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Ook de inwoners van ons dorp zijn in de ban van het WK-voetbal. . .
Op dit moment doet Nederland nog steeds mee aan het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Menig buurtvereniging heeft de koe bij de spreekwoor-
delijke hoorns gevat en met enig kunst en vliegwerk staan her en der in het dorp ware buitenbioscopen. Op de foto kijken de omwonenden 
in de tent aan het Pijlkruid aandachtig naar de wedstrijd van Nederland tegen Kameroen. Aan de nodige vloeibare versnaperingen is zo te 
zien ook gedacht.

Buitenpost staat binnenkort een belang-
rijke ontwikkeling te wachten: volgend jaar 
zal de rondweg zuidoost in gebruik worden 
genomen. Tegelijkertijd is er sprake van een 
toenemende zorgelijke situatie in het cen-
trum. Beide factoren samen maken dat er 
sprake is van een bijzonder moment. Het is 
nu van groot belang dat er op korte termijn 
actie wordt ondernomen om goed gebruik 
te maken van de ontwikkelingen en ook de 
levensvatbaarheid van de winkelvoorzie-
ningen in ons dorp voor de toekomst gega-
randeerd te houden of zelfs te verbeteren. 
De gemeente Achtkarspelen heeft kort ge-
leden een voorzet daarvoor gegeven in de 
vorm van een concept-centrumvisie, waarin 
een mogelijke nieuwe ruimtelijke inrichting 
voor de dorpskern wordt geschetst.

In het meinummer van dit blad werd op deze zelf-
de plaats geschreven over de zorg van Plaatse-
lijk Belang Buitenpost over de leegstand en het 
verdwijnen van bedrijven in het centrum van ons 
dorp. Klaarblijkelijk was er op dat moment sprake 
van ‘drie geesten, één gedachte’, want enkele 
dagen later viel er een brief van de gemeente 
Achtkarspelen door de bus waarin werd aange-
geven dat men ook van middenstandsorganisatie 
BuVo een zelfde soort schrijven had gekregen. 
Beide partijen werden uitgenodigd om hierover 
op korte termijn in gesprek te komen want er 
was net een kakelvers concept-centrumvisie Bui-
tenpost dat op de kwestie aansloot.

Projectbureau Bügel-Haijema had in opdracht van 
de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan 
het plan. Belangrijke aanleiding voor deze bespie-
geling was de aanleg van de rondweg zuidoost. 
Na de voltooiing ontstaat er een nieuwe verkeers-
situatie. De Voorstraat wordt van een provinciale 
weg een gemeenteweg en deze zal verkeersvei-
liger kunnen worden gemaakt. Veel van het nu 
doorgaande verkeer zal om het dorp geleid wor-
den en het centrum zal zo verkeersluw mogelijk 
worden gemaakt. Dit biedt tal van mogelijkheden 
om het hart van Buitenpost van gezicht te laten 
veranderen en aantrekkelijker te maken.

In de presentatie kwamen enkele elementen 
naar voren die in de ogen van Bügel-Haijema 
van groot belang zijn. Als eerste werd gewe-
zen op het belang van de driehoek winkelcen-
trum - stationsgebied - de Kruidhof. Door de 
verbinding hiertussen te verbeteren, gaan deze 
drie elementen elkaar versterken. De Kruidhof 
als toeristische trekker, het stationsgebied als 
toegