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> Bu i tenposters :  Roorda, 
v.d. Wal, en Kronenburg

(eigen foto)

‘Typstra en Co’ vrolijkt 60-jarig bestaan Friese CPB-vrouwen op

Van de  redact ie

Oproep aan verzame-
laars en hobbyisten

Als redactie van De Binnenste Buiten 
Post willen we graag in contact komen 
met Buitenposters die verzamelaar 
zijn van bijzondere dingen of die een 
min of meer opvallende hobby uitoe-
fenen. Wij denken dat het heel aardig 
is deze mensen eens in de etalage van 
onze krant te zetten. Wellicht dat dit 
de verzamelaars en de hobbyisten wat 
extra’s oplevert. Actie geeft vaak reac-
tie. U mag zich vanzelfsprekend zelf 
bij ons aanmelden en als er lezers zijn, 
die iemand kennen als verzamelaar of 
hobbyist, dan horen wij dat ook graag. 
Het e-mailadres van De Binnenste Bui-
ten Post is: bibupost@gmail.com en als 
dit communicatiemiddel niet uw favo-
riet is, dan kunt u een redactielid bellen. 
Zie voor telefoonnummers het colofon 
op pagina 3 van dit blad. U kunt naam, 
adres en telefoonnummer óók depone-
ren in onze kopijbus bij The Readshop. 
Wij zijn benieuwd wat deze oproep op 
gaat leveren. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

Oproep nieuw redactielid

Verder zijn wij per 1 augustus op zoek 
naar een nieuw lid voor onze redactie. 
Eén van onze leden heeft aangegeven 
om te willen stoppen en de achterblij-
vende leden willen graag op volle sterkte 
hun werk voortzetten. Heeft u tijd over, 
veel contacten in Buitenpost en kunt u 
de pen een beetje goed hanteren? Dan is 
dit vrijwilligerswerk wellicht iets voor u! 
Kom onze redactie versterken, wij ver-
gaderen twee maal per maand op de 
maandagavond in It Koartling om onze 
dorpskrant voor te bereiden. 

Donderdag 11 februari vierden 77 Friese CPB-vrouwen het 60-jarig bestaan van hun vereniging met een receptie. Jan-Peter Balkenende 
was ook aanwezig en speldde de jubilarissen een roset op. Onder het genot van hapjes en drankjes werd de avond opgevrolijkt door de 
dames ‘Typstra en Co’, met vrolijke sketches, accordeonmuziek en zang, zelfs de voetjes gingen van de vloer (zie ook artikel pagina 16).

Rondweg zuid-oost uit de blokken

De langdurige winter belemmerde een vliegende start van de aanleg 
van de rondweg-zuidoost, maar nu wordt er in hoog tempo gewerkt. 
Volgens de planning moet de weg er komende juli al liggen, waarna be-
gonnen kan worden met het grootschalige werk aan het viaduct over de 
Parallelweg en spoorlijn. Begin 2012 moet dit samen met de ontsluiting-
swegen klaar zijn. Bij de graafwerkzaamheden werden overigens geen 
archeologische vondsten gedaan. Door oudheidkundigen uit eigen dorp 
werd dit wel gehoopt, maar het had ook vertraging van het werk op kun-
nen leveren. De bijzondere natuur waarin gewerkt wordt is nog wel een 
factor om rekening mee te houden. Het hekwerk op onderstaande foto 
is er speciaal neergezet om de aanwezige vleermuizen te helpen de weg 
te vinden: de verwijdering van een stuk boomwal werkte desoriënterend 
in hun vliegverkeer. Ook zullen er twee eco-duikers onder de grond ge-
plaatst worden om de trek van kikkers en padden niet in een mogelijk 
ander verkeersdrama te laten ontaarden.

PBB UITNODIGING
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van

Plaatselijk Belang Buitenpost
op donderdag 22 april 2010 in 

It Koartling aan de Schoolstraat 29
Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door interim-voorzitter Johan Kootstra

2. Huishoudelijk gedeelte
 a. Verslag ledenvergadering 2009
 b. Jaarverslag 2009
 c. Financieel overzicht 2009

Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 15 april af te halen bij de 
penningmeester: Herman Bergervoet, Molenstraat 27. U kunt 
de verslagen ook per e-mail ontvangen. Stuur uw e-mailadres 
naar: hermanjb@upcmail.nl en u krijgt deze digitaal thuis.

 d. Verslag bevindingen kascommissie
 e. Benoeming kascommissie 2010
 f. Bestuur: 

Aftredend: Maaike Dotinga, niet herkiesbaar
Voorstel benoeming: Geertje van Dijk, Mejontsmastraat 42
Eventuele bezwaren van leden tegen dit voorstel, of eigen 
voorstellen kunnen voor de aanvang van deze vergadering 
aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

 g. Uitreiking dorpsonderscheiding ‘de Sulveren Brims’
 h. Rondvraag

3. Sluiting huishoudelijk gedeelte en pauze

4. Forumgesprek met burgemeester van der Zwan over zijn kennis-
making met Buitenpost en ‘De toekomst van Buitenpost ’. 
Uw vragen over deze onderwerpen zijn welkom!

5. Afronding en sluiting

Het bestuur:
interim-voorzitter: Johan Kootstra; secretaris: Leonie Kramer; 

penningmeester: Herman Bergervoet;
Auke Attema; Jan-Klaas Gatsonides; Fokko Terpstra

Ook niet leden zijn van harte welkom, de eerste twee 
consumpties zijn voor rekening van PBB.
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Gevonden in Kerkstraat
In de Kerkstraat is een gouden bedelarmband met bedeltjes gevonden. 
U kunt inlichtingen inwinnen bij mevr. K. de Vries-van der Heide aan de 
Mejontsmastraat 31, tel. 541537.

Accordeonist(e) gezocht
Shantykoor Grensgeval uit Gerkesklooster-Stroobos is op zoek naar een 
accordeonist(e). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A 
Strijker, tel 0512-352428 bgg 0512-351926.

Zaterdag 13 maart werden de bomen en struiken bij het gemeentehuis gerooid, als voor-
bereiding op de verbouwing die straks in april zal beginnen. Deze foto werd ons toege-
zonden door H. Boorsma wonende aan de Berkenlaan.

De foto

Zaterdag 13 maart is het 
vernieuwde restaurant 
‘Ferdivedaasje’ in zorg-
centrum Haersmahiem 
feestelijk heropend met 
open huis en een kin-
derfeest. Je kon op de 
koppen lopen, zo gezellig 
druk was het. Kinderen 
lieten ballonnen op en 
er traden clowns voor 
het voetlicht. De nieuwe 
situatie houdt in dat de 
bewoners zelf de keuze 
kunnen maken waar, 

wanneer en wat ze willen 
eten. Dat kan in de fraai 
uitgevoerde ruimte ‘Fer-
divedaasje’ of gewoon 
op de eigen plek met een 
uitgebreid aanbod van 
‘meals on wheels’. Als 
dat geen ‘geef Frysk is’. 
Maaltijden kunnen wor-
den genoten met familie, 
bezoekers, buren en me-
dewerkers.

 (foto: Juul Beerda)

MS Fonds zoekt vrijwilligers
Het Nationaal MS Fonds organiseert van 10 tot en met 17 mei een va-
kantieweek voor mensen met multiple sclerose. Dit jaar wordt de vakan-
tieweek gehouden in Elsloo (Fr) in de Vrije Vogel. De vakantieweek is be-
doeld om ervaringen uit te wisselen en staat in het teken van beweging. 
Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op zoek naar verzorgenden en 
verpleegkundigen. Ben je sociaal en kan je goed in groepsverband wer-
ken? Neem dan contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 
tel. 010-591 98 39 of pamela@nmsf.nl. Kijk voor meer informatie op www.
nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.

Trapveldje op Mejontsmaveld
De werkgroep voor het behoud van het Mejontsma-
veld heeft afgelopen 18 maart overleg gehad met 
de betrokken partijen welke gebruik maken van het 
veld. Het betreft hier de paardensportcommissie, de 
scouting, gemeente en omwonenden. Dit overleg 
heeft alles te maken met de aanleg van een verhard 
trapveld voor de jeugd. De locatie voor dit  verharde 
trapveld is ter hoogte van De Hoefslag. Aangezien in 
de feestweek het hele veld gebruikt wordt door de 
paardensportvereniging is het noodzakelijk dat men 
geen belemmeringen heeft om het veld dan optimaal 
te kunnen gebruiken. Op dit moment zal de subsidie-
aanvraag gedaan worden en in de tussentijd zal er aan 
de gemeente gevraagd worden om twee goaltjes te 
plaatsen, zodat de jeugd alvast gebruik van het veld 

kan maken. Hierdoor zal de druk van de ketel genomen 
worden wat betreft het veldje aan de Balsem. Na ver-
loop van tijd zal indien nodig het veld verhard worden 
en tevens voorzien worden van een demontabel hek 
om zo de overlast te beperken. Al met al heeft het aan-
leggen en plannen van een dergelijk veldje redelijk wat 
voeten in de aarde. Het is uiteraard zaak dat de jeugd 
zoveel mogelijk gebruik maakt van het Mejontsmaveld 
en de overlast tot een minimum beperkt. We zullen 
als werkgroep de ontwikkelingen op de voet volgen 
en van tijd tot tijd verslag doen in de Binnenste Buiten 
Post. Als werkgroep moeten we ervoor zorgen dat het 
mooie stuk groen, wat het Mejontsmaveld is, behou-
den blijft in de huidige vorm, zodat jong en oud er tot in 
lengte van dagen gebruik van kan maken.

De voorbereidingen van de verbouw van het gemeen-
tehuis in Buitenpost zijn begonnen. Dit betekent dat 
het vanaf 6 april niet meer mogelijk is om te parkeren 
bij de hoofdingang, aan de Stationsstraat 18, van het 
gemeentehuis. In de nabijheid van de tijdelijke hoofdin-
gang wordt een blauwe zone ingesteld voor bezoekers 
van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen zullen 
gedurende de verbouw plaats vinden in de Lantearne 
in Surhuisterveen.

Tijdelijke hoofdingang
Om de dienstverlening richting klanten en burgers 
tijdens de verbouwing zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden is besloten om de hoofdingang tijdens 
de verbouw te verplaatsen naar de personeelsingang 
aan de stationszijde. Vanaf 6 april moeten alle bezoe-
kers van het gemeentehuis gebruik maken van deze 
tijdelijke hoofdingang aan het Stationsplein. Alle balie-
functies zullen bij de tijdelijke hoofdingang gehuisvest 
worden. De tijdelijke hoofdingang zal gedurende een 
jaar zo functioneren.

Blauwe zone
Om bezoekers die naar het gemeentehuis komen de 
gelegenheid te geven in de nabijheid van de tijdelijke 
hoofdingang te kunnen parkeren zal een blauwe zone 
worden ingesteld voor een gedeelte van het openbare 
parkeerterrein aan de stationszijde. Dit houdt in dat 

hier voor een periode van maximaal 1 uur geparkeerd 
kan worden wat voor de meeste bezoekers van het 
gemeentehuis voldoende zal zijn. Deze parkeerplaat-
sen zijn te herkennen aan de blauwe zone. Om dit te 
kunnen controleren moet gebruik worden gemaakt 
van een parkeerschijf. Bij de huidige hoofdingang zijn 
nu 24 parkeerplaatsen en 4 parkeerplaatsen voor ge-
handicapten beschikbaar. In de tijdelijke situatie zullen 
dat 18 parkeerplaatsen en 2 parkeerplaatsen voor ge-
handicapten zijn.

Raadsvergaderingen in Surhuisterveen
In de huidige raadszaal worden verschillende werk-
plekken gecreëerd. Daardoor kunnen hier geen raads-
vergaderingen meer plaats vinden. In overleg met de 
gemeenteraad is ervoor gekozen om de raadsvergade-
ringen tijdens de verbouw te houden in zalencentrum 
de Lantearne in Surhuisterveen. De eerstvolgende 
raadsvergadering op 25 maart vindt dus plaats in Sur-
huisterveen.

De planning is dat eind 2010, begin 2011 de verbouw 
van het gemeentehuis afgerond is. Het gemeente-
huis wordt uitgebreid en verbouwd zodat het voldoet 
aan de eisen van de brandveiligheid en de veiligheid van 
de medewerkers garandeert. Ook zal het KCC (Klant 
Contact Centrum) fysiek vorm krijgen en daardoor aan-
sluiten bij de verbetering van de dienstverlening.

Voorbereidingen verbouw gemeentehuis gestart

Door de lange aanwezigheid van koning winter wordt 
door velen al weer reikhalzend uitgekeken naar de zo-
mervakantie. Veel kwetsbare kinderen uit Nederland, 
Duitsland en Frankrijk doen dat ook. Via Europa Kin-
derhulp hopen zij op een uitnodiging voor drie weken 
vakantie in Friesland. En daar zijn weer veel gastou-
ders voor nodig. Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste 
en betrokken gastouders die drie weken een kind een 
thuis willen bieden. Een zonnige vakantie in hun vaak 
donkere bestaan. De kinderen groeien op in een troos-
teloze omgeving en zijn afkomstig uit gezinnen die ge-
kenmerkt worden door sociale armoede. In Friesland 
vinden ze rust en ruimte. Is in uw hart en huis plaats 
voor een vakantiekind? Meldt u dan aan als gastouder. 

Iedereen is welkom, van alleenstaanden tot gepensi-
oneerden, van paren met tot paren zonder kinderen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.europakinder-
hulp.nl. Voor de regio Friesland kunt u contact opne-
men met Joke de Vries, tel. 058-2573612 of stuur een 
e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl.

Data kinderenreizen voor kinderen uit:
Nederland 26 juli - 13 augustus
Duitsland Oldenburg 12 juli - 30 juli
Duitsland Schneeberg-Delitzsch 5 juli - 23 juli
Duitsland Hannover 12 juli - 30 juli
Frankrijk CR 3 juli - 23 juli
Frankrijk SPF 17 juli - 7 augustus

Europa Kinderhulp zoekt gastouders

Feestelijke heropening Ferdivedaasje

Minder kleding voor Dorcas. In het eerste half jaar van 
2009 heeft Dorcas aanzienlijk minder kleding ontvan-
gen dan over dezelfde periode in 2008. Mogelijk hou-
den mensen met het oog op de financiële crisis hun 
kleding toch wat langer in de kast. Toch blijft de vraag 
naar kleding in de projectlanden van Dorcas onvermin-
derd. We roepen u daarom op om nog eens door de 
kledingkast te gaan om te kijken wat u nog kunt mis-
sen en om dit ook aan uw familie, vrienden, buren en 
kennissen te vragen. Ook goede schoenen en huis-

houdtextiel zijn zeer welkom. U kunt uw kleding ( mits 
schoon en heel) inleveren bij het dichtstbijzijnde depot, 
bij Wiepke & Hiske Terpstra aan de Molenstraat 50 (u 
kunt de kleding brengen van 9.00 tot 17.00 uur, bij af-
wezigheid kunt u achterom komen en de spullen in 
het daarvoor bestemde hokje plaatsen) en bij de fam. 
C. Leguijt, de Lange Schoor 33 van 10.00 uur tot 12.00 
uur (alleen op 17 april). Ook dit jaar doen we mee aan 
de landelijke Dorcas kledingactie op 17 april.

Landelijke Dorcas kledingactie op 17 april

Nog geen aanmeldingen 
Bûtenposter Keninginne
Wij zijn nog steeds op zoek naar kandidaten voor de Bûtenposter Kenin-
ginne verkiezing 2010. We hebben minimaal 2 dames nodig om een ver-
kiezing te kunnen organiseren. Dus ben jij een leuke meid van 16 jaar of 
ouder en heb je altijd al eens een belangrijke rol willen spelen binnen jouw 
dorp dan is dit je kans! Voor de winnares staat weer een prachtig prijzen-
pakket klaar. Geef je op door een leuk verhaal over jezelf met een mooie 
foto te mailen aan s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl. Je kunt stem-
men gedurende de gehele maand mei op www.feestweekbuitenpost.nl. 
Opgave is mogelijk tot 25 april.

Collecte Feestweek Buitenpost
Net als voorgaande jaren, zullen wij ook dit jaar weer gaan collecteren 
voor Koninginnedag en de Feestweek van Buitenpost. De Feestweek-
commissie heeft met Stichting Maxima-Al de samenwerking gezocht om 
de geldstroom gezamenlijk te doen. Met het geld dat wij met de collecte 
ophalen, kunnen wij u een gevarieerd en uitgebreid programma aanbie-
den. Naast de vele sponsors, bedrijven uit Buitenpost en omstreken, zijn 
wij ook afhankelijk van uw gulle gaven, u als inwoners van Buitenpost. De 
feestweekcommissie probeert voor alle inwoners een leuke week te or-
ganiseren en u begrijpt dat hier de nodig financiële middelen voor beschik-
baar moeten zijn. In de week van 5 t/m 10 april komen onze collectanten 
bij u aan de deur, de bijdrage is geheel vrijwillig. Laat onze collectanten niet 
in de kou staan en geef gul, zodat wij er weer een groot feest van kunnen 
maken van 29 juli t/m 4 augustus! Voor een impressie van ons programma 
verwijzen wij u graag naar onze site: www.feestweekbuitenpost.nl.

Koninginnedag optocht
Het is de Stichting Feestcommissie Buitenpost en Stichting Maxima-Al 
gelukt een optocht mogelijk te maken. Tijdens deze optocht is alles wel-
kom, van versierde wagens (groot en klein), versierde (bak)fietsen tot ver-
sierde bolderkar en ga zo maar door. De optocht zal gereden worden om 
10.45 uur deelnemers kunnen zich melden om 9.50 uur voor aanvang in 
de Kerkstraat. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Melle Kloos-
terman: info@mellekloosterman.nl. De jury mag een mooie prijzenpot ver-
delen, voor de winnaar van de versierde wagens een bedrag van € 100,-. 
De fietsen worden apart gejureerd en hier kunnen ook mooie prijzen mee 
worden verdiend. Doe(t) jij/ jou buurt of vereniging nog niet mee, bedenk 
dan snel een plan en geef je op via: j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl. 



