over God en creëren werkgelegenheid, zodat ze geld hebben voor 
eten, onderdak, medicatie en scholing. Op dit moment zijn we in Nederland in 
gesprek met verschillende investeerders. Begin volgend jaar hopen we rich-
ting Ethiopië te gaan. We zullen de kerstdagen dus nog gezellig met vrienden 
en familie in Buitenpost door kunnen brengen. Een hele andere gewaarwor-
ding dan in Ethiopië waar we vorig jaar kerst vierden. Niet zoals bij ons op 
25 en 26 december, maar op 7 januari. ’s Ochtends vroeg om 7 uur hadden 
we ons verzameld bij het bedrijf om een koe te slachten. Na een gruwelijke 
moordpartij konden alle personeelsleden een uur later met een stuk vlees naar 
huis vertrekken. We waren uitgenodigd bij één van de werknemers voor het 
‘kerstdiner’ waar we het vlees mochten proeven. In alle eenvoud, maar met 
goede mensen om ons heen. Bijzonder om dat zo mee te mogen maken! We 
wensen jullie gezellige feestdagen en een gezegend nieuw jaar toe!

Gerard en Baukje (www.GerardenBaukje.nl)

Over Zweden gesproken!
Hier zitten we dan op een prachtige zondagmiddag heerlijk in het zonnetje te 
genieten van ons huis en de omgeving. Maar voordat het zover was is er heel 
wat water door de Klarälven gestroomd, de op twee na grootste rivier in Zwe-
den, aan het eind van onze weg. Ik zal jullie dan ook de verhalen over onze 
verhuizing naar Zweden besparen, alleen dat alles goed is verlopen en alles 
heel en zonder brokken is aangekomen, dankzij onze verhuizer uit Burgum.
De zomer hier is er één van veel festiviteiten, zowel van modern tot tradi-
tioneel. Viool en accordeon worden hier veel gebruikt op dit soort feesten. 
Eén van die feesten hebben we zelf meegemaakt op een groot terrein met 
verschillende gebouwen, hembygsgård genoemd, waar veel verschillende 
groepen optraden. Maar ook op het veld in de openlucht zag je groepjes staan 
spelen, het was een vrolijke boel en je zag dat de mensen er veel plezier in 
hadden.
Onze tuin van zo’n 3000 m² heeft natuurlijk ook onderhoud nodig, dus dat is 
heerlijk in het zonnetje in de tuin te werken. De appelboom en frambozen-
struiken hebben dit jaar goed hun best gedaan, er staan allemaal potten met 
frambozenjam en appelmoes in de kelder. De stress glijdt hier helemaal van 
je af! De Zweden zelf doen het ook altijd rustig aan zo van: ‘komt het vandaag 
niet dan komt het morgen wel’, en gelijk hebben ze! We gaan twee dagen in 
de week naar school voor Zweedse les, een leuke groep met nog vijf andere 
Nederlanders.
De maanden september en oktober zijn de maanden van het paddenstoelen 
zoeken in het bos, ook hier hebben wij aan meegedaan, maar wel onder des-
kundige leiding. Je vindt hier veel cantharellen maar ook eekhoorntjesbrood , 
heerlijk om te bakken of soep van te maken. Intussen is de eerste nachtvorst 

al gevallen en een klein beetje sneeuw, de temperaturen zaten eind oktober rond het vriespunt. Begin november was 
er al tien centimeter sneeuw gevallen en op het ogenblik komt de temperatuur niet boven nul; de winter is nu vroeg 
ingevallen wat voor Zweedse begrippen ook extreem is. Half november zie je overal in de winkels de kerstartikelen 
liggen en heb je overal gezellige kerstmarkten, vooral met wat sneeuw is dat heel sfeervol. Wij hopen dan ook dat alle 
Buitenposters een fijne Kerst en een goed Nieuwjaar tegemoet gaan. Tot zover een deel van onze belevenissen en 
vanuit Zweden een hartelijke groet van ons beide.

Frans en Ria Kok

Vorig jaar in Ethiopië, nu even in Buitenpost...

Kerstgroet uit Amsterdam

Kerstgroet uit Haïti

Een heel gezond en beschermd 2011 toegewenst door Joanne Schipper.



The Readshop, meer dan lezen alleen...

Onze naam zegt het al, u 
kunt bij ons alles vinden op 
het gebied van lezen en nog 
veel meer. Ruim 6000 boe-
kentitels hebben nu hun 
plek op onze uitgebreide 
boekenafdeling gekregen, 
daarnaast hebben we een 
uitgebreid assortiment tijd-
schriften (850 titels).

Op het gebied van wenskaarten kunnen we ons rustig meten 
met de grote regioplaatsen en op dit moment staat er een zeer 
ruim assortiment kerstkaarten voor u klaar in alle prijsklassen.

