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Negentig keer eenmaal per jaar vergaderen
Het was voor de negentigste maal dat Plaatselijk Belang Buitenpost, ditmaal op 22 april, haar jaarlijkse ledenvergadering hield. Een 
respectabele leeftijd, maar nog jong genoeg om als bestuur met de aanwezige leden ver vooruit te gaan kijken. Van links af:  hoofdgast 
burgemeester van der Zwan en bestuursleden Geertje van Dijk, Leonie Kramer, Johan Kootstra, Fokko Terpstra en Herman Bergervoet.

Spelregels scherper 
aanlevering van kopij
Iedere maand is het spannend 
welke en hoeveel kopij wij aange-
leverd krijgen. En daarover is geluk-
kig  steeds minder te klagen. Het 
betekent ook iedere keer weer een 
inspannende opdracht om alles de 
plek in ons blad te geven, die het 
verdient. En dàt wordt juist steeds 
moeilijker. Binnen onze 20 pagina’s 
willen we graag alles passend krij-
gen en tegelijkertijd er goed uit la-
ten zien. Dan is het steeds spijtig 
als een fraai stuk gekort moet wor-
den of een mooi plaatje een min-
der ooglijk formaat krijgt. 
Daarom hebben wij als redactie 
besloten om de spelregels voor de 
aanlevering van kopij opnieuw te 
bekijken en aan te scherpen:
- voor De Binnenste Buiten zijn ac-
tualiteit, informatieve waarde en 
dorpsbinding belangrijke criteria. 
Stukken die daaraan niet voldoen, 
plaatsen we niet of maar deels.
- wij willen niet ‘papegaaien’. Stuk-
ken die op andere manieren in de 
media al de nodige aandacht heb-
ben gekregen willen we, tenzij er 
een duidelijk belang is, in principe 
niet in onze kolommen herhalen.
- met onze artikelen willen we ons 
zo veel mogelijk richten op zaken 
die een zo breed mogelijke interes-
se kunnen bedienen. We gaan ons 
daarom beperken in heel specifieke 
doelgroepen. Met name voor  het 
plaatsen van sportuitslagen, zaken 
die buiten ons dorp plaatsvinden, 
en dergelijke heeft dit gevolgen.
We zullen ook proberen om infor-
matie en foto’s  die qua formaat 
onze papieren pagina’s overbelas-
ten in de toekomst meer op onze 
internetpagina’s van www.binnen-
buitenpost.nl de ruimte te geven. 
Wij hopen dat u begrip hebt voor 
deze vernieuw(d)e insteek en niet-
temin onze kopijbus onverminderd  
weet te vinden.

Als Plaatselijk Belang Buitenpost hebben we be-
slist niet de illusie dat we een ieder die het ver-
dient, dit teken van waardering voor vrijwillige 
dienstbaarheid aan ons dorp kunnen geven. Wel 
zijn we er zeker van dat ieder jaar opnieuw de Sul-
veren Brims op een terechte plek is opgespeld. Dit 
gold afgelopen donderdagavond 22 
april ook voor de leden van Stichting 
Oud-Achtkarspelen die het kleinood 
in ontvangst namen. PBB-voorzitter 
Johan Kootstra gaf daarbij aan dat 
deze Stichting zich bezighoudt met 
een zaak van belang: het levend en 
toegankelijk houden van het verleden. 
Ook voor een dorpsgemeenschap als 
die van Buitenpost is het interessant 
èn belangrijk haar verleden te kennen. 
En misschien ook, van de fouten en 
goede zaken die daarin beschreven 
staan, te leren. Juul Beerda (links op 
de foto) en Jasper Keizer (rechts op 
de foto) namen de bloemen en speld 
in ontvangst, maar speciaal werd ook 

Dirk Wildeboer genoemd, die om gezondheidsre-
denen niet aanwezig kon zijn. Alledrie dragen bij 
in de aandacht die in dit dorpsblad aan de historie 
van ons dorp wordt gegeven. Jasper Keizer gaf in 
zijn bevlogen dankwoord aan de Brims zeker te 
waarderen.

Een bijzondere gebeurtenis op vrijdag 23 april 
in de bibliotheek... bruidspaar Nynke en Martin 
kozen voor elkaar en voor de bieb.

Uit de mail van de bruid: “We hebben voor een 
reportage in de bibliotheek gekozen omdat we bei-
den van lezen houden (en hielden.. Martin leest 

momenteel niet heel veel meer). We zochten een 
originele lokatie waar we ons ‘thuis’ zouden voe-
len: tussen de boeken! We hebben ons eerste 
serieuze gesprek - wat later leidde tot een rela-
tie - gehad in de mediatheek van de Christelijke 
Hogeschool in Ede. Ook tussen de boeken dus!  
Omdat ik in Buitenpost geboren ben en mijn ouders 

daar nog steeds wonen, hebben 
we logischerwijs voor deze bi-
bliotheek gekozen. Ik was daar 
vroeger ook lid en kwam er elke 
week om boeken te lenen. Daar-
naast herinnerde ik me dat de 
bibliotheek behoorlijk opgeknapt 
is, dus is het ook nog eens een 
mooie lokatie. Leuk en bijzonder 
genoeg om heen te gaan!”

Waar de bieb dus al niet goed 
voor is! Nieuwsgierig gewor-
den? Voor meer foto’s van het 
bruidspaar en voor meer infor-
matie over de bieb: 
www.ontdekdebieb.nl

31 mei start 
Avondvierdaagse
Zoals al vele jaren gebruikelijk, wordt er ook 
dit jaar weer een avondvierdaagse georga-
niseerd in Buitenpost. In de week van 31 
mei tot en met 4 juni kunnen de wandellief-
hebbers vier avonden lang aan hun trekken 
komen op een aantal mooie routes in onze 
directe omgeving.

Startplaats is elke avond bij de korfbal-
lokatie op sportpark De Swadde, waar ‘s 
avonds vanaf 6 uur kan worden gestart met 
een route die elke avond weer anders is. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-. De wande-
laars moeten in deze week dus vier avon-
den lopen. Normaal gesproken zal er ge-
wandeld worden op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Mocht één van deze 
avonden niet uitkomen dan kan de woens-
dag als een inhaalavond worden gebruikt 
(route van de maandag wordt in omgekeer-
de richting gelopen). Het is ook mogelijk 
één avond te wandelen. Het inschrijfgeld 
bedraagt dan € 2,50. Voor de wandelaars 
die vier avonden hebben gelopen ligt er op 
vrijdagavond (of donderdagavond) een me-
daille klaar. Door de ééndaagse wandelaar 
kan direct na de wandeling de medaille in 
ontvangst worden genomen.

Aanmelden kan elke avond bij het startpunt. 
Vrijdagavond zullen de wandelaars onder 
begeleiding van een tamboerkorps wor-
den binnengehaald. Zo kunnen ook andere 
dorpsbewoners meegenieten met dit fees-
telijk gebeuren. De avondvierdaagse wordt 
al vele jaren met veel enthousiasme door 
een groepje vrijwilligers georganiseerd. Zo-
als bij vele organisaties is ook hier behoefte 
aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u 
leuk om ook eens te helpen bij bijvoorbeeld 
de stempelposten die elke avond op ver-
schillende plekken bezet moeten worden, 
meld u dan aan bij: Cisca de Boer telefoon 
0511-541169. Hier kunt u ook terecht met 
andere vragen over de avondvierdaagse. 
De avondvierdaagsecommissie Buitenpost 
wenst iedere wandelaar(ster) plezierige 
wandeluren toe.

Trouwfoto’s in bibliotheek aan de Kerkstraat

De Sulveren Brims voor Buitenposter leden
Stichting Oud-Achtkarspelen
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Herdenking 4 mei
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat ons land werd bevrijd, en dit wordt op 
5 mei gevierd. Herdenken doen we elk jaar en we denken dan aan de 
gevallenen uit de 2e wereldoorlog, maar ook aan de gevallenen uit andere 
oorlogen en gevallenen die bij vredesacties zij omgekomen. Het thema is 
dit jaar: Vrijheid wereldwijd, wat is daarvoor nodig. Informatie hierover is te 
vinden op de website van het landelijke comité, www.4en5mei.nl.

De herdenking op 4 mei in Buitenpost is traditiegetrouw bij het monument 
naast de Hervormde kerk en begint om 19.45 uur. Voorafgaand is er een 
‘stille tocht’ die begint vanaf de parkeerplaats van de Fonteinkerk aan de 
Achtkant. Deze tocht begint om 19.30 uur. Om 19.00 uur zal er in de Fon-
teinkerk een bijeenkomst worden gehouden, waaraan predikanten van de 
verschillende kerkgenootschappen uit Buitenpost zullen medewerken. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het 4-mei comité Bui-
tenpost hoopt ook dit jaar op veel belangstelling

Programma CH 2010 krijgt vorm! 
4 Augustus dit jaar is het weer zover, dan gaat het Con-
cours Hippique in Buitenpost weer plaatsvinden.

Het bestuur is druk bezig met het regelen van deze 
dag. Het programma krijgt alweer vorm en ik kan u 
verklappen dat het dit jaar een dag vol met prachtige 
paardensport is. Zoals u gewend bent is er ‘s ochtends het eerste parcour 
springen en ‘s middags de grote prijs springen van Buitenpost. Ook dit jaar 
zullen er weer vele toppers aan de start verschijnen en strijden in de bar-
rage om als winnaar uit de bus te komen.

Dit jaar zal in Buitenpost bekend worden wie er kampioen van Nederland 
wordt bij de eenspannen hackney’s kleine maat ereklasse. Het tweede Ne-
derlands kampioenschap is merries Fries ras. De zwarte parels gaan dit jaar 
in Buitenpost strijden om de titel 2010 en er zijn vele favorieten.

Het Friese paard is zeer populair en wordt gebruikt in diverse takken van 
sport. Zowel als rijpaard als men- en tuigpaard kan het Friese paard goede 
prestaties leveren. Dat de Fries al vele eeuwen de mens ten dienste staat, 
is bekend uit oude geschriften. Het Friese paard heeft naast een fantas-
tisch exterieur een karakter, dat zich kenmerkt door vriendelijkheid, intel-
ligentie, aanpassingsvermogen en een enorme bereidwilligheid om voor 
de mens te werken.

Het zal een spannende strijd worden in Buitenpost, met alle toppers in de 
baan. Schrijf alvast 4 augustus in u agenda voor een prachtige paarden-
sportdag. Voor meer informatie kijkt u ook op www.chbuitenpost.nl of 
wordt lid van de ch Buitenpost hyves.

Als groepje hebben wij handwerken als hobby. Wij doen dit ook nog eens 
voor een goed doel, namelijk Dorcas. Wie doet met ons mee? Garen en 
andere benodigdheden is bij ondergetekende verkrijgbaar op de Kuipers-
weg 15.

mevrouw Beeksma, Kuipersweg 15, tel. 544418

Zeg het  maar...
Handwerken voor Dorcas

Lenteconcert
brassband
Concordia

Op zaterdag 15 mei houdt Chr. 
brassband Concordia uit Buiten-
post haar jaarlijkse voorjaarscon-
cert. Ook dit jaar belooft het een 
leuk concert te worden, met voor 
ieder wat wils. We hebben dit jaar 
gekozen voor het thema ‘Van Klas-
siek tot Modern’. Zowel oudere als 
moderne stukken zullen de revue 
passeren, maar ook een echt klas-
siek brassband stuk zal niet ontbre-
ken. Ook onze jeugdleden zullen 
ons met enkele stukken helpen. 
Samen met onze nieuwe dirigent 
Richard Visser, hebben we nage-
dacht over een solist en dit werd 
Femke IJlstra. Femke IJlstra is een 
fantastische saxofoon soliste en 
komt ook nog uit de buurt. In mei 
2009 heeft ze haar master-studie 
gehaald met onderscheiding.

Femke musiceert in het ‘Syrène’ 
saxofoonkwartet, dat al veel mooie 
concerten heeft mogen verzorgen 
in Vredenburg te Utrecht. Ook 
wordt ze vaak gevraagd bij toonaan-
gevende symfonie orkesten zoals 
het Concertgebouw orkest en het 
Radio Philharmonisch orkest. We 
nodigen u dan ook graag uit hierbij 
aanwezig te zijn. Het concert vindt 
plaats op zaterdag 15 mei 2010 om 
20.00 uur in de Fonteinkerk (aan 
de Bernhardlaan). Een kaartje kost 
slechts 5 euro en is tevens in de 
pauze inwisselbaar voor een con-
sumptie.
 
De kaartjes zijn te koop bij de in-
gang. Ook kunt u ze alvast bestel-
len via: kaarten@brassbandconcor-
dia.nl Voor meer informatie: www.
brassbandconcordia.nl

Graag tot ziens, 
Brassband Concordia.

Judoschool Marco Oord start
Vanaf dinsdag 11 mei gaat judoschool Marco Oord wekelijks judolessen 
verzorgen in het gymlokaal van het Lauwers college. Judoschool Marco 
Oord is reeds gevestigd in Drachten, Haulerwijk en Surhuisterveen. Zowel 
de recreant als de wedstrijdjudoka is van harte welkom. De lessen zijn 
bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Wij willen starten met twee groepen 5 
tot 8 jaar van 16.30 tot 17.15 uur. En 9 jaar en ouder van 17.15 tot 18.15. 
In de maand mei zullen de lessen kosteloos worden verzorgd. De les-
sen zullen worden gegeven door Geert de Haan uit Augustinusga. Geert 
is gediplomeerd judoleraar en is aangesloten bij de judobond Nederland. 
Mocht je interesse hebben meld je dan aan via info@judoschooloord.nl of 
kom gewoon langs op 11 mei. Kleding advies: lange training/joggingbroek 
en een oude trui.

Witte jo it noch? 
Ferline jier hat de gemeente Achtkarspelen de redaksjeleden fan alle 
doarpskranten en de leden fan it Pleatslik Belang yn har gemeente in kur-
sus Fryske stavering oanbean. Doe dienen der fjirtjin minsken mei. It ôfrû-
ne winterskoft mochten sy, ek wer om ’e nocht, nei in ferfolchkursus. Fiif 
fan dy dielnimmers wienen dêr wol waarm foar te krijen en hienen dêr wol 
sin oan. Ien kear yn de fjirtjin dagen gienen sy op tiisdeitejûn nei Surhuzum 
om dêr twa oeren les te krijen fan Jikke Olivier út Kollum, lesjouster fan de 
Afûk. Der moast wol in soad dien wurde. Sa moasten hja foar alle lessen 
in skriuwopdracht útfiere en ek in stik tekst oersette fan it Nederlânsk yn 
it Frysk. En dan it oare hûswurk noch! Bytiden wie it aardich dreech, mar 
dochs ha sy it folhâlden. It wiene tagelyk noflike jûnen mei in soad wille. 
Dy ferfolchkursus joech in hiel stik ferdjipping yn de al yn it ferline jier op-
diene kennis fan it Frysk. En fansels krigen sy oan de ein wer in sertifikaat, 
sa’t te sjen is op de foto. Mar der binne ek in pear dryste dielnimmers 
dy’t harren opjûn ha foar it dieleksamen stavering en tiidwurden fan de 
Afûk. Jikke wie dêr sa oer te sprekken dat sy oanbea om noch in tal eksa-
mentrainingen te jaan by har thús. Sa binne de eksamenkandidaten dizze 
moanne noch wol oan it switten en stinnen om op 24 april goed beslein op 
it eksamen te ferskinen. En no mar hoopje dat se allerearre slagje!

Op ’e foto fan lofts nei rjochts: Jikke Olivier, Liesbeth Groenland, Kornelis 
van Dekken, Andries van Dekken, Cathy Pot en Annie Snijder.

Zaterdag 8 mei Wereldwinkeldag
De zaterdag voor moederdag is het weer landelijke Wereldwinkeldag. De 
Wereldwinkel zal ter gelegenheid van deze landelijke dag met een kraam, 
bemand door onze vrijwilligsters, buiten voor de Poiesz-supermarkt extra 
aandacht vragen voor haar ‘eerlijke’ producten. U kunt daar en in de winkel 
dan terecht voor mooie moederdagcadeau’s, maar natuurlijk ook voor de 
‘eerlijke’ foodproducten, cadeaupakketjes, kinderspeelgoed, ansichtkaar-
ten e.d. 

Kom langs en laat u verrassen door ons prachtige aanbod en steun hier-
mee de mensen in derde wereld landen. Voor de kinderen ligt in de week 
van 3 tot en met 8 mei een mooie kleurplaat klaar in onze winkel. De 
mooiste kleurplaat wordt beloond met een prijsje. In dezelfde week kunt 
u uw kassabon voorzien van naam en telefoonnummer inleveren. Uit de 
ingeleverde kassabonnen worden drie prijswinnaars getrokken.

Jongerenevene-
ment Freshness 
zoekt sponsors
Op vrijdag 28 mei vindt voor de 
tweede keer het jongereneve-
nement Freshness in Buitenpost 
plaats. Dit festival is een initiatief 
van de gemeenten Achtkarspe-
len en Kollumerland c.a. en is be-
doeld voor alle jongeren uit deze 
gemeenten. Freshness heeft als 
doel jongeren te laten zien dat 
een feest of festival ook zónder 
alcohol hartstikke leuk en gezellig 
kan zijn. De gemeenten betalen 
de organisatiekosten van Fresh-
ness, maar doen ook een beroep 
op sponsoren om dit evenement 
mogelijk te maken. Achtkarspelen, 
Kollumerland c.a. en stichting Tim-
paan Welzijn vinden het belangrijk 
om de jeugd voor te lichten over 
de effecten van alcohol. Omdat 
Freshness een maatschappelijke 
doelstelling dient, is het belangrijk 
dat ook bedrijven een steentje bij-
dragen in de vorm van sponsoring. 
De organisatie van Freshness is 
daarom op zoek naar sponsoren en 
zal hiervoor binnenkort een aantal 
bedrijven benaderen.