PBB Van de bestuurstafel...
Maart 2010 
Het vergaderseizoen begint voor Plaatselijk Belang al aardig te vorderen.
Traditioneel is de ledenvergadering één van de sleutelmomenten voor de 
vereniging en tegelijkertijd een teken dat de zomer er aan zit te komen. 
De uitnodiging voor de vergadering op 22 april in It Koartling kunt u op 
de voorpagina van dit blad vinden. Het zal een moment zijn waarop PBB 
opnieuw haar waardering zal laten blijken voor de Binnenste Buiten-
medewerkers. De mijlpaal van 10 jaar verschijning leent zich daar zeker 
voor. Burgemeester van der Zwan heeft toegezegd zijn medewerking 
aan de vergadering te verlenen en zijn kijk op Buitenpost en de toekomst 
van onze woonplaats te geven. Heeft u vragen over dat onderwerp dan 
kunt u die aan de eerste burger stellen: een bijzondere gelegenheid dus! 
Maaike Dotinga zal in ieder geval afscheid nemen van het voorzitter-
schap en het bestuur. Ze zal zich nu in de gemeenteraad inzetten voor 
het gemeenschappelijk belang en wij wensen haar veel succes daarbij. 
Het probleem van de bestuursbezetting kan voorlopig opgelost worden, 
omdat Geertje van Dijk haar beschikbaarheid voor ons bestuur kenbaar 
heeft gemaakt en Johan Kootstra bereid is tot het moment dat er een 
nieuwe voorzitter gevonden is, als interim-voorzitter aan te blijven. Dit 
zal uiteraard aan de ledenvergadering voorgelegd worden. Daarnaast is 
de ledenvergadering een uitstekend moment om plaatselijke zaken die 
u ter harte gaan, aan de orde te stellen. Uw komst naar de vergadering 
zal zeker de moeite waard zijn en op prijs worden gesteld!
Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de aanleg van de rondweg-
zuidoost. Dit heeft de volle aandacht van PBB, de voltooiïng op het eind 
van 2011 zal immers een moment zijn waarop er hopelijk nieuwe kansen 
voor Buitenpost ontstaan. In de eigen bestuurskring wordt er nu al na-
gedacht over wat er dan mogelijk zal zijn en wordt er al uitgekeken naar 
de kijk van de gemeente daarop in haar Centrumvisie.
Leden van het bestuur zijn aanwezig geweest bij een vergadering van 
de werkgroep Mejontsmaveld, waarop met ambtenaar Karin Brons van 
de gemeente gesproken is over de eventuele aanleg van een trapveldje 
op het Mejontsmaveld. Een verslag daarvan kunt u elders lezen. Hoewel 
niet met de meeste ruchtbaarheid is ook de kerncommissie nog volop 
actief. Het econonomisch klimaat van dit moment is niet het meest ge-
schikte moment om ambitie beloond te krijgen, maar het vertrouwen is 
dat er toch zeker weer kansen zullen komen. Ook is er overleg geweest 
met de EHBO-vereniging over een AED-voorziening (hartstimulator). 
Ook daarover is meer informatie in dit blad te vinden. Een nieuwe ac-
tiviteit van PBB is het nemen van voorbereidingen voor de oprichting 
van een dorpsnetwerk. Met dit overlegclubje wil PBB graag haar contact 
met andere belangrijke actieve organisaties in het dorp, zoals de Feest-
weekcommissie en BUVO, verstevigen. Uitwerking van het idee moet 
nog gebeuren, maar er is door anderen al interesse getoond.
Tijdens onze bestuursvergadering is besloten om een bedrag te reser-
veren voor de verdere ontwikkeling van onze eigen website www.bin-
nenbuitenpost.nl . PBB denkt dat ze met het medium  internet in de toe-
komst meer kan gaan doen, mogelijk in samenwerking met andere par-
tijen in ons dorp. Als u hierin geïnteresseerd bent of zelfs wilt bijdragen, 
dan kunt u daarover contact opnemen met één van onze bestuursleden.
Tot de volgende ‘Van de bestuurstafel ’ en nogmaals graag tot ziens op 
de ledenvergadering!

interim-voorzitter, Johan Kootstra
telefoon: 541322 e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl
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in week 17 van 2010.
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> Transportbedrijf Niek Dijkstra verhuist na 116 
jaar deze zomer van Buitenpost naar het bedrij-
venterrein bij Heerenveen. De reden voor de ver-
huizing is bedrijfseconomisch. Het bedrijf heeft 
een stuk grond gekocht met een oppervlakte 
van 7200 vierkante meter met een optie van 
nog eens 3000 vierkante meter. Het bedrijf met 
twintig auto’s op de weg had in Buitenpost geen 
mogelijkheden om uit te breiden. Het huidige 
gebouw en terrein in Buitenpost blijft eigendom 
van het bedrijf. 
 > Iris Arink uit Buitenpost werkt al ruim vijf jaar als 
zeehondenverzorgster bij de zeehondencrèche in 
Pieterburen. Haar werkplek zal de komende tijd 
een metamorfose ondergaan. Vorige maand heeft 
de zeehondencrèche namelijk voor de bouw van 
nieuwe binnen- en buitenbaden en verdere aan-
passingen een donatie van 1 miljoen euro van de 
Nationale Postcode Loterij ontvangen.
> Tijdens een feestelijke raadsvergadering op 
dinsdagavond 9 maart werd in een overvolle 
raadszaal van het gemeentehuis afscheid geno-
men van negen raadsleden die in de volgende 
raadsperiode niet terug zullen keren in de raad 
van de gemeente Achtkarspelen. Twee van hen, 
Filippus Roorda uit Buitenpost en Anne Ijtsma uit 
Drogeham hebben zolang in de gemeenteraad 
gezeten dat ze voor hun inzet werden beloond 
met een Koninklijke onderscheiding. Zij werden 
benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau..
> In de omgeving van het kruispunt De Hoefslag-
Troelstralaan in ons dorp wordt een parkeerver-
bod ingesteld. Op en nabij de kruising worden 
regelmatig auto’s geparkeerd door personeel en 
bezoekers van scholengemeenschap Lauwers 
College dat zich vlak bij het kruispunt bevindt. 
Het parkeerverbod moet een einde maken aan 
de onoverzichtelijke situaties op het kruispunt.
> Als oudste fierljepvereniging van Friesland 
heeft Ljeppersklub Buitenpost in 2010 de eer 
het Nederlands kampioenschap fierljeppen 
te organiseren. Inmiddels is de fierljepaccom-
modatie aan de Swadde in Buitenpost grondig 
gerenoveerd en is klaar voor het NK fierljeppen 
op 28 augustus aanstaande. 

Al gelezen?
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MarcusPassie in Fonteinkerk
Op zaterdag 3 april vindt een uniek optreden plaats in Buitenpost. Het verhaal 
over het lijden van Jezus Christus, een zogenaamde passie, wordt beschre-
ven in vier boeken van de bijbel. Eén daarvan, volgens Marcus, is de tekst 
voor de MarcusPassie. Peter Sneep (muziek) en John Kuiper (tekst) gaan 
in nauwe samenwerking met het publiek, dat de melodieën zingt, door het 
verhaal. De MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is bijzonder van-
wege zijn eenvoud. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen de 
aanwezigen liederen op bekende melodieën. De MarcusPassie is een drama. 
Het is een doe-evenement voor alle aanwezigen. De woorden uit de Bijbel 
staan centraal. De zingende aanwezigen vertolken de gevoelens die de voor-
gelezen Bijbeltekst over Jezus’ lijden oproept. De orgelbegeleidingen onder-
strepen en ondersteunen dat: Klagen, schreeuwen, zuchten en gelatenheid, 
maar evenzeer dankbaarheid om de verlossing door Christus. Door de directe 
betrokkenheid, de dramatische lading is dit iets wat veel indruk maakt. De uit-
voering is 3 april in de Fonteinkerk, hoek Achtkant/Bernhardlaan. Vanaf 19.15 
uur worden de bezoekers verwelkomd met koffie, thee of fris. Om 19.30 uur 
begint de passie. Zowel toegang als programmaboekje zijn gratis.

Kredo yn kafee Blauferlaet
Katarsis fan 
Gerrit Brete-
ler witte jim it 
noch? In grut 
sukses ferline 
jier, spile yn 
kafee Blaufor-
laet, in grutte 
opkomst. In 
protte minsken 
ha it sjoen en 
foenen it ge-
weldich! No ha 
Geart en Min-
ke de opfolger: 
Kredo binnen helle. Kredo is ek wer skreaun troch Gerrit Breteler. As opfol-
ger fan Katarsis. Alle rollen wurde wer spile troch Anke Bijlsma en Gerrit 
Haaksma ûnder rezjy fan Joop Wittermans. Kredo spilet him wer ôf yn’e 
kroech oan de tooch. De tematyk fan it stik is it hjoeddeistiche plattelân en 
hoe’t it minskdom him dêrta ferhâld. Underwerpen dy’t foarbykomme: Wat 
as der net-Friezen yn it doarp komme te wenjen? Hoe ferhâlde wy ús ta in-
oar? Wat bart der mei de taal? Wat dogge jo as de dea jo yn’e eagen sjocht, 
wêrom wurdt dan de ynhâld fan it libben iniens wichtiger as de foarm? Wat 
binne de gefolgen fan de yndustrialisaasje fan de soarch? De humor en de 
tragyk wikselje inoar yn rap tempo ôf, it bysûndere Fryske taalgebrûk sil 
wer hilaryske en bewûnderjende reaksjes opleverje. Dus hinne op: 
sneon 24 april om 18.00 oere (is al útferkocht)
snein  25 april om 17.00 oere
tagong: € 18,00 p.p. ynklusyf in kopke kofje mei in bokkepoatsje
oanmelde: tel. 0512 351294 oft e-mail: info@cafeblauforlaet.nl

Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma spielje Kredo. (eigen foto)

Opening nieuwe seizoen De Kruidhof
Op zaterdag 3 april om 10 uur start het nieuwe seizoen in De Kruidhof. 
Dit jubileumjaar draagt als motto: ‘Tachtig jaar De Kruidhof: laat duizend 
bloemen bloeien.’ De Kruidhof is zaterdag 3 april open van 10 tot 17 uur, 
paaszondag van 12 tot 17 uur en paasmaandag van 10 tot 17 uur. Hierna 
de gebruikelijke openingstijden. Tot en met eind april toegang tegen gere-
duceerd tarief. Voor informatie: www.dekruidhof.nl of tel. 541253.

Op weg naar Compostella?
‘Op weg naar Compos-
tella?’ is een vrolijke 
maar ook weemoedige 
voorstelling over baan 
verliezen, pensioengat, 
ouder worden en of je 
nu wel of niet naar Com-
postella gaat wandelen. 
Een voorstelling niet al-
leen voor mensen die 
net tegen hun pensioen 
aan zitten en hun even-
tuele partners, maar ook 
voor hun kinderen, colle-
ga’s, buren en vrienden. 
Zij is freelance schrijfster. 
Hij is sinds een paar maanden verplicht met de FPU. Onverwacht en ongewild. 
Hij had die 3 jaar tot zijn pensioen wel door willen gaan. Tot nu toe was alles 
duidelijk. De vakanties lagen vast, borrelen met collega’s, de omgang met kin-
deren en kleinkinderen. Nu is er veel onduidelijk. Een indringende voorstelling 
over nieuwe idealen, hoop en toekomstverwachtingen, maar je wel mee om 
moet leren gaan.  In ruim 70 minuten zijn er 10 scènes te zien. Er is veel mu-
ziek. De toeschouwers zitten vlakbij het speelvlak. Na afloop praten de acteurs 
er met het publiek over na. Klaasje Postma was jarenlang verbonden aan het 
Friese gezelschap Tryater en maakte daar o.a. de legendarische voorstelling 
Rolling Home. Hans Man in’t Veld deed de regie van dit stuk.

Woensdagavond 7 april 2010
Aanvang: 20.00 uur / Locatie: The Point
Voorverkoop: € 11,50 / Aan de zaal: € 12,50

Klaasje Postma & Hans Man in’t Veld. (eigen foto)

Orgelconcert Mariakerk
In de Hervormde Kerk van Buitenpost, nu de Mariakerk, zal op 10 april om 
20.00 uur door Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen een orgelconcert 
worden gegeven. Jan van Beijeren is organist van de Martinikerk in Fra-
neker, docent aan ‘Ritmyk’, Sintrum foar keunst yn Fryslân en organist bij 
uitvoeringen van Passies en oratoria. Hij speelt op deze avond werken van 
J.S. Bach, Felix Mendelssohn en Johann Kaspar Ferdinand (1665-1746). 
Het concert is georganiseerd door de culturele stichting Het Behouden 
Huis. De toegang is gratis; bij de uitgang zal worden gecollecteerd. 

Opening tentoonstelling Oene van 
der Veen in de Kruidhof
Oene van der Veen (Giekerk) snijdt beelden uit hout, prachtige dieren en 
concrete figuren. Op dit moment exposeert hij nog in de Keukenhof, maar 
op 25 april is zijn werk te zien in de Kruidhof, dè ideale lokatie voor zijn 
werk dat zo heel dicht bij de natuur staat. De opening van de tentoonstel-
ling is op zondag 25 april om 16.00 uur, een mooie gelegenheid om te zien 
hoe de knoppen opengaan en tot bloei komen en dan meteen de beelden 
van Oene van der Veen te bewonderen.

NVVH Buitenpost e.o.
Donderdag 22 april is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Om 14.00 uur 
gaan we vanaf de Rabobank Buitenpost naar It Lytse Slot in Veenklooster. 
Daar kunnen we o.a. schilderijen bezichtigen van de schilder Klaas Koop-
mans. Zijn dochters zullen daar aanwezig zijn en vertellen over hun vader.
Lijkt het u ook wel iets om onze mooie bijeenkomsten en excursies mee te 
maken? Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. A. Lammerts tel. 541327.

Voorjaarskermis in ons dorp
Van 12 t/m 15 april is er Voorjaarskermis in Buitenpost aan de vaart bij de 
sporthal. Komt allen naar deze gezellige kermis met veel attracties!



Op 20 november 19

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

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 april.

Oplossing prijspuzzel februari.
De puzzel in het februarinummer heeft 56 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: begin van de lente. 
De winnaar is: Pytsje Veenstra, Lutkepost 3, Buitenpost.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

zon
meeuw
ei
nest
kievit
gras
spriet
riet
eend
grutto
scholekster
tureluur
wulp
watersnip
kemphaan
kluut
patrijs
kwartel
stern
visdief
mest
vos
broed
zoek
twake

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

Aanmeldbon

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

naam:
adres:
postcode:
bankrekeningnummer:

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

P I N S R E T A W S T 
Z O N R E T S A R G M 
G T P A T R I J S I E 
R I U E S K E O Z K S 
U V B R K S E K A W T 
T E R K E M P H A A N 
T I O L L L L R L R T 
O K E U O S U L I T O 
P E D U H O W U E E M 
N E S T C V R S R L T 
F E I D S I V E E N D

OPLOSSING: STELTLOPERS
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Om tot raadslid te worden geko-
zen, dient men aan een aantal voor-
waarden te voldoen. U moet acht-
tien jaar of ouder zijn en niet uitge-
sloten van het kiesrecht. Wenst u 
als raadslid te worden geïnstalleerd 
dan moet u wonen in de gemeen-
te waar u raadslid wordt. Het is in 
Nederland ook voor mensen met 
een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse mogelijk deel uit te 
maken van een gemeenteraad. In 
dat geval moet u minstens vijf jaar 
achter elkaar in Nederland hebben 
gewoond. (bron: Nederlandse Ver-
eniging voor Raadsleden).

Paplepel
Op een druilerige ochtend loop 
ik het gemeentekantoor binnen, 
waar het gesprek met de schei-
dende politici plaatsvindt. Jolle Kro-
nenburg en Filippus Roorda zaten 
daar resp. acht en twaalf jaar vele 
malen in de raadzaal te vergaderen. 
Wethouder Willem van der Wal 
had twaalf jaar een eigen kamer in 
het ‘huis der gemeente’. Alle drie 
zijn van huis uit met politiek opge-
groeid. “Mijn ouders waren lid van 
de AR, later van het CDA”, zegt Fi-

lippus Roorda. “Eerst zat ik in het 
bestuur van de partij, later ben ik 
gevraagd om raadslid te worden. 
Ik had altijd wel belangstelling 
voor de politiek, zowel landelijk 
als gemeentelijk.” Jolle Kronen-
burg vertelt: “Mijn vader was een 
‘doorbraakman’: hij was rechts-or-
thodox, maar vanaf zijn achttiende 
is hij ‘rood’ geweest. Daar ben ik 
bij opgegroeid.” Ook voor Willem 
van der Wal was de politiek een 
vanzelfsprekende keuze. “We la-
zen het Friesch Dagblad en hadden 
een abonnement op de NCRV-gids. 
Als je achttien was, werd je lid van 
de AR c.q. het CDA.” Raadslid 
word je in Buitenpost omdat je 
ervoor gevraagd wordt. “Op een 
dorp is het meestal een kwestie 
van ons kent ons, in de stad is er 
vaak sprake van een sollicitatiepro-
cedure”, legt Willem uit. “Rond de 
maand mei voor een verkiezings-
jaar weet iedereen wel een aantal 
kandidaten te noemen. Er is dan 
een soort ballotageclub die bekijkt 
wie bij welke onderwerpen past. 
Filippus komt bijvoorbeeld uit de 
boerenstand. Hij houdt er nu mee 
op en het is een soort erecode dat 

er weer een boer in de raad komt. 
Wij willen iemand die weet waar 
hij het over heeft wanneer het 
om de landbouw gaat.” Als wet-
houder had Willem verschillende 
portefeuilles onder zijn beheer. 
“Onderwijs, ruimtelijke ordening, 
recreatie en toerisme, agrarische 
zaken en nog wat kleinere zaken.” 
Voor raadsleden geldt dat de por-
tefeuille verdeeld wordt over het 
aantal leden. Het buitengebied van 
Achtkarspelen was het terrein van 
Filippus. “Ik hield me bezig met al-
les wat bruin van kleur is. En met 
de lucht die dat geeft. Daar heb ik 
me wel eens wat op verkeken. De 
portefeuille milieuzaken blijkt niet 
zo gemakkelijk te zijn.” Jolle hield 
zich ongeveer met hetzelfde bezig 
als Willem. “Ik zat er niet zozeer 
voor de sociale zaken, daar waren 
andere woordvoerders voor”, zegt 
de PvdA-man. “Het belang van de 
agrariër stond bij mij ook hoog in 
het vaandel. Ik kom uit dat milieu 
voort en dat neem je mee.” “Daar 
hebben we heel goed contact 
over”, zegt Filippus. “Heel goed”, 
beaamt Jolle. “En ik hoop dat dat 
zo blijft.”

Tijdens het interview is de sfeer 
aan tafel gebroederlijk en ontspan-
nen. “De verhoudingen zijn politiek 
gezien wel eens wat anders, maar 
de onderlinge verhoudingen zijn 
hartstikke best”, zegt Filippus te-
vreden. “Zes van de acht jaar ben 
ik fractievoorzitter geweest, maar 
we hebben eigenlijk nooit tramme-
lant met elkaar gehad”, bevestigt 
Jolle. Daar kan de landelijke politiek 
nog een puntje aan zuigen… 

Onderwijs
Sommige gewezen politici blijven 
in de herinnering door een goede 
of foute beslissing. Zo komt ‘het 
kwartje van Kok’ nog regelmatig 
om de hoek als de prijs van de ben-
zine wordt verhoogd. Waardoor 
zullen deze heren ons bij blijven? 
“Ik heb me heel veel ingezet voor 
parkeergelegenheid bij het spoor”, 
begint Roorda. “Dat is uiteindelijk 
ook gelukt en daar ben ik best wel 
een beetje trots op.” “Als je het 
collegeprogramma van vier jaar 
geleden pakt en bekijkt wat daar-
van bereikt is, is dat bijna honderd 
procent. Door de crisis is alleen 
de woningbouw gestagneerd”, 

brengt Kronenburg naar voren. 
De eerlijkheid gebiedt ook de te-
leurstellingen op te noemen. “We 
hebben ons druk gemaakt om Nij-
enstein. Dat kwam maar nooit van 
de grond. En de leegstand aan de 
Voorstraat moet veranderen.” Wil-
lem van der Wal wil wel een lans 
voor Buitenpost breken. “Als je 
kijkt hoe Buitenpost er twaalf jaar 
geleden voor lag, zijn er veel din-
gen gebeurd. De bouw van de 
wijk Mounewyk, de eerste fase 
Lutkepost, het opknappen van het 
centrum, de spoorverdubbeling.” 
De conclusie is dat de raad helaas 
geen invloed heeft op de vestiging 
van winkels in het dorp. De onder-
nemer is degene die besluit of een 
bedrijf hier levenskansen heeft. 
Gelukkig is er nog genoeg werk-
gelegenheid in de gemeente. “De 
melkfabriek, Barkmeijer”, noemt 
Filippus. “En Enitor”, gaat Kronen-
burg door, “en het Lauwers Colle-
ge. De plannen voor de uitbreiding 
van de school met zestien lokalen 
zijn door de raad goedgekeurd.” 
“Er wordt wel eens wat lacherig 
over gedaan, maar het Lauwers 
College heeft een functie voor heel 
Noordoost- Friesland. Je moet er 
niet aan denken dat al die kinde-
ren met de trein moeten voor het 
voortgezet onderwijs. We hebben 
nu alle soorten onderwijs, tot aan 
het gymnasium aan toe”, besluit 
Van der Wal.

Putje
Een politicus is een volksvertegen-
woordiger. Het kan dus gebeuren 
dat een burger met een probleem 
de politicus aan zijn jasje trekt. 
“Raadsleden krijgen er meer mee 
te maken dan wethouders”, weet 
Willem. “Bij ons komen ze pas als 
het probleem zo groot is, dat ze er 
niet meer uitkomen. Dan maken 
ze afspraak. Thuis krijg ik geen 
telefoontjes. Raadsleden worden 
meer als volksvertegenwoordigers 
gezien, wethouders als de uitvoer-
ders.” “Dat is ook wel eens ver-
velend hoor”, zegt Jolle. “Als er 
een besluit valt, zijn er tevreden en 
ontevreden mensen. En die laatste 
belt je op of je niet nog eens met 
de raad wil praten. Als iemand het 
niet met een besluit eens is, moet 
hij maar naar de rechter gaan.” 
Filippus heeft nog wel een leuk 
voorbeeld. “In de straat zat een 
zinkputje dicht en daar stroomde 
water uit. Iemand uit de buurt bel-

de op met de vraag of ik daar wat 
aan kon doen. Ik had de telefoon 
nog niet neergelegd, of er stopt 
een auto van de gemeente bij het 
putje. Vlak daarna gaat de telefoon 
weer: Dik yn oarder hear! Op dat 
moment was ik dé man.” Na het 
gelach dat deze anekdote oplevert, 
wordt Roorda weer serieus: “Er 
wordt heel vaak tegen de gemeen-
te aangeschopt. Maar in wezen 
vormen we met elkaar als burgers 
de gemeente.” Daarom hebben de 
burgers ook de mogelijkheid om 

raadsvergaderingen bij te wonen. 
Soms zit de ‘publieke tribune’ rede-
lijk vol. “Vaak komen mensen voor 
die zaken waar ze belang bij heb-
ben”, zegt Jolle enigszins teleur-
gesteld. “Journalisten zijn soms 
na een uur weer weg.” “De ge-
meente telt 28.000 mensen”, zegt 
Van der Wal, “en daarvan kunnen 
er misschien 50 in de raadszaal zit-
ten. De keren dat zoiets gebeurde, 
zijn op één hand te tellen. Als het 
over de brug bij Blauforlaat gaat of 
het zwembad. Vaak zie je alleen 

mensen die een bouwvergunning 
hebben ingeleverd.” Hij vraagt 
zich ook af of er wel iemand de 
raadsverslagen in de krant leest. 
“Misschien als de OZB met 10% 
omhoog gaat”, oppert hijzelf. Om 
vervolgens nuchter te constateren: 
“Wanneer heeft een gewone bur-
ger iets van de gemeente nodig? 
Een keer in de tien jaar om zijn rij-
bewijs te verlengen. En als er een 
kind aangegeven moet worden of 
er iemand komt te overlijden.”           

Fooi
Wie raadslid wordt, krijgt daar-
voor een vergoeding. Is raadslid 
daarmee werk of hobby, vraag ik 
Kronenburg en Roorda. “Een deel-
tijdbaan”, zegt Jolle beslist. “Als 
je alleen al naar het aantal uren 
kijkt, dat je eraan kwijt bent”, vindt 
Roorda. “Om de vergoeding hoef 
je het niet te doen”, waarschuwt 
Jolle. Willem van der Wal zit mo-
menteel even zonder werk. Er is 
genoeg vrijwilligerswerk, zegt hij. 
Filippus heeft als taxateur agrarisch 
onroerend goed nog wel even be-
zigheid. Jolle vindt dat hij nu maar 
eens echt met pensioen moet 
gaan. “Ik ben nu 73 en ik wil niet 
het lachertje van de raad worden. 
Op een gegeven moment merk je 
dat je je begint te ergeren. Soms 
denk je: jongens, wat eamelje jim 
wer in protte! Dan wordt het tijd 
om op te houden.”

We vormen met elkaar als burgers de gemeente                 
Jolle Kronenburg, Filippus Roorda en Willem van der Wal nemen afscheid van de 
gemeentepolitiek

(advertentie)

Het is u vast niet ontgaan dat op 3 maart jl. gemeenteraadsverkie-
zingen plaatsvonden. Bij de invalswegen naar het dorp trok een 
lokale partij aandacht via borden of een spandoek. En de regionale 
kranten stonden vol met portretjes van kandidaten die gekozen 
wilden worden. Sommige van hen zijn inmiddels geïnstalleerd als 
raadslid. Anderen daarentegen namen deze maand afscheid van 
de gemeentepolitiek, zoals Jolle Kronenburg, Filippus Roorda en 
Willem van der Wal.

Fillipus Roorda, Jolle Kronenburg en Wim van der Wal.  (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Is e-mail niet uw favoriet

aarzel dan toch niet

maar stop vrij en blij

uw kopij

in de BiBubus

die staat al 10 jaar in de plus

non-stop 

bij The Readshop



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

VAN DER VEEN

spinazie, ½ kilo € 0,99

pinova appels, 1 kilo € 0,99

20 perssinaasappelen € 2,99
(= ca. 3 kilo)

Bij inlevering van deze advertentie:

20% korting op een zomerjas!
Actie geldt niet voor reeds afgeprijsde jassen.

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

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

za. 10.00-17.00 uur

Bij al uw aankopen krijgt u een tegoedbon 
van 10% van de aankoopwaarde. Deze 
kunt u later inwisselen bij uw volgende 
aankoop. Deze actie duurt tot 3 april a.s.
(tegoedbon niet te gebruiken bij andere kortingsacties)

Wij zijn nu ook op dinsdagmiddag open 
13.00 uur tot 17.30 uur.
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Tuin (be ) leven

maart 2010
“Na het zaaien is het wachten op de bloei,”
“...een zaaier ging uit zaaien...”,  zal Van der Slikke in 1930 gedacht hebben toen hij 
zijn eerste seizoen inging bij de proeftuin ‘De Noordoosthoek’, de tegenwoordige 
Kruidhof.  Dit is inmiddels alweer 80 jaar geleden.

Voor me ligt het Jubileumboek van 80 jaar De Kruidhof. Wat een prachtig exem-
plaar. uitgebreide teksten en uniek fotomateriaal. Wat is hier veel energie ingesto-
ken door o.a. Tonny Goettsch en Monique Dubbelman om tot dit bijzondere exem-
plaar te komen. Twee jaar geleden, nog midden in het rozenthema van De Kruidhof 
begon vrijwilligster Hanneke Hoekstra met het verzamelen van informatie over 
De Kruidhof. In eerste instantie werd er gezocht in het eigen en Gemeentearchief. 
Via deze archieven kwamen de eerste belangrijke namen bovendrijven die nader 
onderzocht werden. Zo ging mevrouw Hoekstra naar de heer Tulner in Akkrum 
om daar bijzondere oorlogsverhalen over de kruiden en aromateelt te horen, 
maar ook werden familieleden van oud directeuren en betrokkenen geïnterviewd. 
Mevrouw Hoekstra, die maandelijks ook voor het Friesdagblad schrijft, wist de 
bijzondere Buitenposter geschiedenis gedegen en goed leesbaar op papier te zet-
ten. Tijdens de opening van het seizoen op 2 april, zal het eerste exemplaar door 
Tweede Kamerlid, mevrouw Lutz Jacobi, worden aangeboden aan de vrijwilligers 
van De Kruidhof. Een goede start voor het jubileumjaar waar De Kruidhof vele jubi-
leumactiviteiten zal organiseren.
 De Kruidhof heeft een hele bewogen geschiedenis en is eigenlijk altijd in ontwik-
keling geweest. Die ontwikkeling is er nog steeds. Ook voor dit bijzondere jubile-
umjaar, waar De Kruidhof duizend bloemen laat bloeien is er in de hele lange win-
terperiode weer letterlijk veel op de schop gegaan. De veel besproken educatieve 
kinderspeeltuin heeft nu daadwerkelijk vorm gekregen en ook de oude heemtuin 
is verplaatst naar een andere locatie. Een locatie waar deze tuin geheel wordt op-
genomen in het nationale landschap “De Noardelike Fryske Wâlden”. Er is een bloe-
menroute voor basisschoolleerlingen gemaakt en er is een buitenexpositie over de 
geschiedenis van De Kruidhof gemaakt met uniek fotomateriaal. Ook is er door 
het IJstijdenmuseum een prachtige overzichtstentoonstelling gemaakt over “Oer-
boeren”. Wat echt opvalt is de chronologische geschiedenis-tijdbalk van 80 jaar De 
Kruidhof in de geneeskrachtige kruidentuin.
De bezoeker krijgt een goed beeld van 80 jaar bewogen Buitenposter geschiedenis 
waarbij te zien is dat een deel van de in 1930 gezaaide zaden tot volle bloei is geko-
men. De Kruidhof heet u in het seizoen van harte welkom!

Jan Willem Zwart

Binne en Boaite in gesprek

Opa en Oma vermoeid?
Tjonge Binne, wat was ik moe!

Hoezo Boaite, wat heb je dan gedaan?
Vorige week was het opa en oma week!

Maar dat is toch hartstikke leuk 
Boaite?

Jazeker Binne, voor één dagje wel, 
maar een hele week!

En wat hield dat alles dan wel in?
Kindercentrum Bommelstein opende 

haar deuren en alle opa’s en oma’s 
konden er een kijkje nemen!

En was dat dan zo vermoeiend Boaite?
Jazeker Binne, wel als je het alle dagen 

volhoudt!
Maar je hebt er toch geen spijt van 

Boaite?
Nee hoor, het was geweldig en erg 

leerzaam.
Dus je kunt er weer tegenaan Boaite!
Ja hoor, maar ik ga wel naar Fitness, 

want ik wil de jeugd blijven volgen!
Juist Boaite gelijk heb je want dat 

houdt je jong!
En gelijk een remedie tegen eenzaam-

heid Binne!
Ben jij dan eenzaam Boaite?

Nog niet Binne, maar dat zou kunnen 
komen!

Oh, daarom die actie tegen eenzaam-
heid van de gemeente.

Inderdaad Binne, men wil de 50-plusser 
vitaler krijgen!

De gemeente biedt ons allerlei activitei-
ten aan en dat is een goede zaak!

Zeker Boaite, zo hoorde ik ook van 
een cursus mobiel telefoneren voor 

ouderen!
Is dat zo Binne? Daar wil ik meer van 

weten!
Effe de gemeente bellen Boaite,

daar weten zij wel hoe dat is geregeld!
Dat ga ik doen Binne!

Maar dan moeten wij wel snel zijn 
Boaite, want het is al snel: begin april 

al!
Dan mag ik wel opschieten Binne, ga je 

ook mee?
Natuurlijk Boaite, ik wil ook wel eens 

weten hoe zo’n mobiel telefoontje 
werkt! 

Dat weten die kinderopvangkindertjes 
vast al wel Binne!

Inderdaad Boaite, die groeien ermee 
op, maar vinden het prachtig als opa 

en oma het ook kunnen!
Dus opa’s en oma’s blijf mee doen, leef 

plezieriger en geniet! 

SurodoehT 

Uit  de oude doos
Juul Beerda

Zangvereniging Excelsior 1949.
Bovenste rij v.l.n.r.: H. Penninga, W. Postma, T. Westra, ???, J. Bremer, F. Veenstra, J. 
Steringa en de Vries. 2e rij: J. Blauw, T. Miedema, A. Nettinga, H. de Boer, B. Hoekstra, ? 
Miedema, A. Veenstra, Y. Zwaagstra, J. Renkema, A. Tamsma, ? Blauw en A. Siebesma. 
3e rij: Tj. Westra, R. Nicolai, S. Ploeg, S. Dijkstra, L. Pilat, dirigent Kuster, ? Stel, A. Boon-
stra, G. Rispens en Sj. Veenstra. Zittend: Y. de Vries, J. Dijkstra, G. Dijkstra, J. Veenstra, 
M. Veenstra en A. v.d. Weij.

Chr. Kleuterschool 1950.
Bovenbste rij v.l.n.r.: Geert Terpstra, Reinder Witvoet, Froukje Pilat, Appie Zijlstra, Anneke 
Rijma, Sieger de Vries, Jopie Visser, Thijs de Vries en juf Aukje Oppedijk. 2e rij van boven: 
Gerrie Blom, Tineke Stiksma, Henk Waltje, Nienke de Boer, juf Jannie Pilat, Pietsje 
Bremer, Johannes Vonk, Ukie Zeijl, Ate Bruinsma, Rieneke Lijclema, Binnie v.d. Berg 
en juf Stiksma. 3e rij: Jisk Pilat, Jopie de Haan, Riekje Bakker, Theo de Haas, Janny v.d. 
Veen, Ritske Hofstede, Joukje Bulthuis en T. Kloostra. Onderste rij: Popke Kalsbeek, 
Taeko Beerda, Iko Rusticus, Grietje Snijder, Hielke Bergsma, Gosse Holwerda, Thijs 
Hoekstra en Diederik Koning.

Vrijwilligers zijn voor 
vele instellingen een 
onmisbare schakel voor 
een complete bedrijfs-
voering. Zo ook voor 
De Kruidhof die ieder 
jaar ruim 80 vrijwilligers 
inzet in vele activitei-
ten. Het onderhouden 
van de botanische tuin, 
de functie van recep-
tiemedewerker, het ge-
ven van rondleidingen 
en het verzorgen van 
PR zijn bij De Kruidhof 
uitgesproken vrijwilligersfuncties. Ieder jaar organi-
seert De Kruidhof in samenwerking met het IJstijden-
museum een vrijwilligerswerkdag. Dit jaar kwam deze 
dag samen met DOET.nl, de nationale vrijwilligersdag 
die het verschil maakt in werken. Vele belangstellen-
den wisten via It Koartling, waar alle vrijwilligersorga-

nisaties van Buitenpost 
zich presenteerden, de 
weg te vinden naar de 
ruim 60 vrijwilligers die 
deze dag de puntjes op 
de i zetten voor de ope-
ning van het seizoen. 
Er ontstonden gesprek-
ken met en over vrijwil-
ligerswerk. Ook de po-
litiek interesseerde zich 
door werkbezoeken te 
brengen aan de vrijwil-
ligerswerkdag.
De Kruidhof gaat een 

bijzonder seizoen in. Niet alleen vanwege het 80-jarige 
bestaan, maar ook door de vele veranderingen in de 
thematuinen. Eind april zal de educatieve kinderspeel-
tuin gereed zijn en ook de prehistorische hof van het 
IJstijdenmuseum geeft verwijzingen naar het thema 
‘Oerboeren’.

IJstijdenmuseum en De Kruidhof DOET!!!
Vrijwilligersdag voor de opening van het seizoen

Gezamenlijke snertmaaltijd in het tuincafe van Talant. (eigen foto)

Buitenposter tennissers  startklaar
Zaterdag 3 april opent Tennisvereniging Buitenpost officieel het buiten-
seizoen met een openingstoernooi; om 09.00 uur voor de oudere jeugd 
en vanaf 13.00 uur treden de senioren in het strijdperk. Trouwens, de pril-
ste jeugd gaan al woensdag 31 maart van start! Alle zaterdagen in maart 
werden benut aan onderhoud en veel leden werkten hard om de banen 
en terras in orde te maken. Dat de Tennisclubleden zelf het nodige on-
derhoud doen is een reden om de contributie al jaren achter elkaar op 
het zelfde (lage) peil te houden! Dankzij het contracteren van een viertal 
hoofdsponsors (Allert Pol Fysiotherapie, A.T.B. Advies en Administratie, 
Faber Installatietechniek en Woonexpo Kapenga) kan een reserve worden 
opgebouwd voor groot onderhoud, dat in de toekomst zeker noodzakelijk 
zal zijn. Oud-leden hebben aangekaart het jammer te vinden dat zij de bin-
ding met de club abrupt zagen afgebroken na hun opzegging als actief lid! 
Op hun verzoek is de mogelijkheid geschapen om donateur te worden. 
De Voorjaarscompetitie begint voor de jeugd op vrijdagmiddag 9 april en zij 
spelen op woensdag en vrijdag hun wedstrijden. Voor de senioren start de 
competitie op zaterdag 10 april en er wordt gespeeld op zaterdagmorgen 
en middag door vijf teams (vier gemengd en één herenteam), op dinsdag-
middag met twee damesteams en op woensdagavond door  vijf heren-
teams. Iedere maandagmorgen is er het oergezellige Koffietennis. Vanaf 
09.00 uur is iedereen welkom om een partijtje te komen spelen met tus-
sendoor een kopje koffie en het wekelijkse “praatje”! De dinsdagavonden 
zijn gereserveerd voor de Toss ! De leden komen om een uur of zeven en 
dan worden de koppels via loting gemaakt en speelt men de wedstrijden! 
Iedereen die komt is er zeker van dat hij/zij worden ingedeeld Een uitste-
kende gelegenheid om kennis te komen maken met de tennissport en de 
gezelligheid binnen deze Buitenposter vereniging. De diverse commissies 
bruisen van activiteit en staan te trappelen van ongeduld om van start te 
mogen gaan! Kom gerust eens langs bij de tennisclub aan het Freulepad, 
kijk naar de trainingen en wedstrijden en ervaar de gezelligheid! 

Rectificatie
Geachte redactie,

Op pagina 19 van de Binnenste Buiten Post van februari is onder het op-
schrift “Brand” een verkeerde foto geplaatst. Dit was niet de bakkerij van 
J.H. van Tijum, maar het woonhuis van de onderwijzer E. Hoekstra. Hij 
was ook organist van de Gereformeerde Kerk. Nadien woonde de familie 
J. Molenaar daar en nog later de familie G. Talma.

Hopelijk u hiermee van dienst te zijn teken ik, J. Beerda



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Pasfoto’s:
tweede setje halve prijs!
Ook voor officiële documenten.

Auto van de week:
Opel Vectra 4 deurs 
pearl uitvoering
bouwjaar: 1999
km. stand: 140.000 
opties: trekh., elec. ramen, 
stuurbekr.,li. met. velgen, 
centr. vergr. enz., enz.
kleur: blauw metallic
prijs: € 3900,- 

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

Exclusief bij Profi le: Sparta GRN V7
electrische fi ets
met 11Ah accu

Voor dames met lage instap

Van € 2349,- 
 voor € 2199,-
 Er is al een electrische fi ets 
 vanaf € 1199,-
 Ook verkrijgbaar de merken: 
  - Batavus - Gazelle
  - Giant - Avancer
  - Altra

Nieuw
Zpagetti  haakgaren, speciaal heel dik

garen voor tassen en kussens.
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Het leek de redactie wel aardig om eens aan oud-spoor-
wegmedewerkers te vragen om in deze krant over hun 
ervaringen te vertellen. Wij vonden dhr. Top bereid dit 
te doen. Hieronder volgt zijn relaas.

“Een korte terugblik op onze ‘Buitenpostperiode’ bracht veel 
herinneringen bij ons boven. Blijde en ook minder mooie 
herinneringen. Het was in 1961, dus bijna 50 jaar geleden, 
dat we overgeplaatst werden van Hardegarijp naar Buiten-
post. Een verhuizing zonder vergoeding van verhuiskosten, 
omdat deze overplaatsing op eigen verzoek was. Ja, zo ging 
dat toentertijd bij de Nederlandse Spoorwegen. Zo waren 
er meer bijzondere dingen bij de NS. Eén merkwaardige 
gebeurtenis was bijvoorbeeld toen ik in het jaar 1942 bij de 
NS solliciteerde. Ik moest mij melden op het stationskantoor 
in Groningen. Daar werd mij een boekwerk voorgelegd en 
moest ik een artikeltje overschrijven. Waar diende dat voor? 
In de Spoorwegwet stond geschreven dat elk personeelslid 
bij de NS moest kunnen lezen en schrijven. Doordat ik dit 
artikeltje had overgeschreven, had ik bewezen dat ik aan de 
gestelde eisen voldeed!!!”

Ons verblijf op het station in Buitenpost
“Het station was mij niet geheel onbekend, daar ik er jaren 
eerder reeds vaak vervangende dienst had gedaan. Destijds 
had ik standplaats Zuidbroek. Ook de personeelsleden van 
toen, Bouke Postma en Rinze Metzlar waren geen onbeken-
den voor mij. Zij behoorden eigenlijk tot de inventaris van dit 
station. Ik geloof dat zij beiden hun hele diensttijd Buitenpost 
als standplaats hebben gehad. Dan waren daar ook Germ Ho-

gendorp en Gerrit Elzinga, die later werden ver-
vangen door Henk Olijve en Luut de Vries. De 
onderlinge verhoudingen en samenwerking zijn 
altijd goed geweest. Ook onder de echtgenotes, 
die samen heel veel zijn uitgeweest en overal 
heen reisden. De Buitenpostperiode is voor mij 
(ons) misschien wel de mooiste periode in mijn 
spoorloopbaan geweest. We woonden graag in 
Buitenpost, voelden ons daar thuis. Hoe is dat 
mogelijk dat wij als geboren Grunnigers ons zo 
thuis voelden in Fryslân. In Hardegarijp hadden 
we al iets van de Friese taal opgestoken en toen 
we in Buitenpost al heel gauw kennis maakten 
met de familie Wiersma van het K.I.-station 
werd door hen, op ons verzoek, alleen Fries ge-
sproken en dan leer je het wel. Vandaar dat ik 
dominee Wiersma van Kollum kon helpen aan 
een ‘hin en weromke Ljouwert’. Moeilijk bleef 
wel het Fries voor ‘een hele en een halve’ (hiele 
en heale) en voor zaterdag en zondag (sneon en 
snein).”

Het stationsgebouw en omgeving
“Het woonhuis boven het station was wel heel erg groot! 
Mijn vrouw moest van de keuken naar de kamer ongeveer 
20 meter lopen en dat heel wat keren per dag. De slaapka-
mers waren eveneens groot. Boven de woning was een heel 
grote zolder met op de uiteinden een kleinere slaapkamer. 
De ene slaapkamer zag uit op de Wouden en de andere had 
een vrij uitzicht richting Groningerland. Op deze zolder heb-
ben onze kinderen met vriendjes en vriendinnetjes heerlijk 
kunnen spelen. 
In de afgelopen winter hebben we veel sneeuw gehad. 
Maar ook in de periode waar ik het nu over heb, de jaren ’60, 
was er veel sneeuw wat wel eens tot lange diensten heeft 
geleid. Ik herinner mij nog goed dat in een strenge winter 
met veel sneeuw en ijs gasbuizen moesten worden gelegd 
van Slochteren in Groningen naar Friesland. Er werd dag en 
nacht gewerkt en ook de Kerstdagen werd er doorgewerkt. 
In dezelfde winter waren door harde regen en tevens strenge 
vorst alle wissels, draadgeleidingen en seinen vastgevroren. 
Door tijdig ingrijpen was door het personeel wissel 1 (zijde 
Zwaagwesteinde) ‘voor krom’ gelegd en wissel 13 (zijde Vis-
vliet) ‘voor recht’. De treinen van Leeuwarden kwamen zo-
doende aan langs het eerste perron en de treinen van Gronin-

gen langs het tweede perron. Alle 
reizigers moesten dan overstap-
pen en de beide treinen keerden 
terug naar Leeuwarden respectie-
velijk Groningen. Dat heeft enige 
dagen geduurd. Met behulp van 
personeel van ‘Weg en Werken’ 
werd alle ijs en sneeuw verwijderd 
waardoor de dienstregeling weer 
normaal werd uitgevoerd. 
Veel boeren uit de omgeving heb-
ben nog wel eens baat gehad van 
werkzaamheden bij de NS. Eerst 
werd het watergebouw afgebro-
ken. Het puin werd gratis afge-
voerd door de boeren die hiermee 
hun dammen en zandwegen ver-
hardden. Later werd ook het grind 
in spoor 1 vernieuwd en werd het 
oude grind weer door de boeren 
afgevoerd met hetzelfde doel. Na 

mijn tijd is ook het station afgebroken. Waar dit puin is ge-
bleven, weet ik niet. Wél weet ik dat er in een oude kelder 
heel veel rode plavuizen zaten. Ook is er door die afbraak een 
kapitaal aan hout losgekomen. Allemaal Amerikaans grenen. 
Maar dit was na mijn tijd. Gelukkig was er in die periode nog 
geen sprake van overvallen en berovingen op de stations. 
Wél werden er soms fietsen ‘geleend’ uit de rijwielstalling, 
die veelal op een andere plaats werden teruggevonden in de 
buurt van de overweg en soms werden opgevist uit het wa-
ter van de sloot langs de Stationsstraat.”

Overplaatsing vanwege afschaffing functie
“Dan komt er een tijd van reorganisatie bij de Nederlandse 
Spoorwegen. De functie van stationschef verdween. De 
groepschefs kwamen ervoor in de plaats. Mijn chef-functie 
werd als eerste opgeheven en ik werd verplaatst naar Leeu-
warden en later benoemd als groepschef in Harlingen. En zó 
eindigde onze periode in Buitenpost. Na standplaats Harlin-
gen, volgde Meppel en na reorganisatie aldaar, volgde station 
Zwolle, vanwaar ik met pensioen ging. Dat is inmiddels 25 
jaar geleden.”

Oud-stationschef J. Top

Basisschool ‘de fontein’ ligt op een 
prachtige locatie in Buitenpost. Een 
beetje verstopt achter de huizen, 
tussen het groen heeft de school 
aan de Molenstraat 17a sinds 1985 
zijn plekje. Er wordt lesgegeven in 
vijf (combinatie)groepen. In het af-
gelopen najaar werd de honderdste 
leerling begroet. Er zullen er nog 
meer gaan volgen: deze kleine ba-
sisschool is in de groei!

De fontein (met kleine letters) is een 
gereformeerde school voor chris-
tenen. Dat betekent dat leerlingen 
instromen vanuit diverse kerken. 
Hoewel de meeste leerlingen ge-
reformeerd zijn en kerkelijk bij De 
Fontein (met hoofdletters) horen, 
stromen steeds meer protestants 
christelijke leerlingen in. Dat varieert 
van evangelische christenen tot kin-
deren van PKN gemeenten. Dus: 
een gereformeerde school voor 
christenen!

Het onderwijs vindt plaats vanuit de 
Bijbel. Vanuit die blijde boodschap 
vinden leerkrachten, kinderen en ou-
ders elkaar. Samen willen we Jezus 
Christus volgen en steeds beter le-
ren kennen! Ons christen-zijn door-
trekt de hele school. Van de 14 leer-
krachten wordt verwacht dat ze de 
blijde boodschap van Jezus Christus 
uitdragen en uitstralen. Dat gaat ui-
teraard met vallen en opstaan. Ook 
op een gereformeerde school gaan 
dingen fout of minder. Maar steeds 
doen we ons best om de liefde van 
God te zoeken en uit te stralen.

In groep 3 t/m 8 wordt lesgegeven 
met behulp van een modern digi-
bord. Daarnaast is voor de kleuters 

ook een Active Board beschikbaar in 
het computerlokaal. Op die manier 
maken we gebruik van de moderne 
digitale mogelijkheden. In het ge-
noemde computerlokaal staan com-
puters beschikbaar om bijvoorbeeld 
het  taal- en rekenonderwijs te on-
dersteunen. 

We leggen de laatste tijd meer na-
druk op het Reken- en Taalonder-
wijs. Hierbij is herhaling belangrijk. 
We zullen dan ook, wanneer nodig, 
meer tijd steken in deze basisvak-
ken. Van groep 8 wordt verwacht 
dat ze in het laatste jaar ‘eruit halen 
wat er in zit’! Voor alle leerlingen van 
groep 7/8 wordt om de 6 weken een 
persoonlijk Handelings- of Werkplan 
gemaakt. Ouders en kinderen wor-

den hierbij nauw betrokken.

Het Samenwerkend Leren staat 
tijdens de lessen centraal. Op die 
manier halen we meer rendement 
uit ons leren. Om een voorbeeld te 
geven: niet één leerling vertelt een 
belevenis aan de hele groep, maar 
in wisselende tweetallen wordt de 
informatie uitgewisseld. Intensiever 
contact en daardoor een hogere op-
brengst. 

De ouders voelen zich bij de school 
betrokken en samen werken we aan 
de school. Met de ouders worden 
klussen gedaan op school en uitjes 
voor de leerlingen georganiseerd. 
Elke dag wordt er zo op de fontein 
‘Spetterend Onderwijs’ gegeven. 

We vinden het  belangrijk dat kin-
deren ook in de praktijk leren in een 
verrijkende leeromgeving. We stre-
ven ernaar regelmatig educatieve 
buitenschoolse bezoeken te bren-
gen. In de eerste maanden zijn er al 
uitstapjes gemaakt naar Kinderthe-
ater, een Imker, een Molen. Bij het 
vak gymnastiek wordt in groep 7/8 
aandacht besteedt aan Sport en 
Gezondheid. Hierbij gaat het ook 
om gezonde voeding (voorlichting 
diëtiste) en het gratis kennismaken 
met diverse sporten.

De fontein is dus een spetterende 
school en volop in beweging! Wan-
neer u, als Bijbelgetrouwe christen, 
op zoek bent naar een kleine, over-
zichtelijke en ambitieuze school, 
kom dan eens langs om een kijkje 
te nemen. We staan u graag te 
woord!

De fontein, een spetterende school! Onderwijs in ons dorp

Oud-stationschef J. Top over zijn tijd in Buitenpost

Oud-stationschef J.Top. (eigen foto)

Turnsters MAAS 1e en 3e prijs 
Op zaterdag 20 maart 2010 werden in Surhuisterveen de tweede plaat-
singswedstrijden gehouden voor de niveaus 5 tot 8. Voor MAAS kwamen 
’s morgens om 8 uur in de eerste wedstrijd 3 senioren uit in niveau 8: Tjit-
ske Veenstra, Inge Krijgsheld en Femke Steigstra. Femke Steigstra turnde 
een super wedstrijd wat later bij de uitslag ook wel duidelijk werd. Ze had 
wel wat foutjes, volgens eigen zeggen vooral op de vloer, maar verder 
draaide ze een heel goede wedstrijd. Ze kreeg de gouden medaille mee 
naar huis. Bij de eerste plaatsingswedstrijd in januari werd Femke 8ste. 
Een enorme verassing dus! Tjitske behaalde een 6de plaats, Inge werd 
5de. In de derde wedstrijd had MAAS 5 turnsters: 1 senior op niveau 7; Eli-
sabeth de Groot, en 4 junioren in niveau 8; Margriet Douma, Eline Bijlsma, 
Ymke Riemersma en Sanne Douma. Ymke was behoorlijk zenuwachtig 
maar wist het goed genoeg onder controle te houden. Ze bleef perfect 
op de balk staan. Bij sprong weigerde ze de tweede sprong maar gelukkig 
telt alleen de beste sprong. In totaal goed gepresteerd, zo goed dat ze de 
bronzen medaille mee kreeg. Vorige keer werd ze 12de dus een super 
prestatie. Sanne werd 14de, Margriet 11de, Eline 13de en Elisabeth 9de.



Het voorjaar komt eraan!

Opvallend bericht:
Boekhandel IJlstra heeft zich 

aangesloten bij de KNVV Vereniging 
voor Veldbiologie.

Dit geeft u als natuurliefhebber het grote 
voordeel veel van de prachtige natuurboeken 
dicht bij huis aan te schaffen en te bekijken.

 
Als lid van de KNVV rekenen wij de 

lidmaatschapsprijs.
 

Meerdere activiteiten volgen.



Tennis is een populaire sport in Nederland. Jaarlijks 
worden er vier grote tennisevenementen georgani-
seerd, de zogenaamde Grand Slam toernooien. Drie 
ervan zijn op het noordelijk halfrond, namelijk Wim-
bledon in Londen; Roland Garros in Parijs en Flushing 
Meadows in New York. Het vierde toernooi wordt ieder 
jaar in januari in Melbourne (Australië) gehouden. Het 
is daar dan hartje zomer. Nederland was tot dusverre 
nauwelijks succesvol op de Grand Slam toernooien. Ri-
chard Krajicek won Wimbledon één maal en het duo 
Haarhuis en Eltingh wonnen diverse keren het mannen 
dubbelspel. De Belgen doen het de laatste jaren stuk-
ken beter. Justine Henin en Kim Clijsters zijn twee fe-
nomenen op tennis gebied.

Ina van der Kooi is een echte tennisliefhebster. Zelf speelt  
ze al jaren voor haar plezier bij tennisvereniging Buitenpost. 
Op de tv volgt ze de grote toernooien. Zo genoot Ina van de 
come-back van de Vlaamse Kim Clijsters, toen deze de US 
Open won. Ze kon toen nog niet weten dat ze haar favoriete 
tennisster een paar maanden later in levende lijve aan het 
werk zou zien in Australië, maar toch gebeurde het.

In haar woning aan De Barrage vertelt Ina haar verhaal. Haar 
man Jurjen reisde al een aantal keren als toerist naar Austra-
lië. Hij vond en vindt het een prachtig land. Ina zag steeds 
tegen de vliegreis op en schoof een bezoek aan dat land op 
de lange baan. “Je zit dan ongeveer twintig uren opgeslo-
ten in zo’n toestel en dat had ik er niet voor over”, vertelt 
ze. Dochter Geartsje had de enthousiaste verhalen van haar 
vader over Australië aangehoord en daardoor aangespoord 
vertrok ze als backpacker naar dit enorme land. Backpacken 
is een populaire bezigheid onder jonge mensen. Je reist dan 
rond in Australië, liefst zo goedkoop mogelijk. Je verdient wat 
geld met appels plukken of andere karweitjes en ondertus-
sen geniet je van de heerlijke, warme temperaturen en de 
relaxte Aussie levensstijl. Australië is een modern en betrek-
kelijk veilig land, ver weg en daardoor populair bij de Euro-
pese backpackers .

Toen Geartsje eind 2009 met haar ouders belde, stelde ze 
haar moeder voor om samen de Australian Open (tennistoer-
nooi) te bezoeken. Dit was net het extra zetje wat Ina nodig 
had om naar Australië te gaan. Haar dochter ontmoeten, de 
vooruitzichten om de Australian Open mee te maken om 

daarna samen met haar man op vakantie te gaan, daar had ze 
de lange reis wel voor over. Zodoende kon het echtpaar Van 
der Kooi samen afreizen, dit tot vreugde van haar man, die 
een mooi reisprogramma in elkaar had gezet. En toen begon 
de lange reis. Oud en nieuw 2009/2010 vertrok het echtpaar.  
Er was een tussenlanding in Hong Kong. “Daar was het on-
verwacht koud, slechts negen graden”, vertelt Ina. “Maar de 
onderbreking van die lange reis vond ik heerlijk en Hong Kong 
was ook een leuke stad om te bekijken.” 

In Australië had de dochter ondertussen voor toegangsbe-
wijzen gezorgd voor het tennistoernooi in Melbourne. Gelijk 
de eerste tennisdag brachten Ina en Geartsje een bezoek 
aan de Rod Laver Arena. Het weer werkte die dag niet mee, 
want het onweerde. Gelukkig kan het dak van de hal dicht; 
de constructie van het gebouw is vergelijkbaar met de Arena 
in Amsterdam. Ina bezocht het middagprogramma. Eerst 
een tennispartij tussen twee Russinnen. De bekende Maria 
Sharapova verloor verrassend van de minder bekende Maria 
Kirilenko. Daarna volgde de partij van Kim Clijsters tegen Va-
lerie Tetreault uit Canada. Kim Clijsters won gemakkelijk. Aan 
het slot van de middag de partij van Andy Murray tegen een 
Amerikaan Kevin Anderson. Murray won. Twee dagen later 
volgde het tweede bezoek. Het was mooi weer en het dak 
was nu open. Opnieuw zagen Ina en haar dochter Kim Clijs-
ters spelen. De Belgische won opnieuw, maar had aanzienlijk 
meer moeite met de Thaise Tanasugarn.  Er zijn tweeëntwin-
tig buitenbanen, waar ook aantrekkelijk tennis valt te zien en 

dus gingen de dames naar buiten. “Je moet elkaar constant 
in de gaten houden,” vertelt Ina, “want als je even niet oplet, 
ben je elkaar zo kwijt in die enorme mensenmassa en wordt 
het een hele toer om elkaar weer te vinden.” Al deze ten-
nispartijen spelen zich af op een enorm sportcomplex. Later 
gingen de dames de hal weer in om de wedstrijd van Rafael 
Nadal te bekijken. Hij had die dag weinig moeite met een Slo-
waak Lucas Lacko. Ina vond het hele sportevenement prach-
tig. “Eigenlijk is zo’n bezoek op de eerste dagen mooier dan 
op de finaledag, omdat er dan zoveel wordt gespeeld”, aldus 
Ina, “je verveelt je geen seconde. Een finale is misschien 
spannender, omdat er zoveel op het spel staat, maar je moet  
wachten totdat de wedstrijd eindelijk begint.” 
Na dit sportieve hoogtepunt maakte het Buitenposter echt-
paar nog een mooie reis in Melbourne en omgeving. Nu is 
Melbourne een gigantisch grote stad. Er wonen meer dan 
3.500.000 mensen. Waait er een noordelijke woestijnwind, 
dan is het er stikheet en kan de temperatuur tot 40 graden 
oplopen. Komt de wind uit zee, dan is het er heerlijk, 20 tot 
25 graden. Ze trokken richting Adelaide, nog zo’n grote stad 
met meer dan 1.000.000 inwoners. “We logeerden onder 
andere in een hotel, Kookaburra, genoemd naar een Australi-
sche vogel. Bij dat hotel werden ook een paar van die vogels 
gehouden. Toen ik ’s avonds het raam uitkeek zag ik plotse-
ling de familie kangoeroe voorbij springen. Dan weet je echt 
dat je in Australië bent.” Alles is anders in Australië, de zon 
heeft een tegenovergestelde baan aan die bij ons, dus staat 
om 12.00 ‘s middags in het noorden en het water in een 
gootsteen loopt de tegengestelde richting op, van wat wij 
Nederlanders gewend zijn. Dit omdat Australië op het zui-
delijk halfrond ligt. Sinds haar bezoek aan dit prachtige land 
begrijpt Ina de fascinatie van haar man voor Australië.

Ze bezochten samen verder nog toeristische trekpleisters 
zoals Victor Harbor en Pinguin Island, waar geen pinguin was 
te zien, omdat die overdag in de zee zitten en pas ’s avonds 
aan land komen. Samen bezochten ze een woestijn Little Big 
Desert, waar de aarde rood van kleur is en de Grampians 
Gariwerd, een nationaal park van de deelstaat Victoria met 
wat geologen ‘jonge’ bergen noemen, maar die ondertussen 
60.000.000 jaren oud zijn. Een vakantie om nooit te verge-
ten, aldus de familie Van der Kooi. Ondanks de lange vliegreis 
heel geslaagd, vond ook Ina. Ze vond het een heerlijke vakan-
tie en de Australian Open mee te maken was een geweldige 
ervaring.

Ina van der Kooi en de Australian Open Spor tkoppen
door Bote de Haan

De foto
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MAAS dames 65+ zoekt nieuwe leden
Het is iedere maandagavond van kwart over zes (18.15 uur) tot kwart over 
zeven (19.15) altijd erg gezellig in het MAAS gebouw aan de Parklaan. 
Dan is het weer tijd voor de dames van 65 jaar en ouder. Men doet eerst 
een half uur bewegingsgymnastiek en het laatste half uur wordt er ge-
volleybald. Helaas is het ledenaantal de laatste jaren vanwege de steeds 
verdergaande vergrijzing gedaald. Is iemand de tachtig gepasseerd dan 
wordt het een steeds grotere opgave om mee te blijven doen en tenslotte 
stopt men. Met drie dames van deze seniorenclub had De Binnenste Bui-
ten Post een gesprek. De dames Kempenaar, Twerda en Van der Land 
spreken erg enthousiast over hun club. Ze leggen er de nadruk op dat 
ze onderdeel uitmaken van de gymnastiekvereniging MAAS. “Er zijn ook 
nog andere bewegingclubs in Buitenpost, maar die volleyballen niet en 
dat onderdeel is bij ons nu juist erg populair”, vertelt mevrouw Twerda. 
“We spelen met een niet al té zware bal om geen vingerkneuzingen op 
te lopen.” Het is niet belangrijk wanneer iemand het tempo niet kan bij-
houden; het gaat puur om het bewegen. Ook bij het volleyballen gaat het 
om het spel. Wie er wint is niet belangrijk. “Je knapt er van op”, zegt 
mevrouw Van de Land “en het is goed voor je spieren.” Dat wordt door 
de beide andere dames bevestigd. Op dit moment zijn twee leden de 
tachtig gepasseerd en de dames vrezen dan ook dat wanneer zij stop-
pen, het gedaan is met hun uur op maandagavond. Zijn er dames van 65 
en ouder, die belangstelling hebben dan kan men zich op maandagavond 
melden aan de Parklaan. Telefonisch kan men inlichtingen opvragen bij 
mevr.  Kempenaar, tel. 541870, mevr. Twerda, tel.  541542 of mevr. Van 
der Land, tel. 542377.

Door de bomen het bos weer zien…
Snoeien, opslag verwijderen. De mannen 
van Caparis zijn er de afgelopen weken 
druk mee geweest. Het gebied rondom 
Buitenpost werd drastisch onderhanden 
genomen met een geweldig resultaat. Er 
zijn weer bijzondere doorkijkjes en verge-
zichten ontstaan. Nu het (eindelijk) voorjaar 
wordt is het de moeite waard om weer 
eens een fietstochtje door de Mieden te 
maken. Vooral vanaf het Nonnepaed zijn 
er mooie doorkijkjes richting Mûntsetille 
onstaan. En tegen de avond hebt u ook 
kans een kudde reeën te zien weiden.

(foto: redactie)

Op woensdag 17 maart kregen een 
tiental leerkrachten van verschilende 
bassisscholen hun eerste cursusdag 
van de Bedrijfs Hulp Verlening. Na 
‘s ochtends eerst instructie op het 
gebied van EHBO te hebben gehad, 
waaronder reanimatie, verbinding 
van botbreuken en het stoppen 
van bloedingen, mochten ze ‘s mid-
dags brandjes gaan blussen. Naast 
de vlam in de pan blussen met een 
brandblusser, branddeken en het 
deksel op de pan, werd het vuur ook 
nog eens met een krant geblust. 
Door de pan af te sluiten, kreeg het 
vuur geen zuurstof meer en ging het 
uit. Het was een erg leerzame dag, 
die eigenlijk meer mensen zouden 
moeten volgen, want een ieder van 
ons kan er plotseling geconfronteerd 
worden met dergelijke situaties.

Leerkrachten op BHV cursus

(foto: H. Boorsma)

It is wer fuort, it wite wûnder dat 
fergees út ’e loft falt. De smetleaze 
tekken oer alle rommel en smoar-
gens, de poeiersûker op ’e beam-
men. Yn de ljochtmoanne nachten 
koe ik der gjin genôch fan krije. Ik 
waande my in tovener yn in tover-
boek, it doarp feroarjend yn in sul-
verwyt mearkelân.

De sjippeglêde trottoirs, dat wie in 
swarte kant fan al dat wyt. Omwille 
fan de ekonomy wurde de auto’s 
wol op ’e rit hâlden, mar âldere 
minsken te foet binne ekonomysk 

net ynteressant. Dy moatte harsels 
mar sjen te rêden, of oars mar moai 
thús bliuwe.

Op ’e fytspaadsjes wie it ien en al 
kleur. Bûnt fan goare bultsjes yn ‘e 
sûkerskjinne snie. Yn alle farianten 
haw ik se lizzen sjoen, de keutels, 
fan oranje oant en mei donkerbrún. 
Ik skamme my der foar, mar myn 
fyts docht soks wier net. De út-
drukking: ‘Hy sjocht as hat er yn ’e 
snie skiten’, hat my gauris troch de 
holle spile. Ik freegje my ôf, slacht 
dat no op ’e hûn of op ’e baas?

Snie
door Janne Oosterwoud



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

website: www.thvandermeer.nl

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk

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

Openingstijden
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Reinold Paauw

Iedere zaterdag begeeft een grote groep 
scouts uit Buitenpost en de verre omge-
ving zich weer naar hun clubhuis op het 
Mejontsmaveld. Enthousiast en nieuws-
gierig wat de activiteiten voor die dag zul-
len zijn. Maar wat is Scouting nu precies? 
Scouting is een wereldwijde organisatie 
met zo’n 32 miljoen leden, die activiteiten 
aanbiedt aan kinderen vanaf 5 jaar. Scou-
ting is hiermee de grootste jeugd- en jon-
gerenorganisatie in de wereld. “De we-
reld om je heen ontdekken” is één van de 
motto’s waar het bij Scouting om draait. 
Dit motto brengen we in praktijk met acti-
viteiten die te maken hebben met buiten-
leven, ontdekken, expressiviteit en sport 
en spel. In 1908 werd in Groot-Brittannië 
scouting opgericht door Robert Baden-Po-
well. Eerst alleen voor jongens (Scouting 
for Boys), maar al snel ook voor meisjes (Guiding for Girls). In Nederland 
werd de eerste scouting groep in 1910 opgericht. Er zijn nu ongeveer 1500 
groe pen met samen zo’n 125.000 leden. De Scoutinggroep in Buitenpost, 
de Brimzen, is met zo’n 100 leden en 25 vrijwilligers een goede midden-
moter. De naam van de groep is afgeleid van een oud scheldwoord waar 
een inwoner van Buitenpost mee werden aangeduid: de Bûtenposter Brims 
(Fries voor paardenhorzel), vergelijkbaar met de Kollumer Kat. Omdat het 
heel moeilijk is om dezelfde activiteiten aan te bieden aan scouts van 6 
en 16 jaar is een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen, zogenaamde spel-
takken. Bij de Brimzen zijn er zeven verschillende speltakken, voor scouts 

van 5 jaar tot en met 18+ jaar. Daarnaast 
is er één speltak voor kinderen met een 
verstandelijke beperking, de Blauwe Vo-
gels. De Brimzen hebben op het Mejont-
smaveld een mooie plek om hun opkom-
sten te draaien. En sinds de opening van 
ons nieuwe clubhuis, oktober 2008, is er 
ook binnen voor alle speltakken voldoen-
de ruimte om een mooi programma te 
draaien. In dit programma zijn zelfstandig-
heid en samenwerken belangrijke peilers. 
Naarmate de kinderen ouder worden, 
wordt de zelfstandigheid groter en neemt 
de begeleiding af. Favoriete activiteiten 
van de Brimzen zijn pionieren (met hout 
en touw bouwwerken maken), kampvuur 
maken, spellen doen en als hoogtepunt 
van het jaar natuurlijk het zomerkamp! 
Scoutinggroep de Brimzen bestaat sinds 

1986, maar scouting in Nederland is al ouder en bestaat dit jaar zelfs 100 
jaar! In onze eigen groep, de regio Fryslân en in het hele land wordt dit 
uitgebreid gevierd. Zaterdag 24 april verzamelen alle Friese Scouts zich in 
Leeuwarden voor een dag vol activiteiten. En zaterdag 15 mei gaan de Brim-
zen, samen met Scouts uit heel Nederland, naar Utrecht om daar met z’n 
allen te vieren dat Scouting een bruisende organisatie is. Hopelijk krijgen 
jullie iets mee van ons feestgedruis! Wil jij zelf eens beleven wat Scouting 
is, kom dan eens langs op zaterdag of woensdagavond (de Blauwe Vogels). 
Het is fi jn als je even laat weten dat je komt. Kijk op www.brimzen.nl voor 
de contactgegevens. Hier vind je ook meer informatie en/of foto’s.

Wat  verenigt  ons...  

K l im in  de  pen...  
Wim de Boer

Zaterdag 20 maart organiseerde de korfbal-
vereniging Flamingo’s uit Buitenpost haar 
tweejaarlijkse vrijwilligersavond voor al haar 
pro deo werkers. Net als bij elke andere ver-
eniging rust het uitvoeren van de activitei-
ten binnen de vereniging op de schouders 
van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers géén 
activiteiten. Zonder activiteiten geen vereni-
ging. Als blijk van waardering organiseert 
de korfbalvereniging Flamingo’s tweejaar-
lijks een speciale vrijwilligersavond. Dit jaar 
was besloten om dit evenement te laten 
samenvallen met de ‘landelijke dag van de 
vrijwilliger’. Ondanks de matige opkomst 
kan worden gesteld dat de avond een ple-
zierig en feestelijk karakter had. In zijn openingswoord bedankte bestuurslid 
Luuk Wouda de aanwezige vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers die altijd 
klaarstaan voor hun club. Als voorbeeld belichtte hij de inzet van Foppe de 
Vries, die maandelijks in weer en wind, op de fi ets, het clubblad van de 
vereniging in Buitenpost en omgeving bezorgt. Zonder de inzet van de vrij-
willigers zou de vereniging niet in een zo blakende vorm verkeren als ze nu 
doet. Korfbalvereniging Flamingo’s bestaat al bijna 50 jaar en is een con-
stante factor in het verenigingsleven van Buitenpost. Het ledental van de 
vereniging schommelt al jaren rond de 200 en om een dergelijke vereniging 
draaiende te houden heeft de Flamingo’s veel vrijwilligers nodig. Op dit mo-
ment zijn ongeveer 90 vrijwilligers ‘yn it spier’. Zij zorgen voor alle voorko-
mende werkzaamheden zoals het draaien van bardiensten, het schoonma-
ken van de kleedkamers, het onderhoud van het clubgebouw en het geven 

van trainingen aan zowel jeugd- als senio-
renteams. Het wordt echter steeds moeilij-
ker om vrijwilligers te werven. Het bestuur 
en diverse commissies zijn op dit moment 
helaas zwaar onderbezet. Het zittende be-
stuur doet er van alles aan om de vrijgeval-
len posten te herbezetten, maar is afhanke-
lijk van  enthousiastelingen die Flamingo’s 
een warm hart toedragen. Ondanks de 
afwezigheid van een activiteitencommissie 
heeft een aantal leden (zichzelf Mabajashi 
noemend) de koppen bij elkaar gestoken 
en op het allerlaatste moment een feest-
avond georganiseerd. De feestavond vond 
plaats in de ‘Ynrinner’, het clubgebouw van 

de korfbalvereniging, dat geheel in stijl van de naderende paasdagen was 
versierd. De vrolijke kleuren gaven een plezierige impuls aan de avond. De 
spelelementen van de avond sloegen heel goed aan en de prijswinnaars 
werden beloond met mooie prijzen die ook symbolisch waren voor de na-
derende paasdagen. Zelfs de decoratieve viooltjes vonden na afl oop van de 
avond gretig aftrek.  Al met al kan worden teruggekeken op een geslaagde 
avond. En, zoals een vrijwilliger het fi jntjes verwoordde, ‘vrijwilligerswerk 
geeft energie en die energie kun je weer gebruiken voor het beoefenen van 
die mooie korfbalsport’. Bij dezen een oproep aan een ieder die graag een 
rol zou willen spelen binnen onze vereniging, hetzij als bestuurslid, hetzij als 
lid van een (activiteiten)commissie, hetzij als vrijwilliger voor allerlei hand-en-
spandiensten. Stuur een e-mail naar penningmeester@kvfl amingos.nl en er 
wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Geslaagde vrijwilligersavond korfbalvereniging Flamingo’s!

(eigen foto)

Scoutingclub de Brimzen  ‘georganiseerd kattekwaad’

Een paar dagen geleden liep ik op het (nieuwe) 
fi etspad, evenwijdig aan de Lauwersmeerweg, 
het Poelepaed. De zon scheen uitbundig en ik 
besloot daarom, samen met mijn hond Sammie, 
een wat langere wandeling dan normaal te ma-
ken. Aan de andere kant van het viaduct geko-
men, via het fi etstunneltje,  maakte ik een praatje 
met een oudere man die naast zijn fi ets een pijpje 
stond te roken. We raakten  aan de praat over het 
weer en de omgeving en al gauw waren we het 
erover eens dat dit een bijzonder mooie omge-
ving was, bijzonder vanwege  het afwisselende 
fraaie landschap ,de mooie luchten en de vele 
nog in het wild levende dieren. “En veel is er niet 
veranderd in de laatste 50 jaar”, wist de man me 
te vertellen. Wat hij opmerkelijk vond, is dat men 
nu bezig is met een soort rondweg om Veen-
klooster aan te leggen. Ook  Veenklooster moet 
aan een rondweg geloven mopperde hij, zelfs de 
adel (fam. Harinxma toe Slooten,eigenaar van de 
grond) heeft dit niet tegen kunnen houden. Over 
adel gesproken. Jaren geleden liep ik te wande-
len op de Muntsjewei (bij Veenklooster) toen ik de 
oude freule tegenkwam. Ze reed kalmpjes op een 
soort scootmobiel met vlak daarachter, stapvoets 
rijdend, haar chauffeur in een grote limousine. Hij 
had een pet op die hij aantikte toen ik hem groet-
te. De freule wist natuurlijk als geen ander hoe 
mooi de omgeving ten noorden van Buitenpost 
is. Toen we zo’n 30 jaar geleden in het Paradyske 
kwamen wonen hadden we een goed gevoel bij 

deze omgeving, maar het blijft natuurlijk afwach-
ten hoe een en ander uitpakt. We hadden ge-
hoord dat het Paradyske tijdens de strenge winter 
van 1979 een tijdje niet bereikbaar was en dat le-
gervoertuigen toen de weg sneeuwvrij maakten, 
waar waren we wel niet terecht gekomen? Nou, 
dat viel erg mee, voor ons gevoel wonen we echt 
‘buiten’, maar tegelijkertijd op 5 fi etsminuten van 
zowel Buitenpost als Kollum. De naam Paradyske 
hebben we trouwens te danken aan een hove-
nier die in vroegere tijden werkte op het klooster 
in Veenklooster. De monniken en nonnen liepen 
over een pad van Veenklooster naar Gerkeskloos-
ter en de hovenier die in een boerderijtje aan dit 
zandpad woonde had zo’n mooie tuin dat de men-
sen dit pad het Paradyske noemden. Ik moet ook 
zeggen dat er in de 30 jaar dat we hier nu wonen 
weinig is veranderd, nog steeds een paradijsje. Er 
zijn nog steeds volop herten, roofvogels, hazen 
en fazanten te zien, reigers tel ik niet eens mee. 
Al die tijd woont er een kerkuil bij ons op zolder. 
De omgeving zou voor onze hond Sammie (een 
fl atcoat retriever en dus een echte jachthond) 
daarom ook geweldig moeten zijn. Maar Sammie 
vindt het ophalen van weggegooide stokken het 
einde. Zelfs toen ik een keer een stok weggooide 
die, puur toevallig, zo’n beetje bovenop een haas 
terecht kwam aarzelde Sammie geen moment en 
kwam met de stok weer terug. Wat wel verschilt 
met jaren geleden is de toename van afval in de 
sloten, vooral plastic fl essen, bier- en energie-

drankblikjes. Iets wat aan verandering onderhevig 
was is de trimbaan om sportterrein De Swadde. 
Jaren heeft het gediend als trimbaan met diverse 
obstakels daarin aangebracht om het lichaam te 
oefenen. Balanceren, draaien om een rekstok, 
touwzwaaien over water waren een paar van de 
oefeningen die je geacht werd te ondernemen 
wanneer je je op deze baan begaf. Trouwens,half 
Nederland moest in die tijd geloven aan de zege-
ningen van de trimbaan. De trimbaan kwam niet 
lang daarna alweer in verval (ik vermoed dat deze 
trimmers en masse zijn overgestapt op Nordic 
Walking, maar dat weet ik niet helemaal zeker). 
Wel loop ik tot de dag van vandaag nog regelma-
tig een rondje met de hond op de oude trimbaan. 
Mede omdat ik daar regelmatig aardige mensen 
tegen kom. Zoals die keer toen Sammie nog een 
pup was en we een moeder en dochter tegen-
kwamen en de moeder (hardop) naar ons riep: 
“Wat een scheetje, wat ziet ie er mooi uit, wat 
een lieverd”. “Er gaan dagen voorbij dat dit niet 
tegen me gezegd wordt”, vertelde ik de vrouw 
(die niet ophield te vertellen dat ze het tegen de 
hond had en niet mij bedoelde). Ook de monu-
mentale bomen om de trimbaan hebben onlangs 
het veld moeten ruimen, jammer. Hopelijk blijven 
de bomen en de rest van de omgeving van het 
Paradyske tot in lengte van dagen gespaard. Al 30 
jaar wonen we hier naar volle tevredenheid, ster-
ker nog, eigenlijk willen we hier nooit meer weg.

Leven in Het Paradijs...