We raden u aan om de kerstkaarten dit jaar extra vroeg te ver-
sturen in verband met eventuele stakingen van de postbodes.

Tijdens de Winterwonderland op 23 december a.s. is er de mo-
gelijkheid om een gratis (familie)portret te laten maken bij de 
kerststal van 19.00 tot 21.00 uur. De foto’s kunt u de volgende dag 
bij ons in de winkel ophalen. Tijdens deze avond zal er ook een 
demonstratie te zien zijn van Stichting Hulphond, een organisatie 
die honden traint voor mensen met een lichamelijke handicap.

Verder kunnen we u al vertellen dat er een megasale zal plaatsvinden 
rondom de nieuwe schoollijnen voor volgend jaar. Tijdens twee 
extra avonden zullen wij open zijn voor de schoolkinderen. Bijna 
alle schoollijnen zijn dan bij ons te vinden. 

Verder kunnen wij u de volgende zaken bieden:

- Kantoorartikelen - VVV-bonnen - Boekenbonnen 
- Fotoservice - Pasfoto’s - Staatsloten 
- Krasloten - Lotto/Totto - Faxen 
- Inbinden - Zonnestudio - Boekdirect 
- Postkantoor - Telefoonkaarten - Kado-artikelen

U bent van harte welkom in onze winkel.

Haagen Hobby, de gezellige hobbywinkel

Haagen hobby, zoals bekend voor allerlei hobby en handwerkma-
terialen. Maar er is meer: zo kunt u bij ons ook terecht voor het 
inzetten van batterijen in horloges (overgenomen van Frans Kok 
en door hem opgeleid), voor kledingreparatie en voor het volgen 
van cursussen.

In het winterseizoen geven wij cursussen en is  bijna elke veertien 
dagen het breicafé geopend. Tijdens het breicafé werkt ieder aan 
haar eigen werkstuk, dit kan van alles zijn, van sokken tot knuf-
felbeesten.  Kom je niet uit het patroon, dan is er altijd wel iemand 
om je te helpen.

Vanaf september zijn we druk bezig geweest met het breien van 
mutsjes voor een project in India. Dit om babysterfte tegen te gaan. 
Ons streven was om 100 mutsjes te kunnen sturen, maar als het zo 
doorgaat, halen we misschien wel de 2000!!! Een fantastisch resul-
taat. Er is zelfs aandacht aan besteed bij Hea!, op Omrôp Fryslân.

Vanaf januari gaan we weer cursussen geven:

 11 januari   breien
 25 januari   kaarten maken
 1 februari  breien
 8 februari  kralen maken met fi mo klei
 22 februari  breien
 1 maart  kaarten maken
 8 maart   breien
 15 maart  home decoratie (wat precies nog niet bekend)
 22 maart  breien
 29 maart  kaarten maken

Ook geven wij cursussen op maat: wilt u eens met een paar vrien-
dinnen, of collega’s een avondje uit, dan kunt u bij ons een cursus 
boeken. Minimaal aantal personen is vijf. In overleg wordt bepaald 
wat er die avond gemaakt kan worden, bijvoorbeeld een avondje 
sieraden maken.
Voor meer informatie neem ook eens een kijkje op onze website: 
ww.haagenhobby.nl



Reahel was begin jaren ‘60 een erg afgelegen buurt-
schap, een rij huizen, gelegen tussen de brug bij Blau-
forlaet en Twijzel. Afgelegen omdat er geen verharde 
weg was. Vanaf Lutkepost tot aan het begin van Reahel 
was er een klinkerweg. Langs Reahel zelf tot aan Blau-
forlaet was er een verhard pad met ernaast een sintel-
pad. Dit was de wat ‘eigen sfeer’ van Reahel, auto’s zag 
je er niet, de belangrijkste ‘weg’ was het kanaal. Dat 
leefde, daar kwamen de schepen langs. Voor de rest 
was er vooral de naaste buren. Wij woonden dan ook 
nog circa 1 km verderop van de buurtschap, ons dage-
lijkse contact was met onze buren, Jan en Janke Post-
ma met hun zoon Lubbe. 

Mijn ouders zijn in 1960, na hun trouwen, op Reahel nr. 3 ge-
komen. Hier stond een boerderij te koop, en na bezichtiging 
hebben ze van Jan van Houten dit oude woonhuis met losse 
schuur gekocht. Bij de boerderij hoorden ook een paar stuk-
ken land. De rest van het benodigde weiland kon gehuurd 
worden. Ze begonnen met circa 15 koeien en een stel var-
kens. Het werk op het land werd gedaan met paarden.