Op het Mejontsmaveld zullen tal 
van activiteiten te beleven zijn, 
zoals muziekoptredens, sport en 
spelletjes. De eerste editie van 
Freshness werd vorig jaar door 
honderden jongeren bezocht en 
was een groot succes. Dit jaar wil-
len de gemeenten nog meer jonge-
ren trekken. De jongeren uit onze 
gemeenten doen een beroep op u 
om mee te doen!

Activiteiten van 
het IJstijdenmuseum
In het komende zomerseizoen zijn een aantal interessante activiteiten in 
het IJstijdenmuseum gepland. Hieronder een overzichtje:

Zo is er op zaterdag 29 mei een jongeren doedag. Jongeren kunnen mee 
experimenteren met het prepareren van fossielen, het maken van sierra-
den, het schilderen van lieveheersbeestjes en allerlei andere activiteiten. 
Op zaterdag 26 juni wordt er een boerendag georganiseerd met oude 
boerenmachines en andere activiteiten. 
Op zaterdag 24 juli houdt het IJstijdenmuseum een prehistorische markt 
met kramen.  
Op zaterdag 4 september is er een zwerfstenendag met onder anderen 
zagen en polijsten van zwerfstenen 
Op zaterdag 23 oktober wordt de traditionele Kunst en Kitschdag ge-
houden. 
 
Tussen de bedrijven door worden er op de drukke dagen rondleidingen 
in het museum gegeven voor de bezoekers. Door bestuursleden van de 
stichting is een aantal mensen opgeleid om deze rondleidingen te geven 
en informatie te verstrekken over de activiteiten in en om het museum.

Mait ydslûden
door Janne Oosterwoud

Wat in feest nei de winter, it lûd 
fan de earste skries, de rop fan 
de tjiftjaf! Dan wol ik even ús heit 
belje, mar dat kin net mear. Ik fertel 
it him wol, ek dat it alle jierren 
minder wurdt mei de fûgels. Yn 
myn poëzyalbum hat er in prachtich 
gedichtsje skreaun oer de ljurk.* 
Sûnt is de ljurk myn favoryt. Dit 
lytse greidefûgeltsje stiicht sa blier 
sjongend omheech de loft yn, dat 
alle winterdepresjes ferdwine. In 
lûd oan ‘e himel ta. Mar ljurken 
binne der net mear om Bûtenpost 
hinne, dan moatst fierderop. 
As profesjonele natuerswalkers 
strune wy troch it Lauwersmargebiet, 

myn fûgelfreondin en ik, mei de 
fierrekiker om ’e nekke. Yn it militêr 
oefenterrein binne elke maitiid 
ljurken en wy rinne hoopfol dy 
kant út. Der komt ús gjin stilte en 
ljurkjesjongen yn ’e mjitte, mar it 
brommen fan foertugen, it heidensk 
lawaai fan helikopters. Oarloch yn 
Marnehuizen! Om it hiele terrein 
hinne agressive buordsjes: ‘Bij het 
beveiligen van dit objekt mogen 
zonder nadere opdracht conform 
de instructies vuurwapenen 
worden gebruikt.’ Earme ljurken...
earme wy…

*leeuwerik
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behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 24 mei 2010. 
De volgende editie verschijnt 

in week 22 van 2010.

> Het faillissement van bouwbedrijf K.J. de Vries 
is, ondanks een aardige opdrachtportefeuille, op 
dinsdag 23 maart uitgesproken. In de jaren ’70 
was het bedrijf trendsetter met de bouw van 
de eerste ligboxstallen voor boeren. Een recent 
bouwproject was de bouw van het nieuwe chi-
nees restaurant in It West. Bij het bedrijf werkten 
zo’n twintig personen.

> De plaatselijke 24 leden tellende postduiven-
vereniging De Koerier heeft vorige maand weer 
een veiling van jonge postduiven gehouden. Op 
de veiling kwamen ook mensen van buiten de 
vereniging op af. De opbrengst van ongeveer dui-
zend euro zal ondermeer gebruikt worden voor 
het opknappen van het clubgebouw. 

> Hoewel een bericht in de Leeuwarder Courant 
anders suggereerde wordt de Kuipersweg toch 
dit jaar heringericht. Met de aanpassing moeten 
de klachten van aanwonenden over waterover-
last en trillingshinder verholpen worden.

> De politie is op 14 april verhuisd van het bureau 
aan de Kerkstraat naar het gemeentehuis aan de 
Stationsstraat 18. Hier is een servicevestiging 
geopend waar burgers met al hun politiezaken 
terecht kunnen. Voor het loket gelden dezelfde 
openingstijden als die van het gemeentehuis. 

> De ‘verplichte’ donatie in de melkbus voor het 
gratis afhalen van tweedehands paardenspullen 
bij stal Paula de Jong, voor het Brooke Hospitaal 
for Animals heeft ruim 500 euro opgebracht. Dit 
hospitaal zet zich in voor ezels en werkpaarden 
van arme mensen in Egypte, India en Pakistan.

> Na een reeks ongevallen op de spoorweg-
overgang Oost wordt de gevaarlijke situatie nog 
deze maand aangepakt door de gemeente. 
Hoewel de overgang over enkele jaren komt te 
vervallen door de aanleg van de nieuwe rond-
weg, hebben de provincie Fryslân en ProRail 
toch besloten maatregelen te nemen, mede op 
verzoek van de gemeente De werkzaamheden 
zullen waarschijnlijk een dag duren. Op die dag 
wordt de spoorwegovergang ter hoogte van de 
parallelweg volledig afgesloten. Het langzame 
verkeer wordt dan tijdelijk over de hoofdrijbaan 
geleid.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Twee aanmeldingen Bûtenposter 
Keninginne verkiezing
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. Maar 3 of 4 kandidaten is natuurlijk veel 
mooier, en hebben we ook een betere verkiezing. Dus ben jij een leuke 
meid van (bijna)16 jaar of ouder en heb je altijd al eens een belangrijke rol 
willen spelen in ons mooie dorp dan is dit je kans! Voor de winnares staat 
weer een prachtig prijzenpakket klaar, gesponsord door Sportgezond-
heidscentrum Allert Pol, Carin’s haarmode, schoonheidssalon Tripartite, 
Buwalda fotografie, Hedera bloemen, EP Faber, Modique en Op ‘e Stâl. 
Geef je op door een leuk verhaal over jezelf met een mooie foto te mailen 
aan s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl De verkiezing wordt gehouden 
d.m.v. stemming op onze web-site www.feestweekbuitenpost.nl gedu-
rende de gehele maand mei. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 28 april.

Eerste opgave lichtroute binnen!
Nog voordat we een oproep hebben gedaan kregen wij een opgave bin-
nen voor de lichtroute. Dit doet ons goed! Natuurlijk willen we dit jaar ook 
weer een mooi versierd dorp tijdens de feestweek en daarom hierbij de 
oproep aan u allen! Doet u mee met uw straat of tuin? Geef u dan op bij 
Suzanne: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl vermeld hierbij om welke 
straat of tuin het gaat, het telefoonnummer, mail en adres van de contact-
persoon. Succes met de voorbereidingen!

Optocht Koninginnedag
Voor de optocht hebben zich bij ons 6 straten gemeld die deelnemen met 
een versierde wagen. Dit zijn: Concourslaan, Irenestraat, Julianalaan, Jel-
tingalaan, Berberkrûd en Molenstraat. Zijn er nog straten die meedoen dan 
kunt u zich opgeven bij Janine: j.dijkstra@feestweekbuitenpost.nl Verder is 
de organisatie van Koninginnedag geheel in handen van stichting Maxima-
Al en zijn wij alleen op financieel gebied gaan samenwerken. Kijk voor het 
programma van Koninginnedag elders in dit blad. Dit gaat via de stichting 
Maxima-Al. Onderstaand een foto die ons door Hielke Boorsma gestuurd 
werd van de optocht van 1979. Om alvast in de stemming te komen!

Feestweek-paardenmarkt groter
De traditionele paardenmarkt wordt in Buitenpost alweer meer dan 100 
jaar georganiseerd. De lokaties zijn af en toe wat gewijzigd en het aan-
tal paarden liep de afgelopen jaren ook terug. Ook met het oog op het 
altijd weer spectaculaire Concours Hippique zijn wij van mening dat we 
de paardenmarkt nieuw leven in moeten blazen, hier is alles toch mee 
begonnen al die jaren geleden. Wij hebben samen met gemeente en een 
aantal enthousiaste marktliefhebbers uit Buitenpost en omstreken een 
mogelijkheid gevonden om toch weer een grote paardenmarkt te kunnen 
organiseren. Wij hebben onze doelstelling gezet op zo’n 100- 150 paarden 
en pony’s, dat lijkt alweer veel meer op een volwaardige veemarkt. Op 
traditionele wijze worden de paarden en pony’s verhandeld, mooi om te 
zien dat deze traditie zo in ere wordt gehouden.

Expositie Tweede Wereldoorlog
bij boekhandel IJlstra
 
Door de stichting Oud Achtkarspelen is een expositie ingericht in de daar-
voor bestemde ruimte van boekhandel IJlstra aan de Kerkstraat. Het is 
de eerste expositie van de stichting die op deze manier georganiseerd 
wordt. De expositie is vrij toegankelijk, voor de een als herinnering,voor 
de ander een kennismaking met al datgeen wat met de oorlogsjaren te 
maken heeft. De expositie omvat fotomateriaal, uit privé-bezit, van de 
Nazi-propaganda in Duitsland van de jaren 1930-40. Affiches met als doel 
medewerking te krijgen van de bevolking aan het regime in Nederland 
of sanctiemaatregelen die genomen zullen worden indien aan bepaalde 
maatregelen geen gehoor gegeven wordt. In een vitrine zijn huishoude-
lijke producten te zien die in die jaren gebruikt werden,verder klein oor-
logsmateriaal en helmen van verschillende nationaliteiten. Heel bijzonder 
is het gevangenenummer en het door de heer Oosterhof, oud-directeur 
van Sociale Zaken van de Gemeente Achtkarspelen, tijdens zijn gevangen-
schap vervaardigde zakschaakspel. De opening door de voorzitter Datema 
van de stichting Oud-Achtkarspelen vindt plaats 29 april om 15.00 uur.

Dorps-netwerkend samenwerken

In Buitenpost zijn meerdere belangenorganisaties actief op allerlei 
gebieden. Vrijwilligersorganisaties, maar ook professionele organi-
saties komen op voor de belangen van bepaalde groeperingen. Som-
mige organisaties hebben een algemeen belang, terwijl anderen 
meer het belang van eigen leden voor ogen hebben. 

In veel gevallen zijn er raakvlakken of overlappen doelstellingen van deze 
organisaties elkaar. In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat organisaties 
min of meer afhankelijk van elkaar zijn. Ondanks dat, bestaat de indruk 
dat structurele communicatie tussen al deze groeperingen niet goed van 
de grond komt. Het over en weer communiceren in een meer gestructu-
reerde vorm zou voordelen voor een ieder kunnen hebben. In de eerste 
plaats is het prettig op de hoogte te zijn van activiteiten van anderen op 
enig moment. Dat kan voorkomen dat organisaties elkaar in de weg lopen. 
Daarnaast is het heel goed mogelijk om gebruik te maken van elkaars 
deskundigheden en netwerken. In de derde plaats is het mogelijk om pro-
blemen aan te laten pakken door de meest geschikte organisatie op dat 
moment. 

Plaatselijk Belang heeft zich over de kwestie gebogen en wil proberen te 
komen tot een meer gestructureerd overleg tussen deze groepen. Om 
niet te veel hooi op de vork te nemen werd eerst een voorzichtige start 
gemaakt met een klein comité dat Plaatselijk Belang, de BUVO en de 
Feestcommissie vertegenwoordigde. Gezamenlijk kwamen deze tot de 
constatering dat een soort van dorpsnetwerk mogelijkheden biedt. Het 
uiteindelijke doel van dat netwerk is dat vertegenwoordigers van diverse 
organisaties elkaar over en weer kunnen ondersteunen en contacten on-
derhouden over diverse onderwerpen. 

Een eerste activiteit zou het gezamenlijk samenstellen van een evene-
mentenkalender voor Buitenpost kunnen zijn. Hierbij kunnen dan zoveel 
mogelijk organisaties hun evenementen op elkaar afstemmen. De ontwik-
kelgroep zal in de nabije toekomst de ideeën verder ontwikkelen. Sugges-
ties zijn welkom op dorpsnetwerk@gmail.com.

April 2010 - de jaarvergadering

 De afgelopen weken stonden voor het bestuur uiteraard in het 
teken van onze jaarlijkse ledenvergadering. Het betekent iedere keer weer 
een periode van meer regel- en besliswerk dan gewoonlijk. Ditmaal zat 
er extra werk aan vast, want het was door PBB ook gekozen als het mo-
ment, met een bijeenkomst vooraf aan de vergadering, om het 10-jarig 
jubileum van De Binnenste Buiten te vieren. Het resulteerde op 22 april in 
een uitstekend smakend koud buffet. Het bleek tegelijkertijd een plezierig 
moment om met de meeste medewerkers van PBB en dit blad persoon-
lijk kennis te maken of bij te praten.
 Ook moest er een Sulveren Brims-ontvanger worden gekozen. 
U kunt op de voorpagina lezen wie ditmaal werd gekozen uit de tal van 
kandidaten, die allemaal even terecht dit door PBB ingestelde teken van 
waardering hadden kunnen ontvangen. Wij feliciteren de Buitenposter le-
den van de Stichting Oud-Achtkarspelen hier nogmaals en hopen dat ze 
nog lang haar (vrijwillige) werk voort zal zetten.
 Het was tevens de gele-
genheid waarop we officieel afscheid 
namen van Maaike Dotinga als onze 
voorzitter. Tijdens de ledenverga-
dering hebben we opnieuw onze 
waardering voor Maaike’s grote en 
persoonlijke inzet in de laatste 5 jaar 
uitgesproken. Een fraaie pen met in-
scriptie en de Buitenposter vlag wer-
den haar daarbij aangeboden. Het 
schrijfartikel mag dan een ietwat cli-
ché cadeau lijken voor een scheidend 
bestuurslid, het heeft in ieder geval 
als praktisch geschenk voor, dat het 
met grote kans gebruikt gaat worden. 
Bovendien had het (toevalligerwijs!) 
ook nog eens als bijzonderheid dat het de allerlaatste door juwelier Frans 
Kok gegraveerde pen bleek te zijn! Misschien ooit een ‘collectors-item’? 
Maaike liet in haar dankwoord blijken dat ze blij was met de waardering.
 Het huishoudelijk deel van de ledenvergadering bracht weinig 
verrassende zaken. Het jaarverslag en de financiële stukken werden zon-
der problemen goedgekeurd, en ook kreeg de (her)verkiezing van Leonie 
Kramer en Geertje van Dijk als bestuursleden de instemming van de 50 
aanwezigen. Na de pauze was een ‘nijskjirrich’ onderdeel met de burge-
meester gepland. Van der Zwan vertelde over zijn kijk op Buitenpost en 
aansluitend werd er gesproken over de toekomst van ons dorp. In zijn in-
leiding benadrukte de burgervader het belang om als dorpsgemeenschap 
te kijken naar onze sterke punten en die in de toekomst zoveel mogelijk uit 
te buiten, om een zo leefbaar mogelijk dorp te behouden. Vergrijzing van 
de bevolking zal de komende tientallen jaren een bedreiging zijn voor de 
vitaliteit van Buitenpost. Daar staat zeker tegenover dat door haar ligging 
en aanwezige bestuurlijke en vervoersvoorzieningen er ook tal van kansen 
liggen, die dan wel gerealiseerd moeten worden.
 In het volgende  forumgesprek kwamen genoeg moeilijke plaat-
selijke kwesties aan de orde, die alle voor het bestuur reden zijn om zich 
daarin te verdiepen. Maar concluderend werd er in ieder geval gesteld 
dat het belangrijk blijft om realistisch, maar zeker ook met een positieve 
houding de zaken die in de toekomst liggen, op te pakken.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang, 
Johan Kootstra, voorzitter, e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl, tel. 541322



NIEUW: REPLICA VOETBALTENUE
Shirtje + Broekje Nederlands elftal (Huntelaar, 
Sneijder en Van Persie), Argentinië (Messi) en 

Portugal (Ronaldo)  

f 19,95 p.st. 
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST

0511 541635

Voor al uw
moederdagcadeau’s!

NU OOK BIJ ONS BATTERIJ-
SERVICE VOOR HORLOGES!NIEUW !
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Prijsvraag
Sinds 2002 is Jeannette Sibma (28) 
docente op de Chr. Basisschool 
Dûbel-Ien in Suawoude. Een keus 
die niet van tevoren vaststond. “Ik 
had geen idee wat ik wilde worden. 
Op de Havo dacht ik: ik kan wel iets 
met kinderen gaan doen. Dat werd 
dus de Pabo. Na de eerste stage 
was ik verkocht.” In het pittoreske 
dorp Suwâld heeft juf Sibma groep 
7 en 8 onder haar hoede. In 2004 
gebeurde er iets bijzonders in de 
gecombineerde klas. “In dat jaar 
deed ik met de klas mee aan een 
prijsvraag van Unicef, waarbij ge-
vraagd werd antwoord te geven op 
de vraag: Als jij de baas van de we-
reld zou zijn, wat zou je dan doen? 
Maanden later kwam de directeur 
met een envelop de klas binnen en 
feliciteerde ons. Wij hadden een 
reis naar Afrika gewonnen en ik 
mocht twee kinderen selecteren. 
We zijn met Unicef-medewerkers 
een week naar Ethiopië geweest. 
Dat was heel indrukwekkend en 
het heeft me sindsdien niet meer 
losgelaten. Maar om nu meteen 
hier uit het onderwijs te stappen 
en voor twee jaar naar het buiten-
land te verhuizen, vond ik te rigou-
reus. Bovendien heb ik een vriend.” 
Dat laatste was ook de reden dat 
Jeannette het centraal gelegen 
Buitenpost tot haar woonplaats 
koos. Zo kon hij toen hij nog stu-
deerde makkelijk met de trein in 
Groningen komen en zij met haar 
auto in Suwâld.

De wens om nog eens een keer 
naar het buitenland te gaan in het 
kader van het onderwijs, deed zich 
toch nog onverwacht voor. Wan-
neer je bij het christelijk basisonder-
wijs werkt, krijg je te maken met 
Edukans. Door de kinderen wordt 
er bijvoorbeeld met het onder-
wijsproject Scools gespaard voor 
nieuw meubilair voor een school 
in een ontwikkelingsland. Edukans 
is vooral bekend geworden door 

‘schoenmaatjes’: Nederlandse kin-
deren vullen schoenendozen met 
schoolspullen en speelgoed voor 
kinderen in de derde wereld. “Ik 
hoorde dat Edukans bezig was met 
het uitwisselingsprogramma ‘we-
relddocent’. Ik heb toen gevraagd 
of ik mee mocht denken”, vertelt 
Jeannette. “ Daarna nam ik deel 
aan de sollicitatieprocedure en van 
de 110 aanmeldingen ben ik met 
twaalf anderen uitgekozen om 
naar India te gaan. Vorig jaar was 
de eerste keer dat uit het hele land 
‘werelddocenten’ werden geselec-
teerd. Dit jaar ben ik gevraagd om 
mee te gaan in de staff. Een hele 
eer. Ik ga weer mee!”, zegt Jean-
nette terwijl ze een gebaar van 
blijdschap maakt.

Stokslagen
Jeannette was altijd al een meisje 
dat verder keek dan dorps- en land-
grenzen. “Wij leiden hier zo’n goed 
leven, dat voelt niet goed. Er is 
zoveel meer op de wereld. Ik had 
de drang om dat te zien en mee te 
maken. Ik had het gevoel niet hele-
maal compleet te zijn.” De reislusti-
ge Jeannette maakte al eerder een 
reis naar Nieuw-Zeeland. Dankzij 
Edukans kwam ze vorig jaar in In-
dia terecht. “Ik was wel nieuwsgie-
rig naar dat land. Met name of er 
iets te merken is van de afschaffing 
van het kastenstelsel (maatschap-
pelijke standen).” De onderlaag van 
de bevolking stond vorig jaar plot-
seling in de belangstelling door de 
film ‘Slumdog Millionaire’, dat zich 
in de sloppenwijken van Mumbai 
(Bombay) afspeelt. “Daar wonen 
de mensen die in het donker leven”, 
legt Jeannette uit. “De mensen die 
in het licht leven zijn de rijken.” 

De groep werelddocenten bezocht 
scholen die door een partnerorga-
nisatie van Edukans zijn uitgezocht 
om het onderwijs te verbeteren. 
“We zijn met name naar de aller-
slechte scholen geweest, waar van 

tevoren probleemstellingen waren 
geformuleerd. Bijvoorbeeld proble-
men met de hoofdtaal en de moe-
dertaal. Je kunt het vergelijken met 
het Fries en het Nederlands. Of het 
probleem dat in combinatieklassen 
leerlingen moeten wachten tot ze 
aan de beurt zijn. Wij konden dan 
op hun hulpvraag ingaan. Maar dan 
zonder de arrogantie dat wij als 
westerlingen wel even komen ver-
tellen hoe het moet.” 
Zijn er wel meisjes te vinden op 
scholen in India, het land waar 
meisjes niet veel waard zijn? “Je 
kunt beter vragen: waren er wel 
jongens?”, lacht Jeannette. “De re-
gering heeft jaren geleden geïnves-
teerd in meisjes en onderwijs. Al-
leen de meisjes krijgen gratis een 
schooluniform en schoolmateriaal, 
de jongens niet. Elf jongens tegen 
veertig meisjes in een klas, is heel 
gewoon.” Zelf ervoer ze India niet 
als een gastvrij land. Meestal werd 
ze als blanke vrouw heel afstande-
lijk behandeld. “De regering van 
India vindt dat ze geen ontwikke-
lingshulp nodig heeft. Ze denkt dat 
het land rijk is en in opkomst. Ter-
wijl in werkelijkheid de kloof tussen 
rijk en arm steeds groter wordt. Wij 
zijn ook als toeristen het land bin-
nengeloodst en niet als hulpverle-
ners.”
Een probleem in India is dat de 
leerkrachten niet altijd betrouwbaar 
zijn of corrupt. Ook daar heeft Jean-
nette voorbeelden van gezien. “Ze 
zijn niet altijd aanwezig en soms 
nemen ze het eten mee. Of het 
hoofd van de school was tegelijker-
tijd hoofd van de education village 
group die het onderwijs in de ga-
ten moest houden. Het kwam ook 
voor dat een leerkracht tijdens de 
lesuren de administratie deed en 
dat de klas niets aan het doen was. 
Later begreep je dat hij na school-
tijd ook nog op het land werkte. Het 
zijn de goede leerkrachten die dat 
patroon moeten doorbreken: we 
zitten hier voor de kinderen. Het 
onderwijs is trouwens behoorlijk 
streng: je ziet de stokken achterin 
de klas liggen.”

Relativeren
De groep werelddocenten kwam 
naar India met het doel om ervarin-
gen uit te wisselen. Jeannette deed 
dat door bijvoorbeeld workshops 
te geven. “Eén daarvan ging over 
classmanagement: hoe ga je een 
klas inrichten? Zo vertelde ik dat op 
onze school meerdere groepen in 
één klas zaten. Voor hen is dat een 

teken van armoede. Ze waren zeer 
verbaasd dat het rijke Nederland 
ook combinatieklassen kende. Hoe 
deden wij dat dan? Vervolgens ga 
je uitleggen hoe je met uitgestelde 
aandacht om kunt gaan. Als jij met 
de ene groep bezig bent, kun je de 
andere groep zelfstandig laten wer-
ken. Of de kinderen van die groep 
helpen elkaar.
Dat was voor hen een echte eye-
opener: ze hadden er niet bij stilge-
staan dat zoiets kon! En even later 
zie je dan dat een leerkracht dat 
toepast door een groep zelfstan-
dig te laten lezen in plaats van niks 
doen.” Omgekeerd heeft Jeannet-
te ook van de Indiase leerkrachten 
iets opgestoken. “Absoluut. Aller-
eerst de drive om te overleven. En 
verder hoe zij kunnen relativeren. 
Dat zou heel goed zijn voor het 
Nederlands onderwijs. Wij kunnen 
van een mug een olifant maken. 
Regelmatig vinden we dat we het 
zo zwaar hebben. Maar als je het 
uitrekent, maak je geen overuren. 
Misschien is het goed om eens va-
ker te kijken naar mensen die met 
zó weinig zo goed onderwijs kun-
nen geven. En ik heb gezien dat in 
kleine dorpen door een kinderclub 
veel voor de jeugd georganiseerd 

wordt. Terwijl in Nederland steeds 
meer mensen gaan werken en daar 
geen tijd meer voor hebben.”
Jeannette snapt ook wel dat er 
commentaar is op het huidige on-
derwijs, met name op het rekenen. 
Zelfs Pabo-studenten beheersen 
het vak niet meer. “De kinderen 
moesten zelfstandig worden”, legt 
Jeannette uit. “En dat is goed in 
het kader van de uitgestelde aan-
dacht. Maar zelf vind ik instructies 
geven ontzettend belangrijk. Iedere 
ochtend begin ik met hoofdreke-
nen door te ‘stampen’. De basis-
kennis is zo belangrijk. Evenwich-
tig onderwijs zou het mooist zijn. 
Maar in Nederland slaan de dingen 
altijd door. Je moet dan weer dit en 
dan weer dat.” 

De volgende reis van Jeannette 
gaat naar Malawi. Ook daar helpt 
Edukans mee om het millennium-
doel te halen dat in 2015 alle kinde-
ren van de wereld onderwijs kun-
nen volgen. De vraag is of dat lukt. 
“Dat is de kracht van Edukans”, zegt 
ze. “Er werken mensen met zoveel 
liefde en energie en die geloven 
dat het kan.” Juf Jeannette Sibma 
uit Buitenpost is zo’n mens.

“Wij kunnen van een mug een olifant maken”
Jeannette Sibma is een wereldburger

(advertentie)

“Als ik tachtig ben, wil ik meer gezien hebben dan het luxe leven hier. 
Mijn bezoek aan India was zo indrukwekkend, het zou een verrijking voor 
ieders leven zijn als mensen eens een paar weken in zo’n land konden 
rondkijken.” Aan het woord is Jeannette Sibma. Met twaalf andere do-
centen uit het basisonderwijs werd ze vorig jaar uitgekozen door ontwik-
kelingsorganisatie ‘Edukans’ om door India te reizen. Drie week lang was 
Jeannette een ‘werelddocent’. 

Edukans helpt kansarme kinderen 
in ontwikkelingslanden naar school, 
zonder onderscheid naar ras, religie 
of politieke overtuiging. Wereldwijd 
gaan tachtig miljoen kinderen in de 
basisschoolleeftijd niet naar school. Armoede, oorlog, handicap, discrimi-
natie of aids maken dat onmogelijk. Edukans steunt kleinschalige onder-
wijsprojecten van betrouwbare particuliere lokale organisaties, daar waar 
de overheid tekort schiet. Edukans kiest voor projecten die de toeganke-
lijkheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van het onderwijs voor kansarme 
kinderen verbeteren. (bron: www.edukans.nl)

De wrâld om ús hinne is fol lûden, oangename en ûnoange-
name. De smaken dêroer ferskille noch al wat, sjoen de rûzjes 
ûnder buorlju. It Fryske wurd ‘lûd’ betsjut geluid, mar is tagelyk 
ek it wurd foar de minsklike stim.

Ja, dat is in hiel oar lûd.
Ja dat is een heel ander geval.

Dy man hat in lûd as in bolle.
Die man heeft een zware stem.

Se praat mei in lûd as in pikelhearring
Ze spreekt met een piepende stem.

Myn buorjonge is yn ‘t lûdferoarjen.
Mijn buurjongen heeft de baard in de keel.

Dy saak wurdt net folle lûd fan jûn.
Die kwestie wordt niet veel over gesproken.

De wierheid hat in skel lûd.
De waarheid onder ogen zien valt niet altijd mee.

Lûd 
door Janne Oosterwoud

De werelddocenten 2009 (foto: eigen foto)



Meldpunt  bedr i jv igheid

> Iepen Fryske kampioenskip 
waskophing jen

De winnaar van het succesvolle Open 
Friese Kampioenschap Wasophangen bij 
Cadeauwinkel Op’e Stâl was Jitty van der 
Til uit Buitenpost in de snelle tijd van  1.04 
minuut.Op de foto overhandigt Hennie 
Pilat-Duhoux van Op ‘e Stâl de oorkonde 
en kadobon van 75 euro aan de winnares 
(foto: Hielke Boorsma).

> Nieuwbouw Chinees Restaurant herstart 

Al geruime tijd ging het gerucht door ons dorp dat de nieuwbouw van het Chinees restau-
rant China Garden aan de rondweg van de baan was. Niets is echter minder waar. Door het 
faillissement van het bouwbedrijf dat de bouwopdracht aannam heeft het werk weliswaar 
stil gelegen, maar wie goed opgelet heeft, kan zien dat er weer actie is. 

Afgelopen week is de nieuwbouw van de Chinees aan de rondweg opnieuw gestart. “Zo’n 
anderhalve maand heeft het werk stil gelegen”, vertelt dhr Mei van China Garden, “Door 
het faillissement van de oorspronkelijke bouwer K.J. de Vries, kwam er een kink in de kabel. 
Gelukkig hebben wij in bouwbedrijf 
Hiemstra uit Anjum een nieuwe soli-
de partner gevonden om het nieuwe 
restaurant voor ons zo vlot mogelijk 
te bouwen. Hiemstra heeft jaren 
lange ervaring met bouwprojecten, 
staat daarnaast bekend in de regio 
en was betrokken bij het voortraject 
van de nieuwbouw”.

Door deze oplossing gaat geen 
kostbare tijd verloren om het hele 
bouwplan opnieuw te bekijken en te 
calculeren. Op het moment dat u dit 
stuk leest is de stalen constructie waarschijnlijk geplaatst of wordt één van de komende 
dagen opgericht. Een teken dat de bouw van ons nieuwe restaurant weer opnieuw in de lift 
zit. De restaurantondernemer meldt vol vertrouwen: “Wij zien de toekomst nu weer zonnig 
in en verwachten dat we in oktober ons nieuwe restaurant in gebruik gaan nemen”.

PWC-deelname aan Friese
zomerkampioenschappen
In het weekend van 14, 15 en 
16 mei worden in Drachten de 
Friese Zomerkampioenschappen 
zwemmen georganiseerd. Om 
deel te mogen nemen aan deze 
titelstrijd moesten er in de peri-
ode september  2009 tot heden 
limieten worden gezwommen. 
Afhankelijk van afstand/zwem-
slag en de leeftijd van de zwem-
mers/zwemster heeft de organi-
satie van genoemd toernooi deze 
limieten vastgesteld. Maar liefst 
8 leden van zwemclub PWC wis-
ten 1 of meerdere limieten, to-
taal 25 stuks, te zwemmen voor 
deze zwemhappening in zwem-
bad ‘De Welle’. Een unieke pres-
tatie voor de actieve zwemclub. 
De zwemmers die meerdere 
starts hebben gescoord bepalen 
uiteraard zelf, dit in overleg met 
de begeleiding, op welke afstanden ze daadwerkelijk zullen acteren in mei.

Deze foto’s zijn gemaakt door mevrouw de Winter, en werden toegestuurd door de heer 
Borgman. Op de bovenste foto: het woonhuis van 1957 van de familie de Winter in de Mie-
den, met daarachter de schuur uit 1947. Op de onderste foto staat de enige tractor destijds in 
Buitenpost, een 38pk Nuffielt (bouwjaar 1952?) herkenbaar aan het destijds verplichte kente-
ken nummer (ook een rijbewijs B was toen verplicht). Velen zullen zich de tractor en wagens 
nog herinneren als ophaaldienst van huisvuil en fecaliën tijdens de opdooi na de strenge 
winter in 1954 en 1956. Zittend op de tractor is Bernard Borgman. Achter de tractor, met erop 
Nelleke de Winter, hangt een zichtmachine die het graan maaide en in schoven bond. 

Nieuws van MAAS
Bas Visser 4e en Mattias Prins 5e van Noord Nederland
Bas Visser die 2 weken eerder het zilver behaalde op het Fries turnkampioenschap mocht 
afgelopen zaterdag deelnemen aan het noord Nederlandse kampioenschappen in het Drentse 
Veenoord. Bij deze wedstrijd kwamen de jongens van niveau 11 t/m 14 van Groningen, Dren-
the en Friesland in actie. Bas turnde een nette wedstrijd. Hij wist zelfs op 3 toestellen de 
derde plek te bemachtigen en totaal zeer knap 4e. Zaterdag werd in Sneek de laatste com-
petitiewedstrijd gehouden voor herenturners van noord Nederland. Voor Maas kwam Mattias 
Prins in actie. Hij turnt dit jaar niveau 9 en had een prima wedstrijd. Vooral zijn brug was zeer 
mooi. Met een prachtige salto voorwaarts kwam hij perfect tot stand en werd keurig 5e.
Famke Jongsma en Margo Bijlsma winnen medaille  bij Friese Kampioenschappen 
De titel van Fries Kampioen ging niet mee naar Buitenpost maar de 5 deelnemende Maas 
turnsters aan de Friese kampioenschappen turnen presenteerden zich goed. Bij niveau 11 
jeugd 1 mocht Lianne Postma beginnen. Ze turnde een mooie wedstrijd en eindigde op de 
6de plaats. Hierna mocht Famke (7 jaar) haar kunnen laten zien. Zij begon op vloer. Ze turnde 
hier een mooie strakke oefening en werd op dit toestel 4de. Bij sprong kwam ze ook op de 
4de plek. Op de brug was ze de beste en kwam op de 1ste plaats. Als laatste onderdeel 
mocht ze haar balk oefening laten zien. Ze had 1 grote wiebel na de draai op 2 benen maar 
scoorde toch een mooi cijfer en werd 2de op de balk en mocht de zilveren medaille mee 
naar huis nemen. Het verschil met de Friese Kampioen bleek erg klein. In de laatste wed-
strijd mochten Margo en Marije de Jong en Mirthe Keizer. Marije draaide een mooie nette 
wedstrijd, In totaal eindigde ze als 6de. Mirthe was ook goed bezig in totaal van de wedstrijd 
werd ze 7de. Margo Bijlsma begon bij de balk. Ze liet hier een mooie balkoefening zien en 
behaalde het hoogste cijfer in haar categorie. Op de vloer ging het goed, hier werd ze 4de. Bij 
de sprong liet ze een mooie zweefrol zien, goed voor de 5de plek. Als laatste mocht ze haar 
brug oefening laten zien, hier werd ze 6e. Al met al een score van 51.100 punten waardoor ze 
op de 3de plaats eindigde en de bronzen medaille mee naar huis mocht nemen. Een dag om 
met trots op terug te kijken.

Familie Landheer, echte kleindierliefhebbers
Veel mensen in Buitenpost houden van dieren; ze hebben dan een hond of een kat. Sommige 
mensen in ons dorp hebben er erg veel. Zo ook bij de familie Landheer aan de Nyckle Hais-
mastraat.  Ze houden kippen, konijnen en cavia’s, niet een paar, maar hokken vol. In de woon-
kamer staat een prijzenkast vol bekers en medailles, die ze wonnen op tentoonstellingen met 
hun dieren. Het gaat hen niet alleen om de prijzen; bovenal houden ze van hun dieren.  
Dat ze van dieren houden blijkt ook uit de schoolopleiding van de twee in huis wonende 
zoons. Mindert (20) deed na de AOC de middelbare landbouwschool en werkt nu als boe-
renhulp. Zijn jongere broer Pieter (15) is van plan dezelfde studie te volgen en wil later ook 
graag als boerenhulp aan de slag. “Natuurlijk was een eigen boerderij het mooiste, maar dat 
is financieel niet haalbaar” weet Mindert  “om dan toch met dieren bezig te zijn is boeren-
hulp een mooi beroep”.  Een derde zoon Auke woont in een zorgboerderij en komt alleen ‘s 
weekends thuis.
Samen met hun ouders steken de beide broers veel tijd in het verzorgen van de dieren.   “Die 
cavia’s kunnen heel wat op”, vertelt Seije Landheer, de vader van Mindert en Pieter. “We 
hebben een eigen volkstuin over het spoor en verbouwen daar bieten. Zakken vol nemen we 
mee naar huis, maar binnen de kortst mogelijke tijd hebben die beestjes alles opgevreten”.  
De cavia’s lusten ook graag wortels, hooi, speciaal caviavoedsel en gras. Kortom het zijn 
‘dure’ kostgangers. Vergeleken bij deze toch kleine beestjes zijn konijnen en kippen matige 
eters.  De kippen krijgen af en toe wortels te eten. “Daar krijgen ze mooie ogen van”, vertelt 
Seije, “ Vooral Barnevelders scoren daar hoog mee op tentoonstellingen”. 
Ieder lid van de familie Landheer heeft zijn eigen specialiteit van dieren die naar tentoonstel-
lingen gaan. Vader Seije fokt kleine chinchilla’s en rode nieuw zeelanders . Verder houdt hij 
zich ook nog bezig met cavia’s in vele kleuren. Mevrouw Landheer-Pool fokt kleine zilvers  in 
de kleurlagen lichtzwart en licht konijngrijs.  Mindert  fokt kleurdwergen en cavia’s.  Auke fokt 
thrianta’s en Pieter is gespecialiseerd in het fokken van ras tan en cavia’s. Voor alle duidelijk-
heid: nieuw zeelanders, kleine zilvers, kleurdwergen, thrianta’s en ras tan zijn konijnensoorten.  
Wat de cavia’s betreft houden ze uitsluitend gladharigen. “Langharigen nemen ontzettend 
veel tijd in beslag. Dan moet je iedere dag haren kammen om ze netjes te houden”, vertelt 
Pieter, “Om gladharige cavia’s en  konijnen gereed te krijgen voor een tentoonstelling kost al 
een hoop tijd. Gaan ze er zaterdags naar toe dan moet je vanaf woensdag bezig zijn om ze op 
te knappen”. Daarbij worden de dieren gewassen, geföhnd, de nagels worden geknipt, de 
haren worden geconditioneerd, dat wil zeggen, oude haren worden uit de vachten verwijderd.  
Er is dus werk genoeg aan de winkel. 
Ieder konijn, die op een tentoonstelling verschijnt heeft een tatoeage in zijn oor, de kippen zijn 
te herkennen aan de ringen en de cavia’s krijgen een pleister op hun oor met het kooinummer 
daarop vermeld. Zo worden ze uit elkaar gehouden. De gladharige cavia’s zijn te onderschei-
den in zes kleur categorieën te weten: zwart, chocolade, rood, goud, zilveren agouti en wit 
roodoog. Mindert scoorde in tien jaar tijd met de cavia’s vijf maal een U, de hoogst mogelijke 
score. De U van uitmuntend wordt hoogst zelden toegekend, dus Mindert is er heel trots 
op. 
De hele familie Landheer is lid van ‘Het Raskonijn’ in Harkema. Deze vereniging  bestaat 
uit mensen, die enthousiast zijn in het fokken, keuren en bezig zijn met kleinvee. Mindert is 
zelfs bestuurslid van deze vereniging.  Via deze vereniging worden contacten opgedaan met 
mensen, die  dezelfde hobby’s. Ideeën worden uitgewisseld om tot verbetering te komen 
van de soorten kleinvee. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Zijn er mensen in 
Buitenpost, die ook hart hebben voor konijnen, kippen, cavia’s of ander kleinvee dan kunnen 
ze zich ook als lid melden bij ‘Het Raskonijn’. De familie Landheer is graag bereid toe te lichten 
en zijn telefonisch te bereiken onder (0511) 543653.

De photo
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Tuin(be)leven
Duizend kruiden

Op 28 april zal er een heuse glazenhuisbijeenkomst plaats vinden in de 
kassen van de botanische tuin. Het gaat over malaria en de plant die al 
bijna 80 jaar onderzocht wordt op het terrein van De Kruidhof. Planten zijn 
voor de wetenschap nog steeds een bron van inspiratie. Tegenwoordig 
wordt er in De Kruidhof onderzoek gedaan naar een weerstandverhogen-
de Pelargonium, in de volksmond geranium en Artemisia annua genoemd. 
Ikzelf heb veel met deze laatste plant omdat het een goedkoop middel 
kan zijn tegen malaria. Het heeft mij verbaasd dat het initiatief om juist 
deze plant in te zetten tegen malaria ligt bij vier enthousiaste mensen die 
zich hebben verenigd in de stichting www.artemisia-for-all.org Nergens 
ter wereld wordt er een combinatie gemaakt in het telen van grote hoe-
veelheden Artemisia annua en de extractie hiervan. Prof. dr. Oliver Kayser, 
onderzoeker dr. Henk Goris, huisarts dr. Dirk Rezelman en ik vanuit De 
Kruidhof zijn al langer bij dit project betrokken. We werken er dan ook 
hard aan om een dergelijk extractie-apparaat te kunnen financieren. Geïn-
spireerd door de glazenhuisbijeenkomst in Groningen december 2009 or-
ganiseert de Gemeente Achtkarspelen, die malariabestrijding als een van 
haar Millenniumdoelen heeft vastgesteld, een glazenhuisbijeenkomst met 
betrokkenen uit onze eigen gemeente. Doel is om het extractie-apparaat 
daadwerkelijk te kunnen realiseren.

In de media wordt er regelmatig 
aandacht besteed aan ‘het’ nieu-
we anti malariamiddel. Synthe-
tisch worden de eerste proeven 
met een nieuw medicijn gedaan. 
Toch kan deze synthetisering nog 
lang gaan duren. Ondertussen 
zou een mobiel extraheerappa-
raat vele goede en vooral goedko-
pe anti-malariamedicijnen kunnen 
maken.

28 april, glazenhuisbijeenkomst in de kassen van De Kruidhof. Even is Bui-
tenpost het wetenschappelijke centrum van Nederland. Wij laten duizend 
kruiden bloeien!

Jan-Willem Zwart 

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi opent
jubileumseizoen De Kruidhof

Tachtig jaar geleden zag het terrein van De Kruidhof er geheel anders uit 
dan nu. Dat beaamden de vele 80-jarigen uit Buitenpost die aanwezig wa-
ren bij de officiële opening van het jubileumseizoen van De Kruidhof. In 
een vol tuincafé presenteerde Kruidhof directeur Jan-Willem Zwart het 
jubileumprogramma en de veranderingen die de afgelopen winterperiode 
in de thematuinen hebben plaatsgevonden.

Zwart benadrukte de afhankelijkheid van een hedendaags museum van 
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers had De Kruidhof er niet uitgezien zoals 
deze er nu uitziet. Zwart bood Tweede Kamerlid, mevrouw Lutz Jacobi 
het eerste exemplaar van het jubileumboek aan. Het jubileumboek is een 
geschiedkundige weergave van de vele ontwikkelingen die de kruidentuin 
meemaakte. 

Jacobi benadrukte het belang van musea als De Kruidhof. Een totaalcon-
cept. Vrijwilligers, reïntegratie, kunst, cultuur, educatie in de vorm van 
Natuur- en Milieu Educatie en het IJstijdenmuseum op hetzelfde terrein. 
Door deze bijzondere combinatie van doelen kan een dagje Kruidhof een 
dagvullende attractie zijn. Bijzonder waren tijdens de opening de gesprek-
ken met 80-jarigen uit Buitenpost die speciaal waren uitgenodigd om oude 
herinneringen op te halen. Enkele 80-jarigen herkenden onderdelen van 
De Kruidhof uit 1930. Het oude ketelhuis van de kassen stamt uit deze pe-
riode. Speciaal voor het 80-jarig jubileum plantten het Tweede Kamerlid en 
de directeur van De Kruidhof een Amberboom (Liquidambar Styraciflua) 
in de geneeskrachtige kruidentuin. Deze boom die verdere groei symbo-
liseert past goed in de groep van ontstekingsremmers. Aan de hand van 
een gezamenlijke toast is het nieuwe seizoen ingeluid.

Het zal de meeste Buitenposters niet zijn ontgaan 
dat in februari van dit jaar de Olympische Spelen in 
Vancouver (Canada) werden gehouden. Nederland 
boekte een aantal prachtige successen. Zo wonnen 
de schaatsers drie gouden medailles. Ook was er 
een gouden plak voor Nicolien Sauerbreij op het 
onderdeel snowboarden. De openings- en slui-
tingsceremoniën waren prachtig. Wat veel Buiten-
posters waarschijnlijk wel  is ontgaan dat bij deze 
ceremoniën een plaatsgenoot meedeed, namelijk 
Menno Schaafsma.

In het novembernummer van vorig jaar van Binnenste 
Buitenpost stond een interview met Kornelis Bijlsma. 
Hij is de naaste collega van Menno en hij vertelde toen 
dat mocht de shorttrackploeg zich weten te plaatsen, 
Menno mee zou gaan als fysio- manueeltherapeut. 
Gelukkig voldeden de shorttrackers aan de limieten en 
kon Menno zijn koffers pakken voor Vancouver. In to-
taal is Menno een maand in Vancouver en omgeving 
geweest; eerst in een voorstad Kamloops en toen het 
Olympische dorp open ging, gingen de sporters met 
de begeleiders daar wonen. 

“Daarna was er het openingsfeest”, vertelt Menno, 
“Ik liep mee in de Nederlandse ploeg en de indruk, die 
dat maakt valt niet te beschrijven. Het is in één woord 
fantastisch. Veertien dagen later liep ik ook mee in de 
sluitingsceremonie; ook geweldig natuurlijk, maar zo’n 
eerste keer maakt  een enorme indruk op vrijwel ie-
dereen en dus ook op mij”. Daarna begonnen de wed-
strijden, ook voor de shorttrackers en kreeg Menno 
het erg druk, “Door de heftige intensiteit en de asym-
metrische houding tijdens het schaatsen komen lies- 
en rugklachten vaak voor. In het verleden waren deze 
klachten aan de orde van de dag, maar mede door het 
ontwikkelen van een goed oefenschema kunnen we 
preventief al een hoop ellende voorkomen. Voorkomen 
is immers altijd nog beter dan genezen”. Op de indivi-
duele afstanden wonnen de shorttrackers helaas geen 
medailles. De dames relay-ploeg deed het naar om-
standigheden prima en werd vierde. Met dat resultaat 
was Nederland wel het sterkste Europese land.

Op de vraag wat een relay-ploeg inhoudt vertelt Men-
no dat het een soort estafetteploeg is. Ieder land le-
vert vier shorttrackers, die om de beurt anderhalve 
ronde afleggen. In totaal wordt er dan drie kilometer 
geschaatst. “Mondiaal is shorttrack veel groter dan 
het gewone schaatsen, wat in ons land zo populair 
is”, aldus Menno, “Landen als China, Korea, Canada 
en de USA leveren veel shorttrackers. En lukt het bij 
shorttrack niet, dan stappen sommigen over naar het 
gewone schaatsen. Shani Davis is zo’n voorbeeld. 
En in Vancouver verbaasde de Koreaan Lee de hele 
schaatswereld door op de 5000 meter de zilveren en 
op de 10.000 meter de gouden medaille te winnen.  De 
laatste medaille had hij mede te danken aan de foute 
wissel van Sven Kramer, anders was deze waarschijn-
lijk ook zilver geweest, maar het geeft toch te denken. 
Wat zowel bij Shani Davis als bij Lee opviel was hun 
fantastische bochtentechniek. Daar zal Nederland aan-
dacht aan moeten besteden, anders verliezen we bin-

nenkort onze dominante positie op schaatsgebied aan 
landen als de USA en Korea”. 

Menno maakte deel uit van het begeleidingsteam. Dit 
team bestaat uit een sportarts, een diëtiste, kracht-
trainers, mental coaches, bondscoach en allerlei an-
dere bobo’s, zoals de altijd enthousiaste Erica Terpstra 
(samen met Menno op de foto). Van de Olympische 
Spelen zelf zag Menno niet veel. Alleen de 3000 meter 
en 1000 meter bij de dames en de ijshockeywedstrijd 
Rusland-Tsjechië werden door hem bekeken. Skiën 
en snowboarden werden gehouden in Whistler en dat 
was zeker twee uur autorijden bij het Olympische dorp 
vandaan. Menno had daarvoor geen tijd, want behalve 
de shorttrackers, kwamen er inmiddels ook schaatsers 
en bobsleeërs langs, die hij moest behandelen. “Het 
was allemaal geweldig goed georganiseerd. Je hoefde 
maar een kik te geven en je werd op je wenken be-
diend. Alle apparatuur, waar je maar van kan dromen, 
was aanwezig”.

Ook de terugreis was één groot feest. “Het begon al 
in het vliegtuig; speciaal eten, NOS-filmpjes bekijken 
onderweg, Willem-Alexander kwam langs. Toen het 
vliegtuig op Schiphol landde, was daar de brandweer, 
die een soort spuitserenade weggaf”. Daarna ging de 
hele Olympische ploeg onder politiebegeleiding naar 
Haarlem. Menno was onder de indruk van de opkomst 
van het publiek. De sporthelden en hun begeleiders 
werden toegejuicht door duizenden. Het bezoek aan 
Huis Ten Bosch liet Menno aan zich voorbij gaan. Hij 
wilde graag naar huis; naar echtgenote Attie en zoon 
Jelte, die hij in een maand niet had gezien. Op de vraag 
of Menno zelf ook aan sport doet komt als antwoord:  
“Korfballen bij de Flamingo’s”. Hij speelt samen met 
Attie in één team. Daarnaast hardlopen en fietsen. Hij 
heeft nu 10 keer de elfstedentocht gefietst. ”Mijn va-
der Jan is in dat opzicht een voorbeeld. Hij heeft de 
Elfstedentocht inmiddels 31 keer gefietst en ook een 
paar maal gelopen. Ik hoop ook ooit zo ver te komen”, 
zegt Menno, “maar voorlopig heb ik het té druk met 
mijn werk als fysio- manueeltherapeut“. En nu maar 
hopen dat Menno over vier jaar weer mee kan en nu 
naar ‘Sotsji’ (Sochi) in Rusland aan de Zwarte Zee. 
Menno ziet er nu alvast naar uit.

Menno Schaafsma,
fysio-manueeltherapeut
bij  de Vancouver Olympics

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Gerard en Baukje van der Wal zijn sinds 2 augustus 2009 
in Afrika. Ze zijn door God geroepen om daar door mid-
del van training en business mensen te helpen zichzelf te 
helpen. Het eerste jaar werkten ze op verschillende plek-
ken in diverse organisaties om ervaring op te doen. Na 
Zuid-Afrika en Ethiopië zijn ze nu in Oeganda.

Ons ‘jaar’ van meewerken op verschillende plekken zit er 
alweer op. Het is een jaar tussen aanhalingstekens omdat 
het uit 9 maanden bestond. Omdat we zo ontzettend veel 
verschillende dingen hebben gezien en gedaan voelt het veel 
langer. Over een paar uurtjes vertrekt ons vliegveld vanaf En-
tebbe om via Caïro op Schiphol te landen. Als we straks in 
Nederland zijn gaan we eens goed op een rij zetten hoe onze 
komende jaren er uit zullen gaan zien. We kunnen in ieder 
geval terugkijken op een tijd waarin we veel hebben geleerd 
en waarin we echt rijk gezegend zijn!

Afgelopen week lag ik na een drukke dag met veel autorijden 
weer in bed. Het was zo’n moment dat je niet slaapt maar 
toch half droomt. Je weet wel, zo’n moment dat je van die 
dingen droomt waarvan je eigenlijk weet dat het nergens op 
slaat. In mijn gedachten ging ik vast even naar Buitenpost. We 
kwamen natuurlijk vanaf de A7 over de brug bij Blauwforlaet 
het dorp binnen. Het eerste wat we zagen waren natuurlijk 
de sloppenwijken aan de rondweg. Daar gaan we binnenkort 
weer even een bakje thee halen bij vrienden. Maar niet als 

het regent. Dan sta je namelijk zelfs binnen tot je knieën in 
het water. Aan beide kanten van Lutkepost liepen weer men-
sen op de rijbaan, op centimeters afstand van de taxibusjes 
en de rokende vrachtauto’s. Voor de rotonde stond weer een 
file met een groep agenten die op hetzelfde moment alle-
maal verschillende aanwijzingen gaven. Heerlijke chaos altijd! 
Richting de Kuipersweg hoopte ik dat die corrupte politie-
agenten daar voorbij Beterband er nu niet zouden staan. Elke 
keer houden ze je weer zonder reden aan en gaan dan lopen 
zeuren om geld wat ze gewoon in hun zak steken. En als ze 
trouwens echt iets kunnen vinden wat je verkeerd hebt ge-
daan dan ben je aan de beurt. Dan sta je wel een kwartier te 
praten voordat ze je rijbewijs terug willen geven. Niet dat ze je 
een boete zullen geven. Dat geld zou in de staatskas komen 
en daar koopt de minister-president een nieuw privé-vliegtuig 
van. Nee, zij hebben het geld liever gewoon zelf.
Ze stonden er wel, en na dit gedonder kwamen we in het 
centrum waar het altijd ontzettend druk is maar wel gezellig. 
De meeste mensen zijn altijd aardig en als de kinderen je zien 
zwaaien ze en roepen ze: “Buitenposter, Buitenposter!” Bij 
de Texaco stond een grote groep brommertjes te wachten 
tot ze iemand voor een paar kwartjes konden vervoeren. Als 
het nodig is kun je trouwens ook met 2 of 3 mensen achterop 
en zelfs de kippen of een geit kunnen mee. Verderop sloegen 
we linksaf naar de Kerkstraat waar iedereen weer iets aan 
iemand probeerde te verkopen. Bij een oudere vrouw in een 
van de vele winkeltjes kochten we wat groenten en fruit. Al-

les gaat hier per stuk. Of een tomaat nu groot of klein is, de 
prijs is gelijk. Ook apart is dat alle winkeltjes hier hetzelfde 
verkopen voor dezelfde prijs. Veel mensen in dit dorp zijn 
arm, sommigen heel arm maar de sfeer is erg gemoedelijk. 
Ja, we waren even in Buitempola.

“Kwaak!!!” Ineens was ik weer helemaal wakker. Een grote 
brulkikker in de tuin van het gastenhuisje verstoorde mijn hal-
ve droom. Ik glimlachte en draaide me weer om. We zijn ons 
hier al aardig thuis gaan voelen maar het zal toch altijd anders 
blijven dan waar we vandaan komen.

Gerard en Baukje van der Wal in Afrika



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

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

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

West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

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



In 10 jaar tijd is MODIQUE een be-
grip geworden in de regio. Gestart 

werd in 2000 in een pand aan de Voor-
straat. Na 4 jaar ontstond er ruimtege-
brek en daarom werd er verhuisd naar 
de Kerkstraat. Hier werd na verloop 
van tijd uitgebreid met ondermode. 

De merken die we verkopen zijn Ten 
Cate, Sloggi, Triumph, Lovable, Mey en 
Fila. We verkopen zowel dames-, heren- 

en kinderondergoed. Ook nachtmode 
voor dames en heren. In 2008 zijn we 

weer verhuisd, nu naar de mooiste plek 
in de winkelstraat aan het Nijenstein-

plein. Omdat we ruimte hadden konden 
we ook een herencollectie opnemen in 
de winkel. Ook in herenmode verkopen 

we mooie merken zoals MAC, Alan Red, 
Lerros, Hayo e.a. Ook kwamen en ko-
men er steeds nieuwe merken bij voor 
dames, zo zijn dit seizoen Carbone en 
Share Female toegevoegd bij Pepper-

corn, Cecil, Brandtex, Mac, Setter, 
Alan Red e.a.

Sinds kort verkopen we ook sierraden 
van Biba, welke we overgenomen heb-

ben van Frans Kok. Ook sieraden en 

sjaals van Zilla, Sarlini en Trendy heb-
ben we in de collectie. Dan hebben we 

nog een depot van stomerij Cristal Clea-
ning, die iedere woensdag en vrijdag 
komt om uw kleding schoon en netjes 

weer af te leveren. Als extra hebben we 
een verstel/herstelservice. Bijna alle 

klusjes op naaigebied waar u geen tijd of 
zin in hebt kunt u bij ons brengen.

Sinds kort hebben we ook een website: 
www.modiquemode.nl waar u een beeld 
kunt krijgen van de winkel en de merken 
die we verkopen. Heeft u belangstelling 
om op de hoogte gehouden te worden 

van de nieuwe collectie of aankondigin-

gen van eventuele acties, schrijf u dan 
in op onze website voor de nieuwsbrief. 

Kijk op de fotopagina om alvast een 
indruk te krijgen. Maar om de sfeer echt 
te proeven zult u toch eens langs moeten 

komen in de winkel. U bent van harte 
welkom! 

Kijk voor de 10-jarig 
jubileumacties de ad-

vertentie in deze krant.
p.s. Op Koninginnedag zijn wij open

tot 13.00 uur. 

Modique bestaat 10 jaar!!!

Tachtig jaar Wiersma Fiets- en Autohandel
Al drie generaties Wiersma’s zijn 

bedreven in de verkoop en de repa-
ratie van fietsen. Grondlegger Mar-
ten Wiersma startte in 1930 met de 
verkoop. Zoon Dedde nam het roer 
over en vestigde zich met zijn vrouw 
in 1956 in het huidige pand. In 1988 

nam de derde generatie, weer een 
Marten, het roer over.

Gedegen kennis
Bij Profile Wiersma kunt u daarom ver-
trouwen op 80 jaar ervaring in de ver-
koop en het herstel van fietsen. Dit is niet 
alleen gelegen in het feit dat het bedrijf 
dit jaar 80 jaar bestaat. Eelke van der 
Meulen, de fietsenkenner van Wiersma, 
is meer dan veertien jaar werkzaam als 
monteur. Daarnaast kunt u met hem door 
de winkel de voor u meest geschikte fiets 
uitzoeken. Met een voorraad van meer 
dan 500 fietsen waarvan de helft nieuw 
is, kan de keus moeilijk zijn. Eelke helpt 
u daarbij graag met een advies op maat. 
Ook voor onderhoud en service van uw 
fiets bent u bij Profile Wiersma aan het 
juiste adres. Repareren van uw bescha-
digde fiets is geen enkel probleem in de 

werkplaats, hierbij maakt het niet uit of 
dit veroorzaakt is door een ongeval of dat 
uw fiets zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt 
nodig heeft. De meest verkochte merken 
fietsen zijn tegenwoordig Gazelle, Bata-
vus, Sparta en Giant. Alle betreft het be-
trouwbare merken die garant staan voor 
kwaliteit en innovatie op het gebied van 
fietsen. De elektrische fiets zit de afgelo-
pen jaren in een enorme lift. De elektri-
sche fiets is niet alleen door de ouderen 
gewild, ook jongeren die over grote af-
standen fietsen voor school voelen in de 
elektrische fiets een geweldig instrument 
als trapondersteuning voor de grotere 
afstanden. In de showroom is voor iedere 
fietsliefhebber een grootte keus fietsen 
te vinden. Van kinderfiets tot racefiets 
tot mountainbike. Van alle soorten staan 
meerdere exemplaren ten toon in de 
showroom. Wij nodigen u van harte 
uit om de nieuwste modellen eens 
van dichtbij te bekijken.

Auto’s
Bij Wiersma Auto’s kunt u terecht 
voor uw gebruikte maar zeker ook 
voor de aanschaf van uw nieuwe 
auto. Alle auto’s worden afgeleverd 

volgens de geldende regels. In het bijzon-
der het APK keuren van uw auto wordt 
volgens de regels verricht. Maar ook 
voor het onderhoud kunt u bij Wiersma 
Auto’s terecht. Reparaties en keuringen 
worden de afgelopen negen jaar op een 
vakkundige wijze uitgevoerd door Klaas 
Hermandt. Het bedrijf is dit jaar alweer 
acht jaar op het industrieterrein aan de 
Marconistraat gevestigd. Door de op-
komst van internet is het voor klanten 
mogelijk om al vooraf een kijkje in de 
showroom te nemen. Als de klanten ver-
volgens komen krijgen ze ook waar voor 
hun geld. Er is een continue wisselende 
voorraad gebruikte auto’s van diverse 
merken aanwezig. Een uitnodiging om 
de showroom te bezichtigen meer dan 
waard.



P. Albers
Gevangen in het veen

bij ons verkrijgbaar!

de geschiedenis van de Emslandkampen - 
15 onbekende Duitse concentratiekampen langs

de grens van Groningen en Drenthe

Nieuwe openingstijden: nu 
ook dinsdagmiddag open 
van 13.00 uur tot 17.30 uur
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‘Tussen hemel en aarde’
beelden van Oene van der Veen
In samenwerking met De Kruidhof orga-
niseert Het Behouden Huis een expositie 
van grote en kleinere beelden van Oene 
van der Veen. Uit het werk van deze 
beeldhouwer spreekt sterke verbonden-
heid met de natuur. De Kruidhof is dan 
ook een ideale lokatie voor zijn beelden.

Jannie Jensma spreekt met de beeld-
houwer op zijn grote atelier in de oude 
melkfabriek van Giekerk, volgestouwd 
met gereedschap, boeken en stukken 
hout, het materiaal voor zijn monumen-
tale beelden. Een groot raam aan het 
eind van de ruimte biedt een wijds uit-
zicht op het Bûtenfjild, waarboven bij 
helder weer ‘s avonds zich de onmete-
lijke sterrenhemel uitstrekt. In het mid-
den van de ruimte staat het beeld dat hij 
onder handen heeft. Uit de wortels van een grote, oude perenboom komt 
– zijn voorpoten stevig in de grond – een opspringende bok te voorschijn, 
die de achterpoten de lucht inslingert. “Doe’t ik him útgroef, wie ik al 
oan’t byldhouwen”, zegt Oene. “Mijn werk ontstaat in het ontdekken van 
beelden, die steen en hout in zich verborgen houden. In een voortdurende 
wisselwerking projecteer ik met het ‘ark’ mijn gevoelens en gedachten 
in de materie, waardoor tenslotte het materiaal als vanzelf vorm krijgt in 
verstilde figuraties van mensen en dieren. Het zijn uitingen van een grote 
verbondenheid met de natuur, het ‘oer’. Hout is op de middelbare school 
tijdens de lessen handenarbeid er bij mij ‘ingekomen’. Voor het eerste 
werkstuk dat ik afleverde, kreeg ik geen cijfer. Ik kreeg echter wel een 
groot stuk hout om het in de kelder van de school te bewerken. Zo kon ik 
mij als kind zonder dwang van buiten af volgens het gevoel ontwikkelen, 
waardoor frustraties mij bespaard zijn gebleven. Kunst is de voortzetting 
van kinderspel. Een spelend kind is mij heilig; ik zal het niet verstoren. Ik 
ben lang speels gebleven.”

“Mijn eerste werkplaats was het kerkje van Swichum; daar werkte ik, een 
kunstenaar die kind wilde zijn. Een beetje zoals de Cobragroep dat voor 
ogen stond, zichtbaar bezig de spelende mens neer te zetten. Als je ge-
concentreerd werkt, ben je aan het spelen. Soms lukt het mij in liefdevolle 
concentratie urenlang aan een beeld te werken; ‘dom werk’ bestaat dan 
niet; de ‘omballingen’ van de geest liggen stil: waarmee je bezig bent, dat 
doe je ook... (“helemaal”, voegt Jannie eraan toe). Oene: “ja, zoals de 
zoon van Martin Luther King bij de begrafenis van Michael Jackson... (over 
zijn geconcentreerde dansen) zei: “if you sweep streets... you sweep 
streets”. Iemand ligt op zijn knieën in de tuin een bed te wieden. “Wat 
doe je nu eigenlijk?”, vraagt een voorbijganger. “Ik wied een bed”, is het 
antwoord, “ik doe waar ik mee bezig ben”. Naast de wat kleinere,  maak 
ik ook grote beelden, die soms wel bijna vijf meter hoog zijn. Het eerste 
hakken is bepalend voor wat het worden moet. De ruimtes die je het eerst 
in het hout maakt, zijn het moeilijkst te overzien. Als je de grove lijnen van 
het beeld hebt, kun je in de kleinere dingen meegaan en dan kom je bij de 
echte concentratie. Op de mooiste momenten gebeurt het vanzelf, dan 
laat je je leiden, het mes snijdt zelf. Gelukzaligheid is de diepste ervaring. 
Maar daar gaat veel werk aan vooraf. Hout is soms wel 20 jaar bij mij 
voordat ik er mee bezig ga. Soms is het wel 7000 jaar oud. Dat wolst net 
fergrime; dat moat wol tige moai wurde”.

“Hoe beleef je je geloof?“, vraagt Jannie in dit gesprek dat als vanzelf 
zich ontrolt. “Ik ben Nederlands Hervormd opgegroeid. Mijn levensgevoel 
is religieus; geloof is belangrijk. Later toen ik de kerk was ontgroeid, heb 
ik mij opengesteld voor een leven dat boven alles uitgaat. Voor mij is de 
hemel oneindig ruimer dan de grond waarop ik sta. (“Daar hebben we de 
bok”, denk ik, die dit interview meeleest.) Oene: “Als je je hoofd even 
verheft, zie je hoe ruim het daarboven is. Ik heb geleerd hoe je met yoga 
verbinding kunt maken met het ‘grote’, hoe gemakkelijk je je ermee ver-
bonden kunt voelen. Yoga geeft een ruimer bewustzijn. Dat ervaar ik ook 
bij het bidden van het ‘Onze Vader’. Dit gebed is een ode aan het leven, 
een spektakel van bewustzijn. Als ik het met aandacht bid en geconcen-
treerd werk, ervaar ik hoe mijn leefwereld in een nadere, ruimere wereld 
overgaat. Die zoektocht laat zich niet van buitenaf sturen en beperkingen 
opleggen. In mijn lessen yoga deel ik de ruime plek, waarnaar ik op zoek 
ben, met anderen...”.

“Heb je nog andere dingen gedaan dan met hout werken?”, vraagt Jan-
nie. “Vroeger wilde ik een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik dacht 
die te kunnen beïnvloeden en tot rust te kunnen brengen. Later heb ik 
dat idee losgelaten en ben met hout begonnen; op mijn eigen manier. 
Het gesprek is ten einde; volgen nog enkele zakelijke gegevens. Van der 
Veen (Driezum 1954) is zich sinds 1979 gaan toeleggen op beeldhouwen. 
Behalve kleine, maakt hij grote beelden, soms wel 5 meter hoog. Sinds 
1985 exposeert hij in galerieën en tentoonstellingsruimten en nam deel 
aan verschillende symposia in Duitsland. Tijdens één van deze symposia 
sneed  hij de opzet van de ‘harpspeler’ uit hout, waar hij in totaal drie 
versies van maakte. De laatste uitwerking staat nu in de Keukenhof en zal 
van de zomer misschien te zien zijn in De Kruidhof. In 1995 kreeg Van der 
Veen van de gemeente Leeuwarden de opdracht voor een groot beeld. 
Het werd ‘ierde, famke, fûgel’ en staat aan de Emmakade als teken van 
verbondenheid met de aarde en de liefde voor het leven. Voor Driezum 
maakte hij in 2004 het monument ‘Hoeder fan’e vrede’. Als uitvloeisel 
van een symposium in Horsten (Duitsland) werd het beeld “Lieben uns 
Lassen” geplaatst in Friedeburg: uit de uitgestrekte hand van een vrouw 
vliegt een vogel hoog de lucht in. Altijd wordt ruimte gesuggereerd in het 
werk van Oene. 

Wil men nog meer weten, raadpleeg dan www.oenevanderveen.nl

De Kruidhof 80 jaar
Wat een groep mensen bij De Kruidhof op Goede Vrijdag 2 april! “Dêr 
is hwat te dwaen”, riep iemand, die zich liep te koesteren in de zon.
Nou, of er wat te doen was. Het ging om de jaarlijkse opening van De 
Kruidhof, maar dan wel met een heel bijzonder accent. Deze Goede 
Vrijdag begon goed met de viering van het 80-jarige bestaan van deze 
botanische tuin.  

Dit restaurant was om 10 uur bomvol. Het getal 80 speelde óók hier een 
opvallende rol, want er waren onder andere 80-jarigen uit Buitenpost voor 
dit feest uitgenodigd. Directeur Jan Willem Zwart sprak een woord van 
welkom en zei dat de groene loper voor de genodigden was uitgelegd. 
Daarbij werd het Friese Tweede Kamerlid, mevrouw Lutz Jacobi, in het 
bijzonder genoemd. Vervolgens wees spreker op het groot formaat zwart-
wit foto’s aan de wand met daarop jongere en oudere Buitenposters, die 
in de beginjaren van De Kruidhof, zeg maar de jaren ’30 van de vorige 
eeuw, een centje probeerden bij te verdienen. Geen wonder, want óók 
toen heerste er een economische crisis. 

Historie
De Kruidentuin startte in 1929. Tuinbouwvereniging ‘De Noord-Oosthoek’ 
legde aan de zuidkant van de spoorlijn, dichtbij de spoorwegovergang 
Stationsstraat-Jeltingalaan, een proeftuin aan voor teeltproeven. De ont-
wikkeling vorderde gestaag, maar omstreeks 1960 zat er geen groei meer 
in de kruidenteelt, die vooral voortvloeide uit een financieel probleem. Het 
rijk verminderde de subsidies zodanig dat deze inkomstenbron opdroogde. 
Het was aan de inspanningen van professor van Os te danken dat dit waar-
devolle perceel grond in bedrijf kon blijven. De Rijksuniversiteit Groningen 
ging kruiden verbouwen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van de farmacie (geneesmiddelen). In 1977 stelde genoemde hoogleraar 
De Kruidentuin officieel open voor het publiek. Ondanks de kruidenteelt 
bleef deze bijzondere tuin toch enigszins lijden aan een ziekelijk bestaan. 
In 1996 vond er een reddende operatie plaats of te wel erkenning van de 
gemeente Achtkarspelen, dat De Kruidhof zou kunnen uitgroeien tot een 
botanische tuin met bovenregionale allure. 

Verdere genezing
In het jaar 2000 verwierf De Kruidhof de status van geregistreerd mu-
seum. Vanaf dat moment zette de genezing door en gezondheid ging de 
boventoon voeren door een aanhoudende groei van bezoekers tot meer 
dan 15.000 per jaar. De botanische tuinen annex museum vormen thans 
een ware trekpleister met als bijzondere trekkers de Tuindag Buitenge-
woon in april, de Natuurmarkt op de eerste woensdag van augustus, de 
Bollendag in de nazomer, de Oogstdag en de Fruitshow zo aan het einde 
van het seizoen. 

Instandhouders
De Kruidhof is onderdeel van de gemeente. Het team van De Kruidhof is 
de spil waar het om draait, maar aan dat draaiende houden verlenen vele 
vrijwilligers een onmisbare bijdrage. Hierbij dient ook zeker het IJstijden-
museum genoemd te worden met zijn eigen gebouw,  waarin een uitge-
breide collectie zwerfstenen, grafvondsten en opgravingen uit de regio te 
bewonderen is. De Kruidhof voorziet tevens in arbeidsplaatsen voor men-
sen, die niet op een andere manier aan betaald werk kunnen komen. 

Boek 80 jaar Kruidhof
Dit boek met als ondertiteling ‘Laat 1000 bloemen bloeien’ is geschre-
ven door Hanneke Hoekstra, journaliste en historica, die sinds 2006 als 
vrijwilligster public relations aan De Kruidhof is verbonden. Jan-Willem 
Zwart overhandigde het eerste exemplaar aan het Tweede Kamerlid Lutz 
Jacobi. 

80 jaar wrotte
Zo begon Jacobi aan haar jubileumspeech, omdat het bereiken van deze 
eerbiedwaardige leeftijd niet zo vanzelfsprekend was. De Kruidhof heeft 
met natuur te maken en natuur heeft een belangrijke waarde voor het wel-
zijn van mensen. Zij levert grondstoffen, het heeft een regulerende functie 
op bijvoorbeeld klimaat en een culturele functie voor recreatie, een mooie 
omgeving en educatie. De Nederlandse, inclusief de Friese natuur, is van-
uit (inter)nationaal gezichtspunt waardevol door haar unieke karakter. Denk 
aan een gebied als de Waddenzee, die werelderfgoed is. Een botanische 
tuin als De Kruidhof past hier helemaal bij. Kijk naar het voorbeeld van de 
proeven met vingerhoedskruid, waaruit een hartmedicijn te maken viel.  

Afsluitend buitengebeuren
Om het 80-jarige jubileum en de seizoensopening nog fleuriger en kleu-
riger te maken, ging het hele gezelschap naar buiten om getuige te zijn 
van het planten van een amberboom. Deze aangenaam ruikende boom 
symboliseert verdere groei en behoort tot de groep ontstekingsremmers. 
Johannes de Jong, die zich indertijd als hoofd van de Buitendienst Acht-
karspelen, enorm inspande voor het behoud en een beter aanzien van De 
Kruidhof, plantte de jonge Amber met statengenerale assistentie van Lutz 
Jacobi.

Directeur Jan-Willem Zwart sloot deze goed georganiseerde feestelijke 
bijeenkomst af met een oproep aan de genodigden en alle Buitenposters 
om een ‘bloemig’ verhaal over de 80-jarige Kruidhof te schrijven.  

De boer op

Mooi op tijd arriveren we op het 
boerenerf en krijg ik hetzelfde 
gevoel in mijn onderbuik als toen ik 
vroeger bij boer Beerda kreeg als ik 
op de trekker stapte. In die tijd vond 
ik dat geweldig maar met drie jonge 
voetzoekers in de auto en een stel 
vrienden in aantocht, wat voor aan-
vulling van het kleine grut zal zorgen, 
slaat het lekkere gevoel om in een 
gedachteschok, waar zijn we hier 
terechtgekomen? 

Ik breng de gezinswagen behoed-
zaam tot stilstand en kijk een 
moment verdwaasd om me heen 
en vraag me af hoe we ons hier drie 
dagen gaan vermaken. Net als in de 
vakantie vervoegd mijn echtgenote 
zich richting de receptie en drie over-
actieve mannetjes worstelen zich 
uit de gordels al gillend dat ze met 
memmie mee willen. Als de vrouw, 
omringd door schreeuwende kleine 
mensjes, retourneert besef ik dat 
ik nog altijd in dezelfde houding zit 
en het stuurwiel ferm omklem met 
enigszins verstijfde vingers.

Een tik op het raam brengt me terug 
in de werkelijkheid en snel tover ik 
een glimlach op mijn geschrokken 
gezicht. Traag pak ik een paar grote 
tassen uit de auto en vraag me af of 
we drie dagen blijven of drie weken. 
Nadat ik de meeste bagage wel 
verplaats heb naar de juiste koestal 
rijdt het eerste bevriende stel het 
boerenerf op. Geschrokken en een 
beetje angstige blikken voorzien van 
een dapper glimlachje zitten in de 
auto om zich heen de te turen. Mijn 
vriend schuift het raampje open en 
doet de auto zelfs niet uit, alsof hij 
elk moment weer met piepende 
banden het boerenerf af wil scheu-
ren. “Ja…”, zeg ik op mijn leukst 
“dat was ook mijn eerste reactie…”. 
Na een korte stilte vraagt mijn vriend 
wat dan wel mijn tweede reactie is 
geweest en ik vertel hem dat we 
het vast heel gezellig gaan krijgen 
dit weekend.

Twijfelend stappen ze uit en begin-
nen toch maar uit te pakken. Terwijl 
ik twee tassen uit zijn grotere kof-
ferbak neem en een blik over zijn 
bagage doe besef ik me dat wij 
helemaal niet zoveel spullen mee 
hebben. Na een poosje arriveren de 
volgende vrienden en al snel is de 
boerderij gevuld met gillende kleine 
mensjes en trekken wij het eerste 
flesje los. Eén van de bevriende 
kleine mannetjes wil de rest van het 
weekend ‘koekijke’ en gelukkig zijn 
er meerdere vrienden zodat mama 
niet de hele dag in de stal staat. 
Na een aantal flesjes meester te 
hebben gemaakt zijn we ons niet 
meer zo bewust van de penetrante 
koelucht die overal hangt en wordt 
het nog boeregezellig. De stal is ooit 
omgetoverd tot een gezellige grote 
kamer voorzien van alle gemakken 
en zelfs een echte bar. De krukken 
zitten beter dan de bank en dus is 
dat de plek waar we de meeste tijd 
zullen gaan doorbrengen.

Ondanks de aanwezigheid van een 
stuk of 10 kinderen wordt het een 
ouderwets leuk weekend en blijkt 
de eerste schrikreactie geheel onte-
recht te zijn geweest. De boerderij 
zorgt voor de nodige afleiding en de 
grote trekker is ook heel stoer, maar 
vooral niet van dichtbij.

Reinold Paauw



Er is maar één 
Lippe Lap

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

BU I T ENPOST  (WOONEXPO )

Mis. Het zijn er wel 

zeven. Door heel 

Friesland. Dus altijd 

dicht bij u in de 

buurt. En dat komt 

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

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

Lap, zo is er maar één.

WWW.LIPPELAP.NL



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 13

Op 16 december 1948 werd door een aantal leden van 
de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond een ver-
eniging opgericht met als doel ‘het oprichten en instand-
houden van een Christelijke Lagere Tuinbouwschool in 
Buitenpost.’ Ondanks dat er in de regio al enkele lagere 
landbouwscholen waren, zagen de leden van de vereni-
ging toch goede kansen voor een dergelijke school.

Buitenpost als vestigingsplaats was niet helemaal onlogisch 
omdat in de regio al sprake was van, hoewel kleinschalig, 
enige tuinbouw en natuurlijk was in Buitenpost de toen al ver-
maarde Kruidentuin. Nadat er een bestuur was gevormd en 
de heer Nienhuis als Hoofd der School was benoemd, kon 
men al een half jaar later beginnen met de lessen. Er waren 
22 leerlingen en als lesplaats werd gekozen voor één van de 
Gerbozalen aan de Voorstraat.

De eerste tien jaar was het leerlingenaanbod echter teleurstel-
lend. Dat gold niet alleen voor de pas opgerichte Tuinbouw-
school, ook de Landbouwscholen in de omgeving hadden het 
zwaar. Halverwege de jaren zestig moet de ene na de andere 
Landbouwschool sluiten en Buitenpost blijkt de langste adem 
te hebben en wordt de enige Lagere Agrarische School ten 
noorden van de lijn Leeuwarden – Drachten. In 1967 richt de 
school zich niet alleen meer op de tuinbouw maar wordt er 
ook een landbouwafdeling aan de school verbonden. Dan 
neemt het aantal leerlingen snel toe.

Het uit 1951 daterende schoolgebouw, dat in de buurt van 
de Kruidentuin voor fl 19.500,- was gebouwd, het huidige ‘It 
Koartling’ dus, wordt te klein en in 1968 wordt aan de Prof. 

Wassenberghstraat een nieuw gebouw in gebruik genomen. 
De school draait prima, er worden bijgebouwen geplaatst, en 
in 1984 wordt ook het Kort Middelbaar Agrarische Onderwijs 
(KMAO), eigenlijk een afdeling van de Middelbare Landbouw-
school in Dokkum, onderdeel van de school. Sinds 1960 is het 
leerlingental vertienvoudigd. Het blijkt dat het noodlijdende 
Tuinbouwschooltje uit 1950 in de nieuwe opzet in een grote 
behoefte voorziet. In 1985 heeft de school al 410 leerlingen.

Het grotendeels houten gebouw uit 1968 is veel te klein 
geworden en moet nodig worden vervangen. Men besluit 
een geheel nieuw gebouw te realiseren op de plaats van het 
oude gebouw. Een cursusjaar lang fietsen de leerlingen van 
de school van de ene leslokatie in het dorp naar de andere. 
Maar het 3,5 miljoen gulden kostende schoolgebouw wordt 
op tijd gerealiseerd en met ingang van het nieuwe cursusjaar 
kan men er augustus 1990 gebruik van maken.

In het onderwijs staan de jaren negentig in het teken van fu-
sies. Ook het agrarisch onderwijs gaat hierin mee en er wordt 
in Friesland een AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) opge-
richt. De school in Buitenpost en de meeste andere agrari-
sche scholen in de provincie worden onderdeel van dit AOC.

Ook begin jaren negentig heeft de school het even zwaar, de 

leerlingenaantallen lopen terug. Dit is echter ditmaal van korte 
duur en al gauw wordt het vrijwel nieuwe gebouw aan alle 
kanten uitgebreid. De schoolbevolking verandert sterk. Het 
aantal meisjes is enorm toegenomen, tot ongeveer de helft 
van het totale aantal leerlingen. Door de ontwikkelingen in 
het onderwijs komen er nieuwe vakken op het rooster en de 
school richt zich niet meer alleen op de agrarische sector. Voor 
alle leerlingen geldt dat ze na de opleiding eigenlijk naar alle 
vervolgopleidingen kunnen.

De vooruitziende blik van de oprichters van Christelijke Lager 
Tuinbouwschool heeft zestig jaar later geleid tot een bloeien-
de school voor VMBO en MBO GROEN. Een school met 450 
leerlingen, een school waar Buitenpost trots op kan zijn.

Onderwijs in ons dorp

Wat verenigt  ons...     de vogelwacht

Van Tuinbouwschool naar AOC

Naam: Vogelwacht Buitenpost e.o.
Secretaris: Jouke Roskammer, tel.: 0511-542701
Jaar van oprichting: mei 1946
Aantal leden: 487 waarvan 30 jeugdleden
Opgave nieuwe leden:  secretariaat
 
De vrijwillige weidevogelbescherming wordt in Fries-
land uitgevoerd door de Bond van Friese Vogel Be-
scherming Wachten (BFVW). Het uitvoeren van vrijwil-
lige weidevogelbescherming in Friesland is al meer dan 
65 jaar aanwezig in de vorm van ruim 120 plaatselijke 
wachten waarvan de Vogelwacht Buitenpost e.o. één 
van de grotere is.

De wachten hebben ieder een aantal kleinere gebieden 
(rayons ) waar de nazorg voor weidevogels wordt uitge-
voerd. De BFVW beschikt over ruim  5000 nazorgers, 
die in totaal ruim 145000 hectare boerenland onder 
hun zorg hebben. Voor de wacht van Buitenpost e.o. 
zijn dit 487 leden van wie 85 nazorgers. Zij zijn verant-
woordelijk voor een oppervlakte van ± 1500 hectare. 
In de genoemde 145.000 hectares Friese landerijen 
broeden ongeveer 45.000 paren van de meest voor-
komende weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholek-
ster). Duizenden nesten worden jaarlijks beschermd. 
Door de wacht van Buitenpost e.o. worden jaarlijks ± 
700 nesten geïnventariseerd en voor een gedeelte ook 
beschermd door plaatsing markeerstokjes, nestbe-
schermers en door overleg met de boeren.
Leden van de Vogelwacht Buitenpost kunnen vanaf 1 
maart kievitseieren zoeken en rapen tot het moment 
dat het maximaal te zoeken eieren  van krap 6000 in 
Friesland is bereikt, maar dan is er wel de verplichting 
om actief aan nazorg te doen. Per persoon is er een 
quotum van 15 kievitseieren; controle over het Friese 
en persoonlijke quotum aan kievitseieren wordt mid-
dels sms-jes bijgehouden en gecontroleerd.
De nazorg begint nadat het officiële eierzoekseizoen 
per 1 april is afgelopen of eerder indien het quotum 
‘vol’ gezocht is. 
In de wacht van Buitenpost e.o. is het weideareaal ver-
deeld over een aantal lokaties van 20-100 ha´s rondom 
het dorp. Door een klein aantal nazorgers (3-6 perso-
nen) worden in het aan hen toegewezen gebied, soms 
meerdere keren per week nesten en broedparen geïn-
ventariseerd. De voortgang en broedresultaten worden  

bijgehouden en, in een 
later stadium, doorgege-
ven aan de BFVW voor 
een totaal overzicht.  
Vaak worden dan de 
nesten van de weidevo-
gels, in overleg met de 
boer, door nestbescher-
mers beschermd tegen 
rondlopend vee of tegen 
maaien.

Naast de werkgroep nazorg zijn in de wacht Buitenpost 
e.o. nog activiteiten zoals de jeugdvogelwacht. Met 
name voor de jeugdvogelwacht worden nog nieuwe 
leden in de leeftijd van 8/9 jaar tot 16 jaar gevraagd. 
Buiten de mogelijkheid om met nazorgers het veld in 
te gaan om te leren eieren te zoeken en te inventa-
riseren zijn er voor de jeugdleden diverse uitstapjes 
zoals bezoek aan natuurgebieden in Eernewoude, Lau-
wersmeer of Rohelsterpolder, bezoek aan de sterren-
wacht, het bijwonen van het ringen van roofvogels en 
nog vele interessante en avontuurlijke uitstapjes. De 
jeugd beschikt zelf over een sterke veldtelescoop om 
van zeer dichtbij dieren in hun natuurlijke omgeving te 
bekijken. 

Jeugdleden en  ook leerkrachten van basisscholen kun-
nen hierover verdere informatie krijgen bij het jeugdbe-
stuur: Dicky Walinga, tel: 541739, Jellie Reitsma, tel: 
543721 en Y. de Boer, tel.: 643983

De grote rekendag van De Mienskip 
in de praktijk
Woensdag was de grote rekendag. Overal ter wereld waren kinderen aan 
het rekenen met als thema: Meten met je eigen lichaam. Transportbedrijf 
Niek Dijkstra in Buitenpost had een truck aan de openbare basisschool de 
Mienskip beschikbaar gesteld, zodat alle leerlingen de volgende opdracht 
konden uitvoeren: Hoeveel kinderen passen er in een truck? Op de foto is 
te zien hoe de leerlingen stuk voor stuk in de cabine van de truck worden 
getild, tot het moment bereikt is dat er echt niet meer bij kunnen.

www.binnenbuitenpost.nl
De website www.binnenbuitenpost.nl is al een aantal jaren aanwe-
zig op het internet. In eerste instantie met een bescheiden opzet, 
maar er wordt volop aan gewerkt om de site steeds verder te ont-
wikkelen.

Als eerste als naslagplek voor De Binnenste Buiten. Op de site kan het 
laatste nummer in PDF-vorm gelezen worden. Misschien ook een aanra-
der voor oud-buitenposters elders. Daarnaast krijgen de meeste vaste ru-
brieken een plekje en, steeds meer, zijn indien mogelijk voorzien van kleu-
renfoto’s. De site geeft ook informatie over Plaatselijk Belang, het dorp, 
adressen en links die van belang zijn en een uitgebreide fotocollectie van 
met name historische foto’s van het dorp. Ook deze onderdelen worden 
steeds verder uitgebreid. Ook uw bijdrage is hierbij van harte welkom. 
Heeft u materiaal dat interessant is voor ons eigen plekje Buitenpost op 
het internet, stuur het op naar: johkootstra@gmail.com of naar De Bin-
nenste Buiten.



Auto van de week
BMW 318 I Touring - automaat; 
bouwjaar: 1998; kleur: groen-
metallic; km. stand: 127.000; 
Opties: elec. ramen en 
spiegels, airco, climate-control; 
PDC-achter, enz.
Vraagprijs: g 4900,- incl. 
half jaar BOVAG-garantie

ZEER NETTE AUTO
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Huur van zaalruimte in It Koartling

maandag t/m vrijdag
(per dagdeel)

in het weekeinde
(per dagdeel)

 beamer en/of
geluidsinstallatie

Grote zaal 
(max. 40 personen) e 35,- e 50,-

(excl. personeel,
incl. gebruik keu-
ken en toiletvoor-

zieningen). 

e 25,-
andere voor-

zieningen zoals 
koffie/thee e.a. in 
overleg en tegen 

meerprijs 

Vergader/leslokaal
(max. 20 personen) e 30,-

Vergaderruimte
(max. 10 personen) e 25,-

Zoals op deze pagina’s vaker 
door het bestuur is gemeld, is 
het gebouw It Koartling een be-
zit van heel het dorp. Het kan 
daarom tegen een aanvaardbaar 
tarief in principe ook door elke 
inwoner van Buitenpost worden 
gehuurd. Het maakt daarbij geen 

verschil of het nu is voor een ver-
gadering van een vereniging of 
instelling of een particuliere bij-
eenkomst. Het komt zelfs voor 
dat er jubileumsfeestjes, verjaar-
dagen of trouwpartijtjes worden 
gehouden. Uitgangspunt is dat 
de huurder zelf zorgt voor bedie-

ning en inrichting. In overleg met 
het beheer kan er eventueel voor 
verdere voorzieningen gezorgd 
worden. Er zijn enkele vanzelf-
sprekende voorwaarden aan het 
gebruik verbonden - vraag er 
naar op het telefoonnummer van 
It Koartling.

Sinds enkele maanden is onze in 
eigen beheer ontwikkelde web-
site www.itkoartling.nl, in een 
vernieuwde versie ‘in de lucht’. 
Met dit middel wil het bestuur zo 
uitgebreid en actueel mogelijk 
informatie geven over de moge-
lijkheden, activiteiten en ontwik-
kelingen in It Koartling. 
Nieuw op de site is de aanwezig-

heid van een vrijwilligersvaca-
turebank. Deze staat open voor 
alle verenigingen en instellingen 
van ons dorp om er hun vrijwil-
ligerswens op te plaatsen. In de 
loop van het volgende jaar zullen 
deze ook actief benaderd wor-
den om gebruik te maken van dit 
initiatief. De site is zeker eens een 
bezoekje waard!

Kinderwerkactiviteiten mei
De kinderwerkactiviteiten voor de maand mei:
7 mei: kinderdisco - voor kinderen van de basisschool groepen 4 
t/m 6 - entree is gratis - van 19.00 - 20.30 uur
19 mei: verrassingsactiviteit -  voor kinderen van 6 t/m 12 jaar - 
entree is m 1,00 - van 13.30 tot 15.00 uur
26 mei: chocolade workshop - voor kinderen van 6 t/m 12 jaar - en-
tree is m 1,50 - van 13.30 tot 15.00 uur - opgave uiterlijk voor 21 mei.

zie voor opgave de website van It Koartling:
www.itkoartling.nl 

en kijk dan bij de activiteiten van het kinderwerk

Eerste les Muziek Op Schoot
Donderdag 15 april ging de eerste les van Muziek Op Schoot van start 
in It Koartling. De peuters keken hun ogen uit. Sommigen moesten 
nog wat  wennen, terwijl anderen frank en vrij door het lokaal liepen. 
Er werd gezongen, gedanst en met muziekinstrumentjes gespeeld. 
Aan het eind van de les waren de meeste kinderen al zo vertrouwd 
dat ze spontaan afscheid namen van het aapje, dat hen aan het begin 
ook had begroet,  door hem spontaan een handje te geven. It Koart-
ling is trots dat deze muziekcursus van start kon gaan, want dit draagt 
bij aan de algemene ontwikkeling van het jonge kind op een speelse 
en vooral muzikale  manier. Muziek hoort bij kinderen en als je dan 
samen met je ouder, oma of oppas dit kunt beleven is het helemaal 
feest.

Mocht u ook belangstelling hebben voor deze cursus, dan kunt u inlich-
tingen krijgen bij:  de cursusleidster Lutske Pilat, tel.: 0512-352143 en de 
cursuscoördinator van it Koartling, Evertje Gatsonides, tel.: 0511 54277

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk

(advertentie)

‘Oer-boeren’ nieuwste expositie in IJstijdenmuseum

Gedeputeerde Jannewietske 
de Vries opende op 9 april, ge-
past verkleed  als ‘oer-boerin’ de 
nieuwste tentoonstelling van het 
IJstijdenmuseum aan de School-
straat. De grootschalige en pro-
fessionele opzet laten zien dat het 
museum steeds verder groeit, en 
nadrukkelijk een bijzondere posi-
tie in het toeristische aanbod van 
onze streek wil veroveren.

Overigens is de tentoonstelling ze-
ker niet alleen bedoeld voor men-
sen ‘van buitenuit’. Het museum 
wil ook graag de mensen van onze 
streek laten zien hoe duizenden ja-
ren geleden al, in onze omgeving 
mensen de grond bewerkten, jaag-
den en visten en zo wisten te over-
leven. Talrijke vondsten van stenen 
en benen werktuigen, fraaie ma-
quettes  en replica’s illustreren dit 
oeroude verhaal. Ter gelegenheid 
van deze expositie is ook in eigen 
beheer, het informatieve boekje 
‘Oerboeren in de Friese Wouden’ 
verschenen. De aansluitende wan-
del- en fietsroutes geven de bezoe-
kers de kans om met eigen ogen 
in het landschap van nu, sporen te 
zien van datgene wat er in het mu-
seum tentoongesteld wordt.

De openingshandeling vond in De 
Kruidhof plaats. Het overvolle tuin-
café demonstreerde nog eens de 
grote betrokkenheid en het grote 
draagvlak voor de activiteiten van 
het IJstijdenmuseum. In de toe-
spraken kwam dan ook het belang 
van samenwerking met tal van 

partners en daarbij de ambitie om 
het museum steeds toegankelijker 
te maken en het een professionele 
uitstraling te geven, naar voren. En 
niet in het minst werden ook de in-
zet en ideeën van de vele actieve 
vrijwilligers onderstreept. De belof-
te om in de toekomst op deze voet 
door te gaan zal vermoedelijk nog 
tal van historisch ‘nijskjirrige’ zaken 
op gaan leveren.

Het tentoonstellingsboekje en de 
wandel- en fietsroute zijn in It Win-
keltje van de Kruidhof en uiteraard in 
het IJstijdenmuseum verkrijgbaar.

Op de foto wordt de openingshandeling van de tentoonstelling door 
de gedeputeerde verricht. Uit de replica van het oeroude weefgetouw 
kwam het speciaal voor deze expositie geschreven boekwerk tevoor-
schijn. Ondermeer staan vooraan: Lammert Postma (IJstijdenmuseum), 
Jannewietske de Vries (gedeputeerde van de provinsje Fryslân), Annet 
van der Horst (IJstijdenmuseum), JanWillem Zwart (De Kruidhof) en 
Jan Kloosterman (IJstijdenmuseum), aan het woord (foto: redactie).

Onze website: www.itkoartling.nl

Dinsdag 13 april zijn de groepen 7 en 8 op uitnodiging van Friesland Aris 
naar een basketbalwedstrijd geweest tussen de Friesland Aris en ABC 
Amsterdam. Met spandoeken en veel geluidsmateriaal hebben de leerlin-
gen de spelers van Leeuwarden aangemoedigd. Dit leverde Friesland Aris 
de winst op! Een mooie afsluiting nadat de spelers van Aris ons enkele 
weken geleden al een clinic hadden gegeven.

De Lichtbron naar Friesland Aris



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

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 21 mei.

Oplossing prijspuzzel maart
De puzzel in het maartnummer heeft 32 correcte inzendingen 

opgeleverd!  De oplossing luidde: steltlopers. 
De winnaar is: 

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

koningin
dag
uitgaan
vrijmarkt
aubade
optocht
sport
toernooi
ballon
kermis
muziek
kinderen
plezier
rood
wit
blauw
oranje
vlag
wimpel
nacht
dans
lach
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Toen en Nu
Boven: de Nederlands Hervormde 
vrouwenvereniging in maart 1967: 
bovenste rij van links af: Tj. Bosma, 
P. v.d. Bij, B. Kooistra, S. Kooistra, 
A. Brinkman, B. v.d. Veen, G. de 

Meer, W. Meerstra, R. v.d. Horn, A. 
Wiersma; zittend van links af: mw. 
Zoethout, J. Posthumus, A. Waltje, 

mw. Heida, mw. Hilhorst, F. de 
Meer, J. v.d. Meulen, Sj. Henstra, 
H. Tjoelker; onderste rij van links 

af: mw. Nijenhuis, B. Koster, 
Ringnalda, en mw. Van Houten.

Hiernaast, dezelfde vereniging op 
25 februari 2010: bovenste rij van 
links af: S. Bosma, C. Stuursma, 

A. Wieling, A. Eisinga, E. Smit, Sj. 
Huisman en M. Miedema, zittend 

van links af: Tj. v.d. Galiën, A. 
Medema, Fokje de Meer, G. Nicolai 

en A. Brouwer.

Uit  de  oude doos
 foto’s: Juul Beerda

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Klazina Witteveen woont aan de Jeltingalaan, samen met 
haar man en twee kinderen. Wie voor hun mooie, oude 
huis, van rond 1900, staat, heeft geen enkel vermoeden 
van de enorme tuin die erachter ligt. Een lap grond van 
100 meter lengte strekt zich uit van de achtergevel tot aan 
de sloot die de tuin scheidt van de weilanden erachter. 
Het vormt een prachtig vergezicht en dat is precies wat 
Klazina zo mooi vindt aan het plekje. Ze houdt van alles 
wat groeit en bloeit: bloemen, struiken en bomen. Toch 
zijn juist deze laatste vrijwel niet in haar tuin te vinden, 
terwijl je dat misschien wel zou verwachten bij een stuk 
grond van 870 vierkante meter. Klazina: “De tuin is inder-
daad heel lang, maar in verhouding smal. Een pijpenla 
dus. Dat betekent dat ik er eigenlijk maar één boom in 
kan hebben, want dat vrije uitzicht wil ik houden!” 

Klazina en haar man kwamen een jaar of acht geleden uit Dro-
geham naar Buitenpost. Haar man viel meteen voor het huis, 
Klazina was vooral enthousiast over de tuin. Althans, over de 
omvang en de ligging ervan, want de tuin zelf verdiende die 
naam eigenlijk niet. Het was een grote wildernis, met bramen, 
brandnetels en hoog opgeschoten ruig gras, waartussen bo-
vendien allemaal puin lag, tot aan oude keukenblokken toe. 
Klazina moest echt bij nul beginnen, maar eigenlijk vond ze 
dat wel leuk. “Tuinieren is mijn ding. Ik ben een cursus tuinar-
chitectuur gaan volgen en heb zelf een ontwerp gemaakt voor 
de tuin. Het meeste van de aanleg heb ik ook alleen gedaan, 
behalve het zware werk. Daar helpt mijn man me mee. In 
feite is de tuin pas sinds vorig jaar klaar. Ik heb een indeling 
gemaakt in aparte stukken, met verschillende kleuren. Een 
soort kamertjestuin: vrij strak, zonder gebogen lijnen. Dat past 
het beste bij de stijl van het huis en bij de lange en smalle 
vorm van de tuin. Bij een ander huis en een andere tuinvorm 
zou ik misschien een heel ander ontwerp maken, want ik vind 
andere soorten tuinen, zoals een cottagetuin, ook prachtig.
Onze vorige tuin, in Drogeham, was ook mooi, maar veel klei-
ner. Toen we hier kwamen, zei mijn man: “Nu kun je de eerste 
jaren goed vooruit.” Hoe groot de tuin ook is, hij heeft wel in 
de gaten dat ik al weer genoeg nieuwe wensen heb, zoals 
een bijzondere boom en een stuk met schaduwplanten. Daar 
heb ik nu dus de ruimte al niet meer voor; de kinderen moe-
ten bovendien natuurlijk ook nog in de tuin kunnen spelen.

De keuze van de beplanting hangt vooral af van wat ik zelf 
mooi vind en van wat hier wil groeien. Lang niet alle planten 
zijn geschikt voor het klimaat van deze streek en voor deze 
grondsoort. Ik heb dan ook veel verschillende soorten campa-
nula’s, akeleien en salvia’s: die vind ik erg mooi en die doen 
het ook goed hier. Ik vind het leuk om dat uit te zoeken en 
uit te proberen. Er staat in de tuin van de buurman een enor-

me kas die ik mag gebruiken. Daar probeer ik 
nieuwigheden uit en zaai ik alles wat ik nodig 
heb. Er staat allemaal jong spul te groeien en 
te bloeien, dus elke dag moet ik er wel een 
rondje in maken, al is het alleen maar om de 
ramen open te zetten bij warm weer. Ik laat 
er ook planten overwinteren; kuipplanten heb 
ik haast niet, maar wel weer bollen en knollen 
die ik ’s winters met wat zaagsel in een oude 
vrieskist stop.
Het voorjaar is de drukste tijd voor een tuinier: 
ik ben bijvoorbeeld in maart zo veel aan het 
snoeien dat ik de groene container wel drie of 
vier keer in de week vol kan hebben.”

Het is begin april als ik bij Klazina in de tuin ben 
en het is goed te zien dat ze al hard bezig is 
geweest: alles ziet er keurig en veelbelovend 
uit. Veel vaste planten komen al weer op; voor 
sommige laatkomers moeten we nog wat ge-
duld hebben en er is al een enkele bloeier. Klazina spreekt 
niet alleen met kennis van zaken, maar ook met toewijding 
en haast tederheid over haar plantjes. “Ik geloof wel dat ik 
‘groene vingers’ heb. Het ligt me, ik kan wel zeggen dat het 
tuinieren mijn passie is. Na de Havo heb ik indertijd gekozen 
voor de opleiding voor verpleegkundige en ik heb ook jaren in 
de zorg gewerkt. Ik kon het daar toch niet helemaal vinden en 
uiteindelijk, toen de kinderen kwamen, ben ik gestopt. Ach-
teraf had ik liever meteen een tuinopleiding gedaan. Dat weet 
ik nù: voor een zeventienjarige zonder eigen huis of tuin lag 
dat natuurlijk niet zo voor de hand. Maar misschien zijn er in 
de manier waarop ik zorg voor mijn planten wel raakvlakken 
met mijn keuze van destijds, ja.

De liefde voor het tuinieren zit in de familie: mijn ouders en 
mijn pake heb ik altijd veel in de tuin bezig gezien en mijn 
eigen kinderen hebben er ook al aardigheid in. Als het mooi 
weer is, ben ik altijd buiten. Ik ben echt een buitenmens, de 
stad beklemt me. De oudste zegt wel eens: “Is mem al wer 
yn ‘e tun?” Het is gewoon heerlijk om actief bezig te zijn, 
om alles netjes te zien worden. Van onkruid wieden word ik 
helemaal ontspannen. Ik geniet ervan om te zien hoe er uit 
een klein zaadje een mooie plant kan groeien, met prachtige 
bloemen. Een eenjarige kan dat binnen enkele maanden, on-
gelooflijk. ’s Winters mis ik dat allemaal behoorlijk.

Mijn hobby breidt zich steeds verder uit, want behalve met 
tuinieren ben ik ook actief met mijn website: jeltingatuin.nl 
.Ik vind dat een leuke combinatie. Op de site staan foto’s van 
de tuin en van afzonderlijke bloemen en planten, er staat een 

plantenlijst op en een zadenlijst, ik houd er een logboek bij en 
een tuinkalender enz. Ook kunnen mensen via de website 
advies krijgen, zaden bestellen en een afspraak maken om 
eens te komen kijken of om, tegen onkostenvergoeding, wat 
plantjes te kopen. Die link naar de verkoop van tuinplanten is 
ontstaan doordat ik het zo geweldig vind om nieuwe plantjes 
te zaaien en te stekken. Ik heb daarom vaak veel meer plant-
jes dan ik nodig heb voor eigen gebruik. 
Het is wel tijdrovend allemaal, maar toch is het leuk om op 
die manier alles wat je doet in de tuin en het plezier wat je 
er aan beleeft te kunnen delen met anderen. Ik krijg soms 
aanvragen om zaden te ruilen of te delen uit België, Frankrijk, 
Noorwegen en zelfs Amerika.
Ik raak zelf ook geïnspireerd door anderen, ten eerste door 
het lezen van tuinboeken, maar ook door het bezoeken van 
openbare tuinen, zoals de tuinen van Mien Ruys in Dedems-
vaart en de tuinen van tuinarchitect Gertrude Jekyll, o.a. in 
Normandië. Tuinen kopiëren kan niet, want je moet je, zoals 
gezegd, aanpassen aan de voorwaarden van je eigen tuin, 
maar ik doe er wel ideeën op. 

Ik verwacht niet dat ik ooit van mijn hobby mijn beroep ga 
maken: ik vind het zo ook leuk. Ik denk er wel over om in 
de toekomst een soort theetuin te beginnen of in ieder ge-
val de tuin meer open te stellen. Dat is nu nog niet praktisch 
haalbaar vanwege verschillende omstandigheden. Er komen 
regelmatig mensen aan de deur die een kijkje in de tuin willen 
nemen en ook zo af en toe krijg ik aanvragen van tuinclubs of 
verenigingen. Dat is leuk; iedereen is welkom. Je wilt toch 
graag delen wat je doet.”

Klazina Witteveen deelt graag haar tuinplezier met anderen

Reahelse kunstenares Mary Atkins
exposeert in Zweden
Mary Atkins exposeert vanaf 6 april in het Hilton Hotel in Stockholm. De 
aan de Reahel wonende beeldend kunstenares reageerde op een initia-
tief van oud-Buitenposter en expositiecoördinator Anne de Vries, die in de 
Leeuwarder Courant kunstenaars opriep zich te melden bij interesse voor 
het exposeren in Zweden. Uit de vele positieve reacties moest er een 
selectie worden gemaakt en Mary werd met nog drie andere kunstenaars 
uitverkoren. Mary schilderde een serie schilderijen over Schotse Ruiten.

Waarom Schotse ruiten? 
Mary is van Schotse afkomst en behoort tot de MacMillan - clan. Iedere 
clan (familie) heeft zijn eigen Schotse ruiten (tartans). Bij het schilderen 
van  tartans kan zij zich uitleven in het spel van lijnen, vormen en kleuren, 
ondanks de beperkingen van vaststaande kleuren en patronen. Het schil-
deren van de ruiten van de MacMillan - clan  werd in 2006 het eindproject 
van haar studie aan de Academie Minerva in Groningen. Sinds kort heeft 
Mary ook een eigen website en bent u geïnteresseerd, surf dan eens 
naar: www.maryatkins.nl .

Zaterdag 3 april werd de complete serie van zes schilderijen verscheept 
naar Zweden en deze hangen nu in het Hilton Hotel in Stockholm. Begin 
mei gaat Mary met haar echtgenoot een weekje naar Stockholm om het 
geheel ter plaatse te bekijken. In de volgende editie van de Binnenste Bui-
tenpost zullen wij proberen hiervan een kort overzicht te publiceren. 
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Stenenregen op de bus met werkwilligen, 
verhitte gemoederen...
spanningen en emoties rond 
de staking van zuivelfabriek 
‘De Ommelanden’ te Gronin-
gen sloegen in 1952 over naar 
Achtkarspelen.

Het was op 21 augustus 1952 
dat er een staking onder 
de arbeiders van bovenge-
noemde fabriek begon, die 
zeven maanden zou duren. 
De vakbonden stonden achter de staking en uiteinde-
lijk was er een overwinning. De Leeuwarder Courant 
deed geregeld verslag over het verloop van het arbeids-
conflict. Door de lange duur kwam de productie in ge-
vaar en de directeur van het bedrijf, de heer F. de Boer, 
ging naarstig op zoek naar werkwilligen, die de plaats 
van de stakers wilden innemen. Zijn oog viel o. a. op de 
noordelijke dorpen in Achtkarspelen, zoals Kootster-
tille, Twijzel en een aantal plaatsen in het westerkwar-
tier. Door de werkloosheid destijds in dit gebied, leek 
dit een goede kans om nieuw personeel aan te trek-
ken. Zo trok de fabrieksdirecteur in het laatst van de 
maand december 1952 naar Kootstertille en deed daar 
een poging om arbeiders te werven. Postende stakers 
kwamen tegelijk in actie en vingen eventuele werkwil-
ligen op door hen op de gevolgen te wijzen. Er moest 
een lokaliteit worden gevonden om samen te komen. 
Aanvankelijk kwam er een toezegging om de consisto-
riekamer van de Geref. kerk te Twijzel hiervoor te ge-
bruiken, maar de kerkenraad kwam hier later op terug. 
De heer de Boer vond een nieuwe vergaderplaats in de 
afgelegen woning van de heer R, de Vries te Kootster-
tille. Ruim dertig personen, die hiervoor waren aan-
gezocht, vonden in een kleine woonkamer zitplaats. 
Toen dezen (het merendeel jonge mannen) na geruime 
tijd weer naar buiten kwamen, werd hun door de sta-
kingsleiders op het hart gedrukt, die inmiddels bij de 
woning van de Vries, waren verschenen, niet als on-
derkruipers op te treden. Hieraan werd maar voor een 

deel gevolg gegeven en het resultaat van de werving 
was dat de Ommelanden een bus liet rijden vanaf Rot-
tevalle, via Harkema, Drogeham, Twijzel, Buitenpost, 
Visvliet, Grijpskerk enz, naar de fabriek in Groningen 
en ’s avonds omgekeerd. Een dertigtal arbeiders had 
zich hiervoor opgegeven. (op de foto staan stakende ar-
beiders bij de zuivelfabriek).

In de eerste week van het jaar 1953 was het dan zover en 
ging de autobus met de werkwilligen rijden en de L.C. 
meldde het volgende: “De gemoederen in een deel van 
de gemeente Achtkarspelen raken steeds meer verhit. 
De Ommelanden-bus, die gisteravond met werkwilli-
gen van de fabriek terugkwam, werd op vele plaatsen 
met stenen bekogeld, waarbij vier tot vijf ruiten het 
moesten ontgelden. Ook de rijkspolitie is minder lank-
moedig in haar optreden geworden. De motorpolitie 
liep ook gevaar door rondvliegende stenen te worden 
getroffen. Deze werden gegooid door elementen, die 
schuil gingen in een volksoploop te Kootstertille. De 
politie arresteerde er twee mannen, die later weer 
werden losgelaten”. De politie had bij Kootstermolen de 
weg afgezet, zodat de mensen niet bij de woning van de 
werkwilliger konden komen, die volgens de omwonen-
den door de politie zou worden bewaakt.  De politie had 
er wel voor een afzetting gezorgd, zodat de werkwillige 
veilig zijn woning kon bereiken. Niettemin ketsten er 
stenen tegen de bus. Toen deze even later terugkwam 
op de hoek om de reis naar de Vierroeden voort te zet-
ten, stond daar een grote menigte, waaruit met stenen 

werd gegooid”. Op zijn verdere weg door de gemeente 
werd de bus bevrijd door zijn volgauto’s , doordat de 
politie deze tegenhield. Bij Drogeham en Harkema-Op-
einde werden weer stenen naar de bus gegooid, waarbij 
o.a. de voorruiten sneuvelden. Onder de aanwezigen in 
Kootstertille maakte zich een hevige opwinding mees-
ter, toen er plotseling één uit hun midden in een motor-
spijspan werd weggevoerd”. 
Verder valt er in de pers te lezen, dat er een vermeende 
stenengooier werd gearresteerd, maar deze bleek on-
schuldig te zijn en werd later door de politie thuisge-
bracht. Een inzittende van de bus vertelde dat er een 
voortdurend gerinkel van glas was geweest. Enkele ke-
ren kwam er een steen door de ruiten, deze gingen door 
het schudden van de bus verder kapot. Het was een ang-
stige tocht geweest en hij had niet gezien waar de bus 
langs reed, omdat hij voortdurend ineengedoken had 
gezeten om zich tegen het vallend glas te beschermen. 
De burgemeester van Achtkarspelen, de heer H. van Ek, 
liet hierna in het dorp Kootstertille bekend maken, dat 
de politie bij verdere ongeregeldheden zo nodig van de 
vuurwapens gebruik zou maken. Ook was er een sa-
menscholingsverbod van kracht.

De heer Feike de Boer, die als directeur bij de staking 
een prominente rol had gespeeld, kwam in de maand 
november 1961 op 67-jarige leeftijd te overlijden. Hij had 
volgens de L.C. de fabriek  met grote energie opgewerkt, 
maar verwaarloosde de sociale aspecten van het be-
drijf, terwijl de boeren hem zijn gang lieten gaan.

Dit artikel is voorlopig het laatste dat door onze medewerker 
Dirk R. Wildeboer werd geschreven. Wij hopen dat, zodra zijn 
gezondheidssituatie het weer toelaat, de serie “Oud nieuws...” 
vervolgd gaat worden. Wij wensen Dirk in ieder geval veel be-
terschap.

In de komende maanden kunt u als vervanging op deze plek 
lezen ‘Uit het Eerste Notulenboek van Plaatselijk Belang Bui-
tenpost’. Kort geleden is dit archiefstuk teruggevonden. Het 
bevat, vanaf 1920 tot kort na de Tweede Wereldoorlog, verslag 
van veel ontwikkelingen die in ons dorp plaatsvonden.

deel 58

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

Buitenpost 1940-1945, deel 8
Naar Blauwverlaat
In de morgen van 14 april 1945 werd Van Mourik gealarmeerd. Op zijn beurt 
waarschuwde direct daarop de 3 sectiecommandanten, die op hun beurt 
de manschappen opriepen. Iedereen werd naar de boerderij van Elzinga, bij 
de driehoek Bruggelaan-Dijkhuisterweg, gedirigeerd. Inmiddels werden ook 
de wapens die in Gerkesklooster waren verborgen, naar de boerderij van H. 
Oldenburger gebracht, in de onmiddellijke nabijheid van Elzinga. Hier werd 
de volledige uitrusting uitgereikt. “Met uitzondering van een zeer beperkt 
aantal, wisten we niets van elkaars deelname in het verzet”, verklaarde Mar-
ten Stel. Geen wonder dat men elkaar verbaasd stond aan te kijken. In een 
gespannen sfeer werden de laatste instructies gegeven. Men wist dat men 
met ervaren Duitse militairen geconfronteerd zou worden. Omstreeks 1 uur 
in de middag werd het sein tot aanval op de brug Blauwverlaat gegeven. 
Hierbij behoorde de groep Buitenpost. Vijftig man bleven achter te Lutjepost 
als reserve en om de toegangsweg vanuit Buitenpost en de Dijkhuisterweg 
in de gaten te houden. De overrompeling van de wacht, waarvan één op 
de brug op post stond, verliep geheel volgens plan. Binnen de kortste tijd 
waren ze gevangen genomen. De brug werd nu open gedraaid en de man-
schappen namen hun posities in. Ze begonnen meteen schuttersputten te 
graven. Omstreeks 4 uur kwam een sleep in zicht vanuit de richting Ger-
kesklooster. Vanaf de sleepboot werd de brug hevig onder vuur genomen. 
Kennelijk roken de Duitsers onraad. Maar brenschutter Albert de Vries bracht 
de sleep tot stilstand. De vijandelijke mitrailleur bleef echter door vuren. Na 
twee misse schoten plaatste de schutter van de bazooka met de derde keer 
een voltreffer in de stuurhut op het achterschip van de sleepboot. Er kwa-
men steeds meer schepen bij. Het schieten ging door tot het donker werd. 
Het enthousiasme onder de mannen was groot... zo groot, dat Pop Bakker 
wel erg ver uit zijn schuttersput omhoog kwam. Dit ontlokte Albert de Vries 
de kreet: “Popke, tink om dyn kopke”. Tot middernacht hoorde men nog 
de hevige ontploffingen, vermoedelijk de grote hoeveelheid munitie die aan 
boord was. Geen wonder dat men zich in Buitenpost grote zorgen maakte. 
De gehele nacht bleven de stellingen bezet. De volgende morgen, zondag 15 
april 1945, trokken de groepen langs het kanaal richting Gerkesklooster. Van 
een aantal schepen werden Duitsers gevangen genomen. Diezelfde morgen 
verschenen 4 Canadese tanks op de Bakkershoek in Buitenpost. De bevrij-
ding was een feit. Hoe die dag hier werd beleefd, lezen we in het dagboek 
van Willem van der Veer:

“15 april 1945. Zo nu en dan knallen er nog wat schoten. Plotseling hoorden 
we wat brommen en daar begon plotseling de bevolking te schreeuwen. 
Wij naar de hoek. En jawel daar stonden 4 tanks met Canadezen. Daar heb-
ben ze een poosje gestaan en zijn toen weer vertrokken naar Lutjepost. Wat 
een vreugde. Even later liep iedereen met oranje. Maar toch bleef het in de 
harten wat onrustig. De verandering is ook zo groot. Overal staat de N.B.S. 
op post. Sommigen flink bewapend. Vanmiddag knetterde een Canadees op 
een motor hier heen en weer. En vanavond een zestal tanks met gevangen 
landwachters en Duitsers in de richting Leeuwarden. Ook werden vandaag 
N.S.B’ers opgehaald, die onder luid gejoel opgebracht werden. Vanavond 
weer een minuut stilte gehouden ter herdenking van president Roosevelt, 
die een paar dagen geleden gestorven is. Daarna werd samen het Wilhel-
mus gezongen en het Fries volkslied. We mogen nu tot negen uur op straat 
wezen. Vele bekende gezichten die we anders niet zagen, komen nu weer 
tevoorschijn. Een blijde dag!!!!!!!”. Rond de uitbundige blijdschap die er 

heerste, bleef er toch nog een zekere spanning hangen. De overgang was 
ook zo groot. De volgende dag, ’s avonds 16 april, kwam het bevel: “Onmid-
dellijk de oostelijke toegangswegen tot deze gemeente zoo sterk mogelijk 
af  sluiten”. Sectie Noord, w.o Buitenpost, bezette de brug bij de Laatste 
Stuiver. De brug werd gebarricadeerd, waarna ieder zijn stelling innam. Om-
streeks 22 uur naderde een tank. Een N.B.S.’er gaf een stopteken, maar dit 
werd vermoedelijk niet gezien. Daarop schoot een ander, in de veronderstel-
ling met een Duitse tank te doen te hebben. Hierop nam de tank de sectie 
onder vuur. Deze lag gelukkig goed in dekking en vermoedelijk hadden de 
Canadezen iets te hoog aangelegd. Niemand werd geraakt. Het misverstand 
liep goed af, maar de manschappen hadden de schrik flink te pakken. Voor 
Jantje Bakker verliep de ontmoeting met de Canadezen heel wat plezieriger. 
Vlak voor de winkel van haar vader Albert Sjoerd Bakker parkeerde een tank. 
De Canadezen werden meteen uitgenodigd in de woning achter de winkel 
aan de Stationsstraat. Na enkele bezoeken sloeg de vonk over tussen Jim en 
Jantje. Na veel geregel werd het huwelijk in Buitenpost voltrokken, waarna 
Jantje in 1946 scheep ging naar Canada. Samen kregen ze drie kinderen. In 
nuchtere woorden beschreef Van der Veer de bevrijdingsdag. Men besefte 
soms nauwelijks dat alles nu weer kon. Dat je zonder gevaar de straat weer 
op kon. Deze dagen werden als het ware in een roes doorleefd. Op 5 mei 
1945 werd de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Neder-
land  in hotel De Wereld in Wageningen getekend. Dat het werkelijk voorbij 
was zagen de inwoners van ons dorp aan de  lange colonnes Duitse troepen 
die door het dorp trokken onder toeziend oog van Canadezen en N.B.S.’ers. 
Op de foto drie leden van de groep Buitenpost, te weten van links af: J. de 
Graaf, T. Roorda en J. Westra. Het was het definitieve einde aan 5 jaren on-
derdrukking door een duivelse nazi-ideologie. 

Bronnen:
Archief gemeente Achtkarspelen / Archief Nieuwsblad van Noord-Oost Fries-
land / Tresoar Leeuwarden / J. IJlstra - Dagboek / J. Kooistra - Memoires /
W. v.d. Veer, Dagboek / Keizer, J. - En verpletterd wordt het juk / Keizer, J. - 
De zwarte wagon / Met dank aan: Juul Beerda, Sjoerd Bulthuis,T.S. Havinga, 
Anne van Lune, Teun Rispens, Dirk Wildeboer.
Deze artikelenreeks werd speciaal door Jasper Keizer voor ons blad geschre-
ven. Als aanvulling hierop zal hij, niet maandelijks maar wel regelmatig, meer 
stukken over de plaatselijke oorlogsgeschiedenis schrijven, waarin bepaalde 
onderwerpen verder worden uitgediept.

Rondweg of kanaal

- Wat een gegraaf bij de rotonde, Boaite
- Jazeker, daar wordt hard gewerkt.

- En dat met die hopen sneeuw, Boaite.
- Moet wel erg koud zijn geweest voor 

die mannen, Binne.
- Die kunnen wel tegen een stootje!

- Volgens mij groeven ze een kanaal!
- Hoezo, hoe kom je daar nou bij?

- Nou, zag je die diepe geul dan niet?
- Natuurlijk zag ik dat en iedereen wel...

- En die stond al rap vol water, Binne 
en dat na die verhalen over de 

bereikbaarheid over water!
- Waar heb je het over, Boaite?

- Er gaan toch stemmen op 
om Buitenpost op het Prinses 

Margrietkanaal aan te sluiten?
- Oh... nu begrijp ik het, je bedoelt die 

waterrecreatieplannen, Boaite?
- Inderdaad Binne, men wil Buitenpost 

daarmee op de kaart zetten!
- Maar dat moet dan ter hoogte van de 

Buitenposter Vaart, Boaite!
- Juist Binne, daarom vond ik die plek 

een beetje vreemd.
- Die  geul werd snel met zand gevuld.

- Inderdaad Binne, die zandauto’s 
reden af en aan; toen pas had ik door, 
dat het geen kanaal werd, maar een 

begin van de rondweg om Buitenpost!
- Je kunt wel zien, dat jij geen verstand 

van wegenbouw hebt, Boaite!
- Dat heb nu echt wel begrepen, Binne!
- En als die rondweg klaar is, beginnen 

ze dan met die recreatie ideeën?
- Afwachten en duimen Binne, je weet 

maar nooit!
- Okay, zo’n aansluiting zou mooi zijn!

- Ik zie de jachthaven al voor me Binne!
- En dan een leuk bootje Boaite...

- Dream on Binne, dream on!

Binne en Boaite in gesprek
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