Wat is het waard…

Vanuit Groningen naar Nieuwe-
schans kunt je even een beetje 
in de “fl ow” komen en de drukte 
uit je brein bannen. De bocht bij 
Bunde is eigenlijk pas echt de 
start van de rit. Je draait rechtsaf 
de Autobahn op en zo halverwege 
die lange draai druk je vastberaden 
de pedaal in. Volledig op snelheid 
verschuif je de snelle bolide van 
de invoegstrook op de rechterbaan 
om direct door te steken naar de 
linkerbaan. Heerlijk, wat een ge-
voel… maar… wat een lawaai. Een 
kort onderzoek met gebruik van 
rechtervoet en beide oren levert als 
resultaat op dat bij deze snelheid 
de winterbanden een vervelend 
geluid veroorzaken. Helaas… er is 
maar één oplossing… nog harder! 
Strak stuif ik door het Duitse land-
schap, waarvan ik niks meekrijg. Ik 
zie maar twee dingen, de weg en 
de auto’s die mijn zoevende snel-
heid onderbreken. Na dit verbluf-
fende tripje van 2,5 uur beland ik 
in Maastricht. De tas op de hotel-
kamer en gelijk door, de adrenaline 
bruist nog door mijn lichaam en ik 
heb nog steeds het gevoel dat de 
dennenbomen voorbij schieten. 
In de kelders van een eeuwen-
oud pandje keert de rust tussen 
de oren terug en waan ik mij in 
de middeleeuwen. Er worden mij 
porten en wijnen getoond welke 
op bijzondere wijze gemaakt wor-
den en jarenlang liggen te wachten 
tot hun gefortuneerde baasjes de 
lust niet meer in bedwang kunnen 
houden en ze ontkurken. De avond 
wordt voortgezet met lekker eten 
en drinken en dat laatste onderdeel 
wordt zo lang mogelijk volgehou-
den tot ik mij in mijn hotelbed lig af 
te vragen hoe ik daar ben terecht 
gekomen. Op dé kunstbeurs van 
onze planeet belanden we in een 
andere wereld. In ons nieuwe pak 
staan we te kijken naar eeuwen-
oude stalen pakken. Op de tafel er-
naast ligt een kogelvrij masker wel-
ke werd gebruikt om de vijand te 
bestormen. De geschiedenis is in-
teressant en heel even waan ik mij 
in een museum… tot ik met een 
schok tot de realiteit teruggebracht 
wordt wanneer het prijskaartje in 
mijn gezichtsveld beland. Vanaf dat 
moment ben ik me bewust van de 
wereld waarin ik me bevind. Een 
hele wereld van geschiedenis was 
hier bij elkaar verzameld… maar 
niet zozeer om de waarde van toen 
maar de waarde van nu. Oude en 
nieuwe meesters, ze waren er al-
lemaal en voor bedragen waarvan 
ik niet weet hoe je het schrijft. Een 
hele andere wereld… ben ik naar 
Maastricht ‘gevlogen’ met mijn ei-
gen auto, waar ik best trots op ben, 
velen daar waren er echt naartoe 
gevlogen in hun eigen privé-jet. 
Tussen de volkeren van kijkers, 
dromers, kopers, verkopers héél 
veel beveiliging liep één boef die 
slim genoeg was om er vandoor te 
gaan met een prijzig hangertje. Wij 
stonden op ‘ons’ standje en vanaf 
het moment van total-lock-down 
van de beurs stonden er meer be-
wakers dan klanten. De plotseling 
opgetrommelde grote Duitse Her-
der naast mij deed mij nadenken 
bij elke te maken beweging en ik 
besloot eerst maar eens vriende-
lijk te lachen naar zijn baasje in 
de hoop dat mijn onblote tanden 
die van de Herder bedekt zouden 
laten. Licht aangedaan door de 
schatbare waarde van de kunst 
keer ik terug naar de onschatbare 
waarde van het gezin en drink een 
biertje… gewoon voor 24 cent bij 
de supermarkt… heerlijk!



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

Bedri jv igheid

Aanbiedingen alleen geldig bij 
Super de Boer Buitenpost 
van 29-03 t/m 10-04-2010

Annet van Keimpema & Klaas Bosma

Kledingwinkel Be Different opent in Kerkstraat
Dinsdag 2 maart gaan de deuren aan de 
Kerkstraat 17 opnieuw open. Voorheen 
werden hier schoenen aan de man/vrouw 
gebracht door Sytske Wagenaar. Annet 
van Keimpema en Klaas Bosma zijn nu 
nieuwe uitbaters met Be Different, een 
kledingwinkel voor jong en oud, met als 
specialiteit de grotere maten kleding, de 
maten 40 tot en met 56.

Annet van Keimpema heeft ervaring in de 
handel. Meer dan tien jaar heeft ze een bloe-
menwinkel gehad. Het zware werk in deze 
branche kon ze niet meer aan, vandaar dat 
ze enkele jaren geleden gestart iets nieuws 
voor haar in de detailhandel: kleding. De 
verkoop van kleding is vanaf volgende week dinsdag haar lust en haar leven. De over-
stap is niet groot verteld Anneke zelf. “Met kleding is het net als met bloemen, je moet 
een mooie collage creëren. Met de kennis die ik opgedaan heb in de bloemenzaak en 
de diverse adviezen die ik uitgevoerd heb voor complete huisinrichtingen moet dat wel 
goed gaan. Eén ding blijft bovenal, de spontane omgang met de klanten in de winkel.”

Diversiteit
In de winkel kunt u terecht voor dameskleding met een maatje meer, van o.a. de mer-
ken Zhenzi, Sybel, Twister, Veto en Alma Mater. Deze merken lopen van het midden 
tot het hogere segment. Voor elke portemonnee is er wel keus te vinden. Er zijn diverse 
trendy sjaals en sieraden te vinden om de sets te complementeren. Voor baby, peuter en 
kleuterkledij kunt u ook bij Be Different terecht. Comfortabel dragende kinderkleding 
van merken als Tricky Tracks, Apollo, E-Bound of Emoi hangen hiervoor in de rekken. 
En leuke cadeauartikelen voor de baby ontbreken vindt u er zeker ook.

Opening
Een kledingstuk als cadeau voor een ander kopen is altijd lastig. Be Different heeft 
daarom zilveren cadeaumunten ter waarde van vijf euro per stuk. U kunt dan zelf de 
waarde van het cadeau bepallen. Verpakt in een sierlijke verpakking is het een ideaal 
geschenk. Annet hoopt u te mogen begroeten in haar winkel. De opening is dinsdag 2 
maart, tijdens de openingsweek is er voor elke klant bij aankoop een leuke verrassing!

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

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 19 maart.

Oplossing prijspuzzel januari
De puzzel in het januarinummer heeft 29 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: wintersport. 
De winnaar is: A. Riemersma-Landheer, Parcours 15.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

blauwe
druif
narcis
primula
viool
wildeman
speen
sneeuw
klok
dovenetel
madelief
ranonkel
bloesem
maagden
palm
anemoon
long
kruid
wolfsmelk
sleutel
bloem
vlam
schaduw
iris

Suikerbrood van 
Warme Bakker van der Bijl

Normaal € 2,30

nu voor slechts € 1,99

Dove douche
Silk Glow

van € 2,99

Nu voor halve prijs

� 1,49

Dreft 
vaatwas-
tabletten

Platium pak 21 stuks
van € 5,99

Nu voor halve prijs

� 2,50



Kleuren maar...
door Donny Windsant
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Wichard Meester laat OBS de 
Mienskip swingen

Wichard Meester, de zanger van het Nederlandse lied uit Kollum, heeft vrij-
dag 5 maart alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 en alle personeelsleden 
van de openbare basisschool De Mienskip, met de voeten van de vloer ge-
zongen. Wichard Meester werd door Sipke en Angelique geïnformeerd over 
het muziekproject op de openbare basisschool de Mienskip en kwam gelijk 
een spetterend optreden voor alle leerlingen van de Mienskip verzorgen.

(eigen foto)

IJstijdenmuseum-nieuws

Bezoek gedeputeerde liet ambities zien
Het bezoek van gedeputeerde Tineke Schokker op 5 maart was een uitge-
lezen moment om te laten zien wat het IJstijdenmuseum in huis heeft. Na 
de ontvangst in het tuinrestaurant van De Kruidhof, waar ook burgemees-
ter Van der Zwan bij aanwezig was, volgde een rondleiding door het mu-
seum. waar enkele medewerkers deden verslag van hun werkzaamheden 
aan een geïnteresseerde Schokker. Na een lunch volgde een presentatie 
waarin duidelijk de omvang van wat er nu gebeurt, maar zeker ook de am-
bities van het IJstijdenmuseum, De Kruidhof, het Natuur- en Milieusteun-
punt en de gemeente, naar voren werden gebracht. Men is op zoek naar 
meer en betere faciliteiten, en de betrokken partijen studeren op de mo-
gelijkheden. De gemeente kijkt nog verder. Het wil het complete stations-
gebied onder handen nemen en daarin De Kruidhof en IJstijdenmuseum 
aantrekkelijker toegankelijkheid bieden. De presentatie was overtuigend 
en mogelijk is hiermee opnieuw een stapje naar de realisatie gezet.

Museumweekend groot succes
Vorige week hebben meer dan 600 grootouders en ouders met kinderen een 
bezoek gebracht aan de activiteitenweek in het IJstijdenmuseum in Buiten-
post. In het kader van het thema van de Friese musea “Help Pake en Beppe 
de winter door” was het museum de hele week geopend. In het museum 
werden rondleidingen gegeven en stonden er dagelijks een groot aantal vrij-
willigers klaar om de pake’s en beppe’s met hun kleinkinderen op te vangen. 
Klaas en Griet de Haan uit Ureterp wisten de jeugd te vermaken met de ver-
halen over fossielen. Lammert Postma was druk met uitleg te geven over de 
prehistorie. In het tuincafé stond dagelijks een team van vrijwilligers klaar om 
met de jongeren lieveheersbeestjes op stenen te schilderen of sierraden te 
maken. Verder werden kinderen geschminkt en konden ze platen inkleuren. 
De medewerkers van Talant hadden onder leiding van Anne van der Veen, 
iedere dag een speciaal ‘pake en beppe broodje’ en voor de kinderen een 
aangekleed patatje klaar staan. Sommige grootouders en ouders met kinde-
ren brachten een hele dag in het museum door en namen zelf ook deel aan 
allerlei activiteiten. Voorzitter Jan Kloosterman is blij met de belangstelling en 
prijst vooral de vele vrijwilligers die dagelijks klaar stonden om de bezoekers 
op te vangen en er mee aan de slag te gaan. Ook de vele positieve reacties 
van de bezoekers zijn een stimulans voor het bestuur en de vrijwilligers om 
in het IJstijdenmuseum meer activiteiten op te zetten voor jongeren.

Na een periode van vierentwintig jaar is juwelier 
Frans Kok afgelopen zaterdag voorgoed gestopt. 
De deuren van de juwelierszaak zijn gesloten. 
Een gemis voor het dorp en de regio, voor wat 
gekscherend wel de harde kern van de kerkstraat 
kan worden genoemd.

Emigreren naar Zweden
Vierentwintig jaar hebben Ria en ik de juwelierszaak hier 
gerund verteld Frans. We hebben dat al die jaren met veel 
plezier gedaan, toch hebben we enkele jaren geleden dit 
moment proberen te plannen. Ria is vijfenzestig en ik ben 
zestig. We willen nog van het leven genieten. We gaan 
al meer dan dertig jaar naar Zweden op vakantie. Enkele 
jaren geleden hebben we daar een woning gekocht. Bin-
nenkort gaan we daar niet alleen onze vakanties door-
brengen, maar gaan we ons daar defi nitief vestigen. Zwe-
den heeft sinds onze eerste vakantiereis een diepe indruk 
op ons achtergelaten. Een land vol van natuurpracht en 
uitgestrekte gebieden. De laatste jaren hebben we ons 
terdege op onze defi nitieve vestiging in Munkfors voorbe-
reid. Er moet namelijk heel wat geregeld worden voor je, 
je defi nitief in Zweden kunt vestigen. We zien erg uit naar 
onze nieuwe woonplaats en de nieuwe uitdaging.

Dank en lof
We weten nu al zeker dat we het werk wat we hier ach-
ter ons hebben gelaten zullen missen. We hebben de 
afgelopen vierentwintig jaar met veel plezier hier in Bui-
tenpost de winkel gehad. We hebben genoten van de 
mooie momenten en de prettige contacten die we met 
onze klanten en vooral de Buitenposters mochten heb-
ben. Vooral door de open werkplaats had ik goed contact 
met de klanten, vertelt Frans. En konden de klanten zien 
dat we met hun dierbare eigendommen bezig waren. Dat 
heb ik het mooist gevonden in dit vak, dat mensen met 
een handvol dierbare onderdelen bij me kwamen, met 
de vraag of ik het weer kon maken. Als dan later bleek 
dat het erfstuk weer volledig intact was, heb ik menig 
traantje zien wegpinken, het heeft me zeer goed gedaan 
van deze reacties deelgenoot te mogen zijn. Wij willen al 
onze klanten vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedan-
ken, voor het in ons gestelde vertrouwen en voor al die 
fi jne momenten die we met hen mochten delen.

Gewaarborgde service
We hebben er alles aan gedaan om een opvolger voor 
onze zaak te vinden. Dit is ons helaas niet gelukt. Wel 
kunnen we vertellen dat voor de klanten enkele ser-
vicepunten voor ons dorp behouden blijven. Bij Greetje 
Haagen, van Haagen Hobby, kunt u vanaf nu terecht voor 
de aanschaf of het laten vervangen van uw horlogebatte-

rijen. De verkoop van BIBA beads kralen is overgenomen 
door Gerrie Posthumus van Modique. Zo blijft er toch 
nog van onze service een deel behouden voor het dorp.

Afscheidfeest met SOS-band
Afgelopen zaterdag 20 maart heeft een ieder kunnen ge-
nieten van het laatste optreden van de SOS-band (Same 
Old Sound) met als gitarist Frans Kok. Onder het genot 
van strakke akkoorden en heerlijke beats konden de aan-
wezige familieleden, vrienden en dorpsgenoten genie-
ten van het laatste optreden waarbij Frans deelgenoot 
van de band was. De band trad deze avond zelfs spe-
ciaal op in verschillende settings. Bandleden die eerder 
de band hadden gediend als zanger, gitarist, drummer of 
toetsenist, wilden namelijk maar wat graag dit optreden 
mee mogelijk maken, door samen met Frans te mogen 
zingen of spelen. Het was een genot voor het oor en het 
oog van de aanwezigen. Menigeen had de voeten van 
de vloer. Een waardig afscheid voor een gewaardeerde 
winkelier, juwelier en dorpsgenoot.

Opbrengst collecte Amnesty 
De collecte van Amnesty International, die van 7 februari t/m 13 februari 
2010 in de gemeente Buitenpost werd gehouden, heeft € 1267,66 opge-
bracht. Eenendertig vrijwilligers hebben gecollecteerd. De collecte was heel 
succesvol. De respons van het publiek was erg positief. Amnesty dankt 
iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle 
vrijwilligers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousi-
aste inzet. Wilt u volgend jaar ook meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden 
bij het Collecteteam, e-mail: collecte@amnesty.nl of tel. 020-626 44 36.

Kinderwerk activiteiten maand april

Kaarten maken 
7 april: van 13.30 tot 15.00 uur
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

entree is € 1,00

Kinderdisco
9 april: van 19.00 - 20.30 uur

voor kinderen van de basisschool groepen 4 t/m 6 
entree is gratis

 
Mobiel maken

21 april: van 13.30 - 15.00 uur
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

entree is € 1,00

Theatersport
28 april: van 13.30 - 16.30 uur

voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
entree is gratis

(opgave tot en met vrijdag 23 april via
e-mail: itkoartling@gmail.com) 
Let op: maximaal 15 kinderen! 

Wegens ziekte en te weinig deelname wordt deze 
activiteit herhaald. Komt allen! 

Op de foto staan van links af: voorzitter IJstijdenmuseum Jan Kloosterman, gedepu-
teerde Tineke Schokker en burgemeester Tjeerd van der Zwan tijdens de rondleiding in 

het IJstijdenmuseum. (eigen foto)

Juwelier Frans Kok sluit defi nitief de deuren



Donderdag 11 februari 
vierden 77 Friese CPB-
vrouwen hun 60-jarig be-
staan met een receptie. 
Van 17.00-18.00 uur was 
er gelegenheid het be-
stuur de hand te drukken 
door de gasten. Tevens 
was minister-president 
Jan-Peter Balkenende 
uitgenodigd in het bijzijn 
van twee bodyguards. De 
premier sprak op humoris-
tische wijze over de histo-
rie van onze vereniging, 
een aantal thema-avon-
den werden uitgelicht 
bijvoorbeeld hoe je een 
goede gastvrouw kon worden in 1958 en een lezing over de 
hygiëne in de huishouding in 1961. De spreker vertelde dat 
men zich vaker moest wassen dan eens per veertien dagen 
en ook het haar vaker dan één keer per drie weken gewas-
sen diende te worden. In 1966 werd gesproken over voorbe-
hoedsmiddelen. De aanwezige dames en de dokter waren 
van mening dat deze middelen niet verstrekt mochten wor-
den aan ongehuwden. Daarna zette de premier een aantal 
jubilerende dames in het zonnetje met het opspelden van 
een rozet; Anneke Brouwer (25 jaar lid) Sjoeke Hemstra (40 
jaar lid) Sijke Waltje (45 jaar lid) Antje Veenstra, Griet Kuitert, 
Jantje Renkema, Neeltje v.d. Valle en Janke de Bruin (allen 
50 jaar lid) en tot slot Jeltje v.d. Veen (60 jaar lid). Zij is inmid-
dels 90 jaar. Zij werd niet alleen gehuldigd, maar werd tevens 

uitgeroepen tot ere-lid van 
onze vereniging. Na deze 
bijzondere receptie werd 
de feestavond voortgezet 
voor de eigen leden met 
een overheerlijk stamp-
pottenbuffet van de keur-
slager Jan en Geertje van 
der Bijl. Voor de wijkda-
mes en de dames die de 
fi etstochten, bloemschi-
kavonden en creatieve 
ochtenden organiseren 
was er een woord van 
dank en een attentie. Griet 
Kuitert was aftredend in 
het bestuur, ook zij werd 
bedankt en toegezongen 

voor haar inzet voor onze vereniging. Renny Ytsma werd har-
telijk welkom geheten in het bestuur. Onder het genot van 
hapjes en drankjes werd de avond opgevrolijkt door de da-
mes ‘Typstra en Co’, met vrolijke sketches en accordeonmu-
ziek en zang en zelfs gingen de benen van de vloer. Met een 
woord van dank van presidente Hinke van der West werd 
de feestavond afgesloten. We kunnen terugzien op een zeer 
geslaagd jubileumfeest, en hopen nog jaren door te kunnen 
gaan met zo’n bloeiende vereniging, met 81 leden en een 
voltallig bestuur. Wilt u informatie van onze Friese CPB kom 
gerust eens langs op één van onze verenigingsavonden in 
Herbranda of bel even met Hinke van der West 542318 of 
Riekje Dantuma 543448.

V.l.n.r.: Peter Oldenhuis, Jacob Stelpstra, Harm Beute, Douwe 
v.d.Steen, Sietse Bruining en Reinder Zuidhoorn. Op de voorgrond 
Anneke Pol en Eline Bijlsma. (eigen foto)
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Damkampioenschap voortgezet onderwijs.