Mijn herinneringen beginnen op het moment dat ik ongeveer 
3 jaar was, dus zo rond 1964. In de jaren ‘60 was het grootste 
deel van Nederland al voorzien van nutsvoorzieningen: wa-
ter en licht, door het ontdekken van de gasbel in Slochteren 
werd in de jaren ‘60 in Nederland op grote schaal overge-
gaan van kolen op gas. Zo niet in het onrendabele gebied 
Reahel. Alleen ‘stroom’, en dan nog slechts omdat dat nodig 
was voor het gemaaltje. Op Reahel was de kolenkachel en 
de ‘reinwetterbak’ nog in gebruik. Ook een wc of douche 
hadden wij uiteraard niet. Het voorste en oudste deel van 
onze boerderij bestond uit woonhuis en schuur. Omdat het 
vee in een later gebouwde stal apart hiervan stond, was de 
voormalige inpandige schuur bestemd voor ons. Hier sliepen 
we en was onze ‘wc’ een houten ton. In dat oude schuurtje 
werden we ‘s zaterdags in de tobbe gezet. Water kwam uit 
de regenbak, bij het aanrecht hadden we een zwengelpomp. 
Voor de koeien werd water uit het kanaal gepompt en in de 
zomer, als de koeien buiten liepen, werd het drinkwater met 
een watertank vervoerd.

Boodschappen konden bij o.a. de Vivo in Stynsgea worden 
besteld, de winkelier kwam één keer per week langs met een 
soort bestellijstje. Een fenomeen uit de jaren ‘60 was ook het 
sparen van speldjes bij de supermarkt. Ook wij hebben zo 
circa 200 speldjes bij de Vivo gekregen. In onze slaapkamer 
hing een lang en smal kleed waar steeds weer de nieuwste 

speldjes van allerlei fabrikanten opgeprikt werden. Ik heb ze 
nog steeds. Brood werd gebracht per bakfi ets. Rudolf, de 
zoon van bakker Dam, kwam dan langs over het sintelpaadje 
dat naast de pûnreed lag. Voor boodschappen konden we 
ook terecht bij de parlevinker, dat was Romke uit Ooster-
meer, een neef van onze buurman Lubbe. De parlevinker had 
een kleine boot waarmee de schepen en de huizen langs het 
kanaal werden bevoorraad, een varende winkel. Hier was 
van alles te koop: aardappels, groente, fruit, levensmidde-
len, brandstof (petroleum). Het liefst liet Romke zich slepen 
door een schip, hoefde hij zelf de motor niet aan en dan kon 
ondertussen de schippersvrouw inkopen doen. Dan kwam 
het wel voor dat hij bij ons voor de wal lag en mijn moeder 
nog moest afrekenen. Wanneer er dan een schip kwam dan 
kreeg Romke haast, tijd om af te rekenen was er dan niet, 
dat kwam later wel. De lege gasfl es kon omgeruild worden 
bij Minke de Graaf, en kolen (‘swarte brant’) werd gebracht 
met een vrachtwagentje door iemand uit Buitenpost, uit een 
loods aan de haven naast Kamstra. Deze loods was een voor-
malige remise voor locomotieven van de NS. Ook kregen wij 
wel veevoer per schip. Er kwam dan een schip voor de wal 
van zo’n 150 ton met vezels, een bijproduct van de aardap-
pelfabrieken. Dit werd samen met de buren ingekocht. Met 
een kraan werd er gelost. Van één keer weet ik dat ik op het 
schip mocht, de stuurhut en natuurlijk de motor bekijken. 

In 1967 kwam er een ommekeer in het leven op Reahel: er 
werd begonnen met de aanleg van een verharde weg van 
Blauferlaet naar Twijzel. Wat betreft ‘leven in de brouwerij’ 
was het al een jaar eerder begonnen. Toen werd het kanaal 
gebaggerd. Het begon op een dag toen er een stel grote 
draglines op het weiland van Oane en Ymkje Postma begon-
nen te graven. Hier werd een zanddepot gemaakt voor de 
bagger. Er kwam een pijpleiding van het kanaal naar wat wij 
later de ‘hege bulten’ noemden. Met een grote baggermolen 
werd de blubber in bakken naar een zandzuiger gevaren die 
het naar het op te spuiten land pompte. Het was leuk om op 
die pijp te luisteren, dan hoorde je de stenen er door ratelen.
Wat opgespoten was werd door een stel bulldozers wegge-
schoven en verdeeld. De eerste tijd was het erg gevaarlijk 
om daar te lopen, het was alleen maar drijfzand. Ik mocht er 
dan ook beslist niet alleen komen. De werklieden en Jelle 
en Lubbe, de zoons van Oane en Ymkje, hielden er wel een 
oogje op, anders had ik dit vast wel eens gedaan, heb dit 
wel een aantal keren geprobeerd maar je werd onverbiddelijk 
terug gestuurd. Een aantal keren ging mijn vader ’s avonds 
met mij met de schouw van buurman Lubbe naar de bagger-
molen. Dat was wel mooi, de werkploeg bleef door de week 
op de molen, ze hadden daar televisie en radio. Dan hadden 
ze drinken en snoep voor mij en mochten we rondkijken in de 
machinekamer. Veel indruk maakten de grote schepbakken 
op mij.  Wanneer deze molen draaide, dan ging dat met veel 
gepiep en gekraak van de kettingbaan met bakken. Het ding 
hoorde je de hele dag. 

Vanaf de herfst 1967 kwam de ‘nije wei’. Tegelijk met de aan-
leg van de weg kregen wij waterleiding en werd er een brug 
gemaakt over de vaart naar Buitenpost. De weg kwam te 
lopen van Blauforlaet tot Twijzel. In de herfst van 1967 werd 
begonnen met het uitgraven van de ‘pûnreed’. Na het graaf-
werk werd het gat opgevuld met zand van het zanddepot in 
Surhuisterveen. Ik ben verschillende keren meegeweest met 
één van de kiepauto’s. Er moest ook nogal wat modder voor 
de bermen komen en dat werd uit de haven van Blauforlaet 

gehaald. Dat deed Alma uit Surhuizum met een heel oude, 
rode kiepauto. Tegelijkertijd werd begonnen met de aanleg 
van de brug over de Buitenpostervaart. De tijd van overzetten 
met het pontje was nu defi nitief voorbij.

Na de winter werd de waterleiding aangelegd, grote gele 
plasticbuizen lagen er bij ons langs de weg. Toen de weg 
klaar was werd de berm aangelegd en beplant met kleine 
boompjes aan stekpalen. Nu, na 42 jaar zijn dit joekels van 
populieren geworden.  Toen de weg klaar was veranderde er 
wel het één en ander op Reahel. Het vervoer van de melk-
bussen bijvoorbeeld kon vanaf nu met trekker en wagen ge-
beuren. Tot nu toe ging onze melk naar de fabriek in Twijzel. 
Jelle en Lubbe Postma deden dit met hun schouw. Ze na-
men dan de bussen van hun buurman Lubbe en van ons mee 
naar de Twijzelervaart tot bij de fl apbrug. Hier was een ‘stap’ 
waar de melkrijder ze oppikte. Ik ben wel eens mee geweest 
in de boot.

Het jaar 1968 was en is voor mijn gevoel voor Reahel een 
keerpunt geweest: wij gingen verhuizen naar een grotere 
boerderij 1 kilometer verderop, er kwam een verharde weg, 
de bewoners kwamen meer uit hun isolement. Reahel ver-
loor hierdoor zijn specifi eke karakter. Of toch niet…? Ikzelf 
woon al sinds de jaren ‘90 elders, maar zo nu en dan rij ik er 
langs op de motor: even stoppen op de visplek waar destijds 
‘Martin Slinger’ woonde. Dan ga ik daar zitten, gewoon langs 
het kanaal, want misschien is dat wel wat Reahel altijd zal 
typeren, het buurtje aan het kanaal. Ik bedoel maar, tijden 
veranderen, bewoners komen en gaan, maar Reahel zal altijd 
verbonden blijven aan dat wonen langs het kanaal. Niet voor 
niks zijn alle woningen met de voorzijde naar het dat kanaal 
gekeerd.

Tom de Jong, Aldeboarn, e-mail: t.dejong@chello.nl 
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Winter 1968: een ritje met onze 1e trekker, een 15 pk Güldner. De 
zandbaan voor de nieuwe weg ligt er in. Aan het stuur Ype de Jong met 
zoon Bart. Rechts voor Tom de Jong.

Reahel in de jaren zestig.. .

K leuren maar...
door Donny Windsant

Loft

Yn it Frysk ha wy twa wurden foar it Nederlânske wurd lucht. 
Loft brûke wy foar de himel, it útspansel. Lucht is it gas om 
ús hinne, dêr ’t wy yn sykhelje (ademhalen). As immen wat 
ûnseker is en seit: ‘Ja mar as… as no dit…of… as no dat…’ 
Dan is in moaie Fryske siswize: ‘As de loft delfalt ha wy al-
legear in blauwe mûtse op.’

Der binne gâns gatten oan ’e loft.
Er zijn veel stukken blauwe lucht tussen de wolken.

De loft stiet as in brijwein.
De lucht ziet er dreigend uit.

Doe’t ik dat sei kaam der in rare loft op.
Toen ik dat zei werd hij woedend.

De kjeld moat no mar ris fan ’e loft.
De moeilijkheden moeten nu maar eens worden opgelost.

De loft is blau fan dagen.
Tijd genoeg, morgen weer een dag.

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

Reahel 3, nu afgebroken in de winter. (foto: redactie)

Bezoek ook onze website:

www. binnenbuitenpost.nl



Vanaf 27 december