Jubileum Friese CPB-vrouwen

Een AED (Automatische Externe Defi brillator) is een apparaat 
waarmee iemand met een circulatiestilstand een schok kan 
worden toegediend om het hart weer op gang te brengen. 
Als er direct wordt begonnen met reanimeren en er binnen 6 
minuten een schok wordt toegediend is er een overlevings-
kans van ongeveer 50%. Met andere woorden dit apparaat 
komt niet in de plaats van de reanimatie (hartmassage en 
beademen), maar is een welkome aanvulling hierop. 
AED's verschijnen op steeds meer openbare plaatsen en 
hebben inmiddels hun nut allang bewezen. Naar beste we-
ten van de EHBO-vereniging  Buitenpost zijn er nu 12 AED's 
in ons dorp aanwezig. Ze zijn bevoorbeeld te vinden in het 
Medisch Centrum, Haersmahiem, Enitor, het gemeentehuis, 
het Lauwers College en de Kruidhof. Een probleem met deze 
apparaten is echter dat ze niet 24 uur per dag en 7 dagen in 
de week beschikbaar zijn omdat ze in het bezit zijn van onder-
nemers en instellingen met sluitingstijden.
Dit gemis wordt ook bij onze gemeente gevoeld en deze  heeft 
een subsidieregeling in het leven geroepen om de aanschaf 
van AED’s te stimuleren. Sportclubs, welzijnsinstellingen en 
verenigingen voor dorpsbelang kunnen hierop een beroep 
doen. Er is maximaal € 50.000,- beschikbaar voor alle dorpen 
in de gemeente en dit zou er op neerkomen dat er voor ons 
dorp 2 of 3 AED’s uit deze eenmalige regeling kunnen worden 
betaald (75% van de aanschaf wordt gesubsidieerd tot een 
maximum van € 1500,-). Voorwaarde voor deze subsidie is wel 
dat deze apparaten 7 dagen in de week en 24 uur per dag be-
schikbaar zullen zijn voor de bevolking.
Ook de plaatselijke EHBO-vereniging en It Koartling zijn bena-
derd met de vraag of er belangstelling is voor deelname aan 
dit project. En het spreekt voor zich dat dit zeker het geval 
is. Maar waar moeten ze dan worden neergehangen? Er zijn 
weinig plekken in Buitenpost waarvan gezegd kan worden 
dat ze zeker aan de eis van 7 dagen per week en 24 uur per 
dag beschikbaarheid kunnen voldoen Misschien heeft u een 
goed idee hierover? PBB, de EHBO-vereniging Buitenpost en 
It Koartling zullen verder over deze vraag nadenken, want het 
belang èn het fi nanciële voordeel van de regeling  zijn te groot 
om deze gelegenheid zomaar voorbij te laten gaan. Er zal ook 
worden nagedacht over het gegeven dat, wil iedere inwoner 
van Buitenpost gelijke kansen hebben, de AED's op plekken 
moeten komen waar men binnen 6 minuten aanwezig kan 
zijn. Misschien zou het ook handig kunnen zijn om bij de be-
drijven en instellingen met een AED te informeren of ze ook 
buiten in een afgesloten kast kunnen komen te hangen of in 
ieder geval bekend te maken aan de inwoners van Buitenpost 
waar ze tijdens de openingstijden bereikbaar zijn.
De drie genoemde partijen zijn er in ieder geval voorstander 
van om de vijf gemeentelijke EHBO afdelingen de beschik-
king te geven over in ieder geval één AED. De EHBO ‘ers 
worden bij diverse evenementen in de gemeente ingezet en 
kunnen zo optimaal hulp verlenen. Diverse organisaties, zo-
als buurtverenigingen en sportclubs zouden de AED kunnen 
lenen bij de plaatselijke afdelingen. De voordelen zijn duide-
lijk: hoewel deze AED ’s dan niet 24 uur per dag beschikbaar 
op een vast punt, zijn ze wel altijd gebruiksklaar en onderhou-
den. En daarnaast zouden de EHBO-verenigingen ook voor 
de opleidingen kunnen zorgen. Zodra er meer bekend is, zul-
len wij u hierover informeren. 
Uw opmerkingen en vragen kunt u plaatsen bij Plaatselijk Be-
lang, Postbus 32, 9285ZV Buitenpost of bij de secretaresse 
Leonie Kramer,e-mail: leoniekramer@live.nl.

Beter bereikbare AED’s – een 
hartekreet!

“Ik ben blij dat ik het gedaan heb!” Om verschillende redenen 
gaan mensen bezig met het verbeteren van hun taal.  Zo ook 
Jan: “Ik werkte in de bouw en moest me gaan omscholen. 
Tja, dan moet je foutloos kunnen schrijven. Ik heb een cur-
sus beter leren lezen en schrijven gevolgd en kan nu verder. 
Ik dacht dat terug naar school weer net zo was als vroeger. 
Maar gelukkig gaat het nu anders. Ook de computer helpt 
me om Nederlands te leren. Echt leuk!” Schaamte, je dom 
voelen, iedereen kan het toch…? In Nederland zijn 1,5 mil-
joen mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. 

Veel gebruikte smoezen zijn: “Sorry, ik ben mijn bril vergeten 
of dat vul ik thuis wel even in.” Het Friesland College Edu-
catie geeft cursussen Nederlands. Deze zijn gratis omdat de 
gemeente het belangrijk vindt dat iedereen een kans moet 
krijgen om het Nederlands goed te leren. Jan geeft aan dat 
zijn zelfvertrouwen ontzettend gegroeid is door het volgen 
van deze cursus. Dat geeft een heerlijk gevoel! Wilt u beter 
leren lezen en schrijven? Bel dan naar het Friesland College, 
tel. 0512-58 37 00.

Op vrijdag 19 maart waren 
de jaarlijkse damwedstrijden 
om het kampioenschap van 
Friesland voor het voortgezet 
onderwijs. Het AOC en het 
Lauwers College uit Buiten-
post waren hierbij aanwezig. 
In de morgenuren moesten de 
teams strijden om een plaats 
in de fi nale. De fi nale werd 
in de middag gespeeld. De 
teams uit Buitenpost speelden 
bij de onderbouw. De kinderen 
uit de klassen 1 en 2. Lauwers 
College 1 werd in de groep A 
heel mooi tweede met een 
punten aantal van vijf en een 
plaats in de fi nale. Het AOC 
speelde in de groep B en werd daar en werd daar verdienste-
lijk derde. Net niet genoeg voor een fi nale plaats. Lauwers 
College 2 was ingedeeld in groep C met maar vier teams 
in de groep. Dit team won elke wedstrijd met 6-2 en was 

dus ook geplaatst voor de fi -
nale. Voor de aanvang van de 
fi nale was wel duidelijk wie 
de favoriet voor de titel was. 
Het Liudger 1 uit Drachten 
was samengesteld uit spelers 
die hun sporen reeds bij de 
Friese jeugd kampioensschap-
pen hadden verdiend. Al hun 
wedstrijden werden met over-
macht gewonnen. Vier keer 
met 8-0 en een keer met 6-2. 
Dus zij maakten hun favoriet 
zijn met verve waar. Achter de 
kampioen werd gestreden om 
de verdere ereplaatsen. Het 
Lauwers College 2 met drie 
kinderen uit klas 1 werd hier 

tweede met 3 overwinningen, een gelijkspel en een neder-
laag tegen de kampioen. Het Lauwers College 1 werd heel 
mooi vierde met vier punten. Twee verloren, een gewonnen 
en twee gelijk.

Beter leren lezen en schrijven
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Het is al maart en de avonden zijn al aardig aan het len-
gen. Met het naderen van de lente zullen steeds meer 
mensen verlokt worden tot een avondwandelingetje 
over de mooie paadjes rond ons dorp. Op zo’n avond 
zou het dan zo maar kunnen gebeuren dat die wande-
laars getroffen worden door een onverwacht geluid 
zonder het goed thuis te kunnen brengen. Als dat zou 
zijn in de buurt van de Poelruit, is de kans groot dat ze 
dan binnen het bereik zijn gekomen van de muzikale 
klanken uit de doedelzak van Wim Cnossen, verdekt 
opgesteld in een prieeltje in zijn tuin.

Een dergelijke ervaring, nu ruim dertig jaar geleden, vormde 
voor Cnossen zelf het begin van zijn ‘relatie’ met de doedel-
zak. “Ik was twaalf jaar en ik reed van Goutum naar Leeu-
warden. Het was toen nog allemaal weiland daar. Het was 
in oktober of november, het was al donker en het regende 
wat. Toen ik over de brug reed, hoorde ik een geluid, maar ik 
kon er eerst niet achter komen wat het was en waar het van-
daan kwam. Ik vond het prachtig en ging op onderzoek uit. 
Het bleek dat er onder het viaduct iemand op een doedelzak 
zat te spelen. Dat heb je met doedelzak: je hoort het geluid, 
maar je kunt het niet precies localiseren. Die situatie en dat 
naargeestige weer: het maakte dat ik meteen verliefd was op 
het geluid van de doedelzak. Ik geloof dat je daar de essentie 
hebt: of mensen vinden het mooi, of ze vinden het helemaal 
niet mooi, maar er zit heel weinig tussenin.” Cnossen begon 
met doedelzaklessen en ging daar tot zijn zeventiende mee 
door. Zijn toenmalige leraar kon hem op dat moment niet veel 
meer leren en zijn instrument, een niet zo beste Pakistaanse 
doedelzak, gaf hem geen voldoening meer. Pas toen hij hal-
verwege de veertig was, ongeveer een jaar geleden, pakte 
hij de draad weer op, dit keer met een goed instrument. “De 
liefde voor de doedelzak kwam bij mij eerst; pas de laatste 
tijd houd ik me ook met ‘het Schotse’ bezig. Vooral met heel 
oude Schotse muziek, die altijd mondeling is overgeleverd 
en waar pas sinds kort iets van op schrift staat.” Cnossen 
laat een stukje horen van een cd. Het zijn ongewone klanken, 
van een doedelzak en een mannenstem die een verhaal lijkt 
te vertellen, in de vorm van vraag en antwoord. Cnossen: 
“Het is op het eerste gehoor nogal ontoegankelijke muziek, 
maar enorm intrigerend. Het wordt boeiend als je een Schot 
hoort vertellen over die muziek: waar het vandaan komt en 
wat het met hem doet. Het brengt hem in contact met zijn 
voorouders. 

Kort geleden ben ik een week naar Duitsland geweest, naar 
het ‘College of Piping’, voor doedelzakspelers uit heel Eu-
ropa. Daar ging ik heen voor les, want het is lastig om in 
Nederland les te krijgen: er zijn hier voor mij eigenlijk geen 
goede leermeesters in de buurt. Ik speel wel aardig, denk ik, 
maar in Duitsland merkte ik dat ik nog veel moet leren. Op 
een stukje muziek van een paar regels hebben we dertien 
uur zitten studeren. Dat had enerzijds te maken met het ka-
rakter van de muziek: veel moeilijke vlugge nootjes die vaak 
niet eens genoteerd staan, maar die wel precies op een voor-
geschreven manier gespeeld moeten worden. Dat illustreert 
ook de militaire achtergrond van de doedelzak: de muziek is 
heel gestructureerd. Aan de andere kant is de doedelzak ge-
woon een van de moeilijkste instrumenten om te leren be-
spelen. Je hebt er veel doorzettingsvermogen voor nodig. Hij 
heeft bijvoorbeeld maar negen noten en daar moet je alles 

mee doen. En het is moeilijk om 
de druk van de zak met lucht ge-
lijkmatig te houden. Je bent met 
veel dingen tegelijk bezig. Sowie-
so speel je het eerste jaar alleen 
op een practice chanter (met een 
mondstuk en gaten erin, net als 
bij een fluit. I.M.). Daarna krijg je 
pas je doedelzak en dat is dan 
ook weer moeilijk. Veel mensen 
halen dat eerste jaar niet eens. 
Ik speel trouwens thuis meestal 
ook op een practice chanter. Dat 
is om te oefenen. De doedelzak 
is alleen om echt mooi mee te 
spelen.” Zoals gezegd zijn er voor 
Cnossen weinig lesmogelijkhe-
den in Nederland; het verschil 
met dertig jaar geleden is wel dat 
hij nu het internet kan gebruiken. 
Via Skype heeft hij contact met 
een leraar in Zwitserland. Het was 
ook via het internet dat hij vorig 
jaar weer begon met spelen. Hij 
vond een oefenprogrammaatje 
dat doedelzakmelodieën laat zien en afspeelt. Het programma 
heeft wel zijn beperkingen, want de computer speelt te letter-
lijk wat er staat, zonder recht te doen aan hoe het volgens de 
eerdergenoemde Schotse speelpraktijk zou moeten klinken. 
Maar daar wijst die Zwitserse leraar hem dan weer op. 

Volgens Cnossen zijn er wel driehonderd verschillende soor-
ten doedelzakken. Hij bezit er zelf enkele, waaronder een 
Scottish Small Pipes, die, toch enigszins verrassend, een 
heel beschaafd en warm geluid geeft. “Een viool erbij en 
je kunt zo alle kroegen af!”, animeert hij. Hij heeft ook een 
grote doedelzak, van een heel ander kaliber. Daar speelt hij 
eigenlijk het liefst buiten op: “Dat is veel mooier, dan kan 
het geluid weg. Vorig jaar heb ik voor het eerst in de High-
lands gespeeld. Dit jaar ga ik weer, samen met mijn vrouw. 
Ik ga er een nieuw instrument ophalen, dat speciaal voor mij 
is gemaakt.” Cnossen laat een Schots muziekboekje zien, 
dat beschouwd kan worden als ‘de bijbel’, het muziekstan-
daardwerk van de Scotch Guards, het Schotse leger. “Elk 
bataljon had eigen doedelzakspelers, die de marsen van de 
soldaten begeleidden. Het mooie is dat niet de spelers zich 
aan het tempo van de soldaten aanpasten, maar andersom, 
zo zelfbewust voelden ze zich als muzikanten. Ze wilden de 
muziek niet spelen als mars, maar gewoon als mooie muziek. 
Op taptoes botst dat nog wel eens met Engelse pipers: die 
vinden dat ontspannen wandeltempo onprettig. Het lijkt wel 
alsof die Schotten met opzet de Engelsen dwars willen zit-
ten. Ik speel niet vaak in het openbaar. Laatst een keer bij 
de presentatie van het boek van Regnerus Steensma; verder 
eenmaal per jaar bij de diplomering op mijn school (Cnossen 
is directeur van AOC Terra in Groningen. I.M.). Dan trek ik na 
mijn toespraak een kilt aan en kom ik met mijn doedelzak het 
podium op. Ik zou misschien wel bij een band willen: dat is 
vast stimulerend. Vooral het competitie-element tussen de 
bands spreekt me aan. Maar het is niet zo makkelijk om een 
band te vinden die bij me past. Het repertoire van een zoge-
naamde ‘feestband’ ben ik bijvoorbeeld gauw zat. Juist het 

authentieke van de Schotse mu-
ziek trekt me aan en als een band 
daar op de een of andere manier 
afbreuk aan doet, bijvoorbeeld 
door moeilijke muziek te vereen-
voudigen, vind ik dat jammer. 
Doedelzakspelen is alleen fysiek 
al heel mooi om te doen. Maar 
het zijn ook geweldige melodie-
en. Je moet ze soms vaker ho-
ren om ze te kunnen waarderen, 
maar juist als je je erin verdiept, 
gaat de muziek voor je leven. Ik 
ben er af en toe bijna tè enthousi-
ast mee bezig.”Op de vraag, hoe 
dat komt, antwoordt Cnossen na 
enig nadenken: “De meeste din-
gen die ik doe, kan ik vrij goed. 
Die kosten me niet zo veel moei-
te. Mijn studie economie vond ik 
niet zo moeilijk; mijn werk vind 
ik niet zo moeilijk. Maar muziek 
maken vind ik wèl moeilijk. Ik 
moet er hard voor werken en dat 
geeft des te meer voldoening. 

Juist iets waar je moeite voor moet doen is leuk.” Leuk en 
bijzonder is het zeker, om Wim Cnossen op de doedelzak te 
horen spelen. En wie weet, herhaalt de geschiedenis zich. 
Als u, bij wat somber weer, toch mocht besluiten tot een 
wandelingetje…

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Wim Cnossen: gegrepen door de doedelzak

Wim Cnossen met doedelzak. (foto: Harrie Slagter)

Biljartclub 55+ Buitenpost e.o. hield op donderdag 18 en vrij-
dag 19 maart hun voorjaarsclubkampioenschap. In de afgelo-
pen weken werd er fel gestreden om hieraan mee te mogen 
doen. Uiteindelijk bleven er 10 man over die op deze dagen 
een halve competitie spelen, dus 9 wedstrijden. Donderdag-
middag werd al duidelijk wie er het beste voorstonden. Dat 
waren W. de Vries, A. Bosma, P. Terpstra en L. Oldenburger. 
De Vries en Bosma op vrijdag rustig door met caramboles te 
maken, maar Terpstra (rustige jongen) en vooral Oldenburger 
(magneten in de ballen?) speelden geweldig. Op vrijdagmid-
dag was de einduitslag bekend en bleek dat Oldenburger eer-
ste was geworden. Toen moest hij nog tegen de clubkampi-
oen van afgelopen herfst spelen nl. dhr. J. Hiddema. Na een 
spannende strijd wist Hiddema te winnen van Oldenburger. 
Bij de prijsuitreiking kreeg Hiddema een mooie bokaal over-
handigd van onze sponsor L. Postma. Alle 10 de deelnemers 
gingen naar huis met mooie vleesprijzen. De totale uitslag is: 
1: en voorjaarskampioen L. Oldenburger 125,92 %, 2: P. Terp-
stra 115,87 %, 3: A. Bosma 111,43 %, 4: W. de Vries 106,74 
%, 5: S. Lautenbach 102,49 %, 6: J. Bruintjes 102,00 %, 7: 
G. Henstra 95,37 %, 8: Tj. Veenstra 93,43 %, 9: J. Brouwer 
88,23 % en 10: J. Dorhout 67,59 %. Het waren weer ge-
slaagde biljartdagen voor de biljarters.

Henk van Veenendaal, wedstrijdleider

Kampioenschap biljartclub

Op 11 maart jongstleden was 
er een bijeenkomst voor alle 
oud-commissieleden van de 
Paardensportcommissie Bui-
tenpost in het tuincafé van de 
Kruidhof. Uniek aan deze eer-
ste oud-leden bijeenkomst is 
dat oud en nieuw elkaar ont-
moeten en zo van elkaar kun-
nen leren met het oog op de 
toekomst van het concours 
Het huidige bestuur is na-
melijk een jong bestuur dat 
met veel enthousiasme al-
weer bezig is om het 57ste 
Concours Hippique, dit jaar 
op 4 augustus, te organise-
ren. Voorzitter Tiemen Dolfijn 
staat stil bij de hedendaagse 
paardensport, deze tak van sport is erg waardevol er gaat na-
melijk veel geld in om, namelijk 1,5 miljard euro omzet per 
jaar. Daarnaast is Nederland uitgegroeid tot hét paardenland 
van de wereld. Na voetbal is de paardensport de tweede 
sport in Nederland. Verder wordt in deze sector alleen maar 
groei verwacht de komende jaren. Bij deze ontwikkeling zijn 
concoursen erg belangrijk, paarden moeten namelijk hun 
prestaties kunnen leveren tijdens wedstrijden. Na het verhaal 
van de voorzitter vertelt Joop van der Veen, oud bestuurslid, 
over het verleden en de mooie herinneringen die hij heeft aan 
CH Buitenpost. Al sinds 1954 (!) vindt het grote hippische fes-
tijn in Buitenpost plaats, ieder jaar op de eerste woensdag 

van augustus. Het concours 
is uitgegroeid tot één van de 
mooiste eendaagse concour-
sen van Nederland! Joop van 
der Veen vertelt met veel 
enthousiasme over de kam-
pioenschappen en de shows 
die vroeger zijn gehouden 
op het Mejontsmaterrein. 
Na het verhaal van Joop van 
der Veen komen aan de hand 
van oude foto’s en program-
maboekjes de herinneringen 
boven en de verhalen los. Zo-
wel de oud-commissieleden 
als ook het huidige bestuur 
spreken van een geslaagde 
avond, die zeker zal worden 
herhaald. Conclusie van de 

avond is dat het Concours Hippique Buitenpost op de kaart 
van Nederland zet. En om dat zo te houden wordt er samen 
met alle vrijwilligers weer hard aangewerkt om dit jaar weer 
een prachtig concours te organiseren. Met ingang van maart 
is er een nieuw bestuurslid toegetreden tot de Paardensport-
commissie: Dirk Kuperus, bekend met de paardensport en al 
sinds jaar en dag trouw bezoeker van het concours. Via deze 
weg wensen wij Dirk veel plezier en succes met de nieuwe 
bestuursfunctie. Voor meer info over het concours hippique 
kijkt u op www.chbuitenpost.nl of wordt lid van de CH-Buiten-
post Hyves. In het volgende nieuwsbericht zal meer bekend 
worden over het programma van 2010! 

Oud-ledenavond Paardensportcommissie Buitenpost

> Nieuw in Praktijk Body Fit Janny Koopmans:
Ayurvedische massage en massagecursus. Ayurvedische 
massage is een traditionele geneeswijze uit India, Nepal en 
Sri Lanka. Shiatsu en ayurveda is goed voor o.a. de volgende 
klachten: Stress, vermoeidheid, burnout, hoofdpijn, ME, fi-
bromyalgie, duizeligheid, menstruatieklachten, maag- en 
darmklachten, reuma, migraine, nek-, schouder- en armklach-
ten, enz. Massage cursus: ook is het mogelijk met twee per-
sonen een ontspanning massage plus gezichtsbehandeling 
(o.a. goed voor hoofdpijn) cursus te volgen, informatie hier-
over is te vinden op de site of bel met Janny, 0511-84 23 40. 
Kortingsbon: is deze krant vindt u een kortingsbon van € 5,00 
die u kunt gebruiken voor een behandeling of cursus. Praktijk 
Body Fit is open op maandag, dinsdag en woensdag.

Meldpunt  bedr i jv igheid

1e rij v.l.n.r.: Hank van der Wal, Nelleke van der Graaf, Wim Ausma, 
Wieberen Veenstra, Oene Koop Teitsma (gedeeltelijk), Johan Zuidema, 
Piet Zijlstra (gedeeltelijk), Roel Brandenburg, Joh. de Vries, Dries van der 
Meulen. 2e rij v.l.n.r.: Jan Hazenberg, Willem van der Bijl, Auke van der 
Horn, Joop van der Veen (op de rug gezien). (eigen foto)



Het idee is dat we elkaar nodig hebben om verder te komen...

Rabobank is meer dan honderd jaar geleden opgericht op basis van een idee. Het idee 
om samen een bank te beginnen zonder aandeelhouders. Leden die spaargeld inlegden, 
waarmee aan andere leden een financiering kon worden verstrekt. Een coöperatie. Een 
ouderwets woord, maar toch actueler dan ooit. Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in 
de kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan alleen. 

Onze deskundige adviseurs lossen uw financiële vraagstukken op een adequate, persoonlijke 
manier op. Rabobank Burgum-De Lauwers is op alle gebieden uw partner in business! 

We hebben onze leden nodig om verder te komen. Daarom zijn we op zoek naar kandidaten 
voor onze nieuw in te stellen ledenraad. Leden die zich betrokken voelen bij onze bank en 
de maatschappij en die willen fungeren als klankbord, als kritische meedenker over onze 
dienstverlening. 

Wilt u meer weten over de ledenraad? Op www.rabobank.nl/burgumdelauwers vindt u er een 
nieuwsbericht over met meer informatie over de samenstelling van de ledenraad en de 
criteria voor de ledenraadsleden. 

Samen verder komen. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Rabobank Burgum-De Lauwers
Telefoon: (0511) 45 85 00
E-mail: info@burgumdelauwers.rabobank.nl
www.rabobank.nl/burgumdelauwers

Readshop meer dan lezen alleen...

Zoals de naam al zegt kunt u bij ons alles vinden op het gebied van lezen en nog veel meer. 
Een uitgebreid assortiment boeken (5300 titels) en tijdschriften (850 titels) ligt voor u klaar.
De ruimte voor de boeken gaan we binnenkort fors uitbreiden voor een nog breder assortiment en een 
betere presentatie. Ook de aanbiedingsboeken, u wel bekend van onze folders, gaan een vaste plek 
innemen. U kunt dan het hele jaar door voor weinig geld een mooi boek kopen.
Naast de gewone bestelservice voor boeken bieden wij u nu ook Boekdirect. Met Boekdirect heeft u uw 
boek binnen 24 uur geleverd op ieder gewenst adres (NL) voor een meerprijs van slechts € 1,95.
Ook kunt u sinds 2007 bij ons terecht voor pasfoto’s, dit zowel voor officiële documenten als voor privé.
 
Verder hebben wij u nog te bieden :
 
- Kantoorartikelen (7000 artikelen) - Wenskaarten (2500 motieven) - Foto service en direct afdrukken
- Zonnebank - Boekenbonnen - Iris Cheque/VVV Bon 
- Studieboeken - Postkantoor uitgebreid - Studieboeken 
- Staatsloten - Krasloten - Lotto/Totto 
- Cadeau artikelen - Telefoonkaarten - Faxen 
- Inbinden            
 
Met veel plezier runnen wij al vele jaren deze winkel en hopen dit nog lange tijd te mogen doen. 
Een goede service en ongedwongen sfeer vinden wij dan ook zeer belangrijk.
Kom gerust eens even ‘sneupen’ en heeft u een vraag dan horen wij het graag.
U bent van harte welkom in onze winkel. 
 
Vriendelijke groeten, Martijn en Gea Verhaar



OUD NIEUWS UIT BUITENPOST 
EN OMSTREKEN Bron: L . C.

Na de ouverture...
OUDWOUDE – 2 mei 1908 – Frits 
de V. alhier, had een oog je op 
de zuster van Eerde, Nauta, den 
knecht van R. van der Meer, al-
daar. Het meisje wilde van den 
17-jarigen jongen echter niets 
weten en hierover was Frits verstoord op Eerde... Reeds 
op 16 februari toonde hij dit door ’s avonds laat op het erf 
van boer van der Meer drukte te maaken, zoodat deze met 
den knecht opstond en den jongen, die een makker bij zich 
had, toeriep “kwajongens”, waarop de twee terugkwamen, 
zonder iets te doen. Dit was de ouverture. Twee dagen la-
ter, toen Eerde naar de catechisatie wilde, ontmoette hij 
Frits andermaal  op zijn weg. Nu met een mes. Daarvoor 
had Eerde ontzag, hij liep terug en werd toen door zijn 
boer naar de cathechisatie gebracht. Zoolang hij onder de 
hoede van den predikant was, was hij veilig, maar nauwe-
lijks was hij buiten, of de aanval begon. Hij kreeg nu van 
twee tegelijk en was blij, dat tenslotte hulp opdaagde. Frits 
moest zich heden met zijn kameraad, den 18-jarigen Joutje 
B., verantwoorden. De laatste verscheen alleen, Frits bleek 
naar Amerika te zijn vertrokken. Tegen ieder werd 7 dagen 
gevangenisstraf gevraagd.

Kippen in het nauw...
TRIEMEN – 2 juni 1910 – J. Steringa, alhier, was een kippen-
boer en had op zijn erf wel 80 kippen lopen. Volgens een ver-
klaring van de buurman, was daar veel te weinig ruimte, 
zodat sommigen kramp in de poten kregen. Ook was het ge-
volg dat de dieren op het erf van de buren gingen lopen en 
het was onvermijdelijk dat hieruit trammelant ontstond. 
Op zekere dag had een zekere A. van Assen, 25 jaar, buurman 

van Steringa, een kip van hem mishandeld met een stok en 
deze was blijven liggen. Een waarschuwing om de beesten 
vast te houden was vruchteloos geweest. De buurman werd 
aangeklaagd en en het kwam tot een rechtzaak. “Uit het ge-
tuigenis van buurvrouw Fokje van der Veen blijkt, dat de 
buren slecht met elkaar kunnen en verdachte Steringa het 
leven zeer zuur maakt. Telkens hebben zij ruzie over de kip-
pen en over een hek. Dien bewusten avond stond zij op den 
uitkijk, omdat er voor de zooveelste maal ruzie was. Zij zag 
hoe verdachte naar de kippen wierp en hoe daarop één van 
allen bleef liggen. Later is het dier aan de gevolgen dezer 
mishandeling gestorven.” Uit het verdere getuigenverhoor 
(twee broers van Steringa kwamen aan het woord) volgde 
een getuigenis, dat verdachte geen kip heeft geraakt”. De of-
ficier acht, de heele kippenkwestie te wijten aan de plagerij 
van verdachte en vonnist hem met een boete van ƒ 10,- of 
10 dagen hechtenis. In dezelfde zitting stond een andere 
buurman van van Assen voor zijn rechters en werd aange-
klaagd voor een gelijk vergrijp. “Verdachte zegt evenwel dat 
hij geen kip geraakt heeft. Zij zijn zóó wild, dat waneer zij 
de van Assens zien aankomen, dan gaan zij er al vandoor”. 
Vonnis: idem aan het vorige.

Dorpsvete...
BOELENSLA AN-HARKEMA-OPEINDE – 8 maart 1933 – Ba-
rend Bijma woont te Boelenslaan, zijn meisje Sietske Land 
te Harkema-Opeinde. Tusschen de jongens van beide dor-
pen boterde het in den laatsten tijd niet al te best. Op ou-
dejaarsavond waren enkele jongens uit Harkema-Opeinde 
naar Boelenslaan getogen en hadden daar de kousen op de 
kop gekregen. Met het gevolg dat een jongen uit het laat-
ste dorp Harkema-Opeinde onveilig terrein was. Echter 
Barend trok zich hiervan niets aan en bracht de nieuw-
jaarsavond bij zijn meisje door. Omstreeks 8 uur zouden de 
jongelui even naar het huis van Sietske’s broer. Echter op 
weg hierheen naderde een viertal fietsrijders, jongens uit 

Harkema. Alle vier sprongen van de fietsen en vielen den 
jongeman aan. Barend kwam over de grond te liggen en 
een der jongens lag boven op hem, de drie anderen stonden 
er om heen en sloegen en schopten. Aan de tusschenkomst 
van zijn meisje was het te danken, dat Barend overeind 
kon krabbelen en het hazenpad kon kiezen. Hij zette weer 
koers naar het huis van zijn meisje, achtervolgd door zijn 
vijanden. Later op den avond gebeurde er in de buurt van 
dit huis ook nog één en ander wat getuigde van een weinig 
vriendschappelijke stemming ten opzichte van de Boelens-
laanster jongens. Drie jongemannen uit Harkema werden  
voor deze mishandeling veroordeeld. De eis was 2 maanden 
gevangenisstraf.
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Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken...
door Dirk R. Wildeboer

Voor joden verboden
In de zomer van 1941 kwamen de ver-
bodsbepalingen voor de Joden. Bij het 
park kwamen twee borden met de tekst 
“Voor joden verboden”. In november 
1942 dienden alle joden in onze ge-
meente te worden gearresteerd. Men 
behoefde zich hier echter geen zorgen 
te maken. In Achtkarspelen woonden 
immers geen Joden. Maar wat niemand 
wist, was dat er zich in ons dorpsgebied 
wel degelijk een joodse inwoner bevond. 
Aan de Dijkhuisterweg 8 woonde Daniël 
Kampijon, geboren op 28 januari 1894 
te Midwolda. Zijn ouders waren neef en 
nicht, moeder was een volle Jood, vader 
een half Jood. Daniël was dus een volle 
Jood. Hij stond ingeschreven als beho-
rend tot de Ned. Herv. Kerk. Hij was klein 
en donker, in de omgang bijzonder vrien-
delijk, maar geen gemakkelijk heerschap. 
Hij was gehuwd met Fokje Zuidema. Ze 
hadden geen kinderen. Hij heeft nooit de 
beruchte jodenster gedragen. De gehele 
oorlogstijd ging hij rustig zijn gang. Alleen 
Jacob Elzinga, Lutkepost 7, was er mee 
op de hoogte.

De april-mei staking
Op 3 mei 1943 fietste Sjouke Stel met 
J. Dijkstra richting Kollum. Stel had een 
groentenzaak in het pand met de pilaren 
aan de Voorstraat, in de volksmond de 
Gerbozalen. Hij was van plan aardappe-
len te gaan kopen op de klei. Het was 
zeer onrustig i.v.m. de uitgebroken april-
meistaking. Dit was een reactie op de 
oproep van generaal Christiansen, dat 
de Nederlandse militairen opnieuw in 
krijgsgevangenschap zouden worden 
gevoerd. Onderweg verschenen plot-
seling twee motoren met zijspan. Snel 
fietsten beiden bij L. Klaver het erf op. 
De Duitsers passeerden hevig schie-
tend. Ineens raakte Stel de fiets van 
Dijkstra zodat beiden vielen. Tot zijn 
schrik merkte Dijkstra dat zijn makker 
dodelijk getroffen was.

Het naderend einde
Begin 1945 werd de situatie onrustiger. 
Evacué’s kwamen en troepenbewegin-
gen namen toe. Willem van der Veer, 
die een winkel had aan de Voorstaat 62, 
hield een dagboek bij. Daaruit proeven 
wij de drukte en de spanning tijdens 

deze dagen. “16 januari 1945: De eerste 
evacué’s kwamen hier aan… In verschil-
lende gebouwen hier ondergebracht. 
Hele rijen bomen verdwijnen. 26 janu-
ari 1945: Een trein met 1000 evacué’s 
uit Roermond. Gezinnen die evacué’s 
geweigerd hadden, krijgen nu Duitsers 
ingekwartierd. 1 februari 1945: Weer 
inkwartiering. 7 februari 1945: Weer 
inkwartiering. 8 maart 1945: Vele in-
kwartieringen. Naar ze zelf zeiden was 
dit hun laatste reis. 11 maart 1945: Veel 
drukte van troepen. 4 april 1945: De 
bevolking komt in vrijheidsstemming. 5 
april 1945: Vanmorgen afweergeschut 
in actie vanaf een spoortrein. Het doel 
was een kabelballon. Even later cirkel-
den er twee Tommy’s omheen. Velen in 
de kelders, maar geen enkel schot werd 
gelost. 6 april 1945: De gehele nacht 
troepenvervoer met auto’s, wagens en 
te voet. Bij verschillenden werd een 
fiets gevorderd. 7 april 1945: Troepen-
vervoer naar Leeuwarden. En maar fiet-
sen stelen. 8 april 1945: Vannacht zijn 
hier ongeveer 150 soldaten gekomen. 
Een viertal huizen dienden ontruimd te 
worden. De gehele zondagmiddag aan 
het sjouwen geweest. 9 april 1945: Van-
avond weer veel drukte op de weg. 10 
april 1945: Vannacht weer druk verkeer. 
De gehele dag hier Tommy’s rondge-
scharreld. In West twee auto’s in brand 
geschoten, waaronder één met muni-
tie. De Duitsers aan het putjesgraven in 
Oost en in Lutjepost. 12 april 1945: De 
Duitsers vertrokken. De boeren moes-
ten ze rijden. Vanavond zijn ze nog niet 
terug. 13 april 1945: Vannacht om kwart 

voor twaalf hevige beschieting 
in het Oost op een trein. Alles 
was verlicht. Volgens geruch-
ten zitten ze nu vlak bij Gro-
ningen en bij Appelscha. 14 
april 1945: ’s Avonds  6.00 uur 
kwam het bericht dat de eer-
ste Canadese tanks in Twijzel 
waren. Maar ze rukten op naar 
Veenwouden. ’s Avonds reden 
hier enkele Duitse patrouilles 
de straten langs.”

De NBS in actie
De NBS (Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten) in Acht-
karspelen had de opdracht te 

voorkomen dat de bruggen te Stroobos, 
Blauwforlaet en Kootstertille door de 
bezetter zouden worden vernield. Deze 
bruggen waren van strategisch belang 
voor de opmars naar Noord-Friesland 
en westelijk Groningen. De NBS stond 
onder commando van Wim van Mourik. 
Ze bestond uit negen groepen, verdeeld 
over drie secties. De groep Buitenpost 
behoorde tot de sectie Noord-Achtkar-
spelen. Zij stond onder commando van 
Teake Roorda van de Jeltingalaan. In 
januari 1945 werd het naderend einde 
ook bij de NBS voelbaar. Er kwamen 
diverse instructies om de uiterste voor-
zichtigheid in acht te nemen. Niemand 
mocht belastend materiaal bij zich heb-
ben, als hij zich op de openbare weg be-
vond. Maart 1945 kwam de laatste zen-
ding wapens, waaronder 37 geweren, 2 
bazooka’s met 30 granaten, 1 bren met 
2200 patronen en ander materiaal. De 
boerderij van Elzinga werd de belangrij-
ke bergplaats. Op diverse plaatsen wa-
ren reeds wapeninstructies geweest. 
Blauwe overalls, legitimatiebewijzen en 
armbanden werden gereed gemaakt 
en klaar gelegd. Op 8 april ontving Van 
Mourik de code: “De fles is leeg”. De 
sabotagesacties konden beginnen. Drie 
manschappen uit de groep Buitenpost 
kregen opdracht om in de nacht van 13 
op 14 april om 1.30 uur de telefoonkabel 
ten oosten van de brug over de Zwem-
mer in de Rijksstraatweg door te zagen. 
Deze kabel lag daar vrijwel bloot in een 
mangat. De operatie lukte.

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945, deel 8

Woningen De Bosk 20 t/m 34 te Harkema, afgebroken in 1967. De foto 
werd een jaar eerder genomen, waarop o.a. is te zien dat de weg nog 
onverhard was. Eigenaar was de Stichting Woningbouw in de gemeente 
Achtkarspelen. Op deze plek is nu het sportveldencomplex De Bosk. 

(foto: foto-archief gemeente Achtkarspelen)

Daniël Kampijon. (foto: Jasper Keizer)

Oorlogsjaren Kruidentuin in 
dagboeken opgetekend

Dankzij verschillende oproepen in de media om informatie over 
de geschiedenis van De Kruidhof beschikbaar te stellen, dook 
onlangs zeer gedetailleerde informatie op over de vijf oorlogs-
jaren op de Proeftuin van Buitenpost. Mevr. Talma uit Twijzeler-
heide kreeg een doos boeken in handen van wijlen Jan Hiem-
stra, die destijds in Kootstermolen woonde. Hiemstra werkte 
van 1935 tot 1956 in de Proeftuin, vanaf 1946 aangeduid als de 
Kruidentuin. Van Wobbe Blaauw, die voor en tijdens de oorlog 
chef was van de Proeftuin, kreeg Jan Hiemstra de opdracht 
zijn werkzaamheden zeer gedetailleerd te beschrijven. In spe-
ciaal daarvoor bestemde boekjes beschreef hij niet alleen de 
verschillende werkzaamheden per dag, maar ook de weersom-
standigheden van het moment en gegevens over de planten. 
Behalve van Jan Hiemstra zijn er ook twee soortgelijke boekjes 
van Iete Hiemstra, waarschijnlijk een broer van Jan, bewaard 
gebleven. De Kruidhof is erg blij met deze gegevens en ziet ze 
als een aanvulling op de geschiedschrijving. Over de tachtigja-
rige geschiedenis zal De Kruidhof dit jaar een boek uitgeven.

De dagboekjes van Jan Hiemstra, 1940-1945. (foto: De Kruidhof)

Skite

It Frysk kin hiel moai en sprekkend wêze yn de wat rûgere 
wurden. En dochs klinkt it dan earder humoristysk as banaal.

Dy man? Dy hat noch nea foar achten skiten.
Die man? Die kan nooit tot een besluit komen.

In oar de kont liene en sels troch de ribben skite.
Iemand iets lenen en er zelf nadeel van ondervinden.

Dat frommes wol heger skite as har kont heech sit.
Die vrouw is ontzettend eigenwijs.

Tink der om, dy twa skite yn ien pôt.
Pas op, die twee spelen onder één hoedje.

Dan skyt der wol wer in fûgeltsje dat no noch gjin kont hat.
Komt tijd komt raad.

It is hjir sa gesellich, de klok skyt oeren.
Het is hier zo gezellig, de tijd vliegt voorbij.

Sprekwurd fan de moanne
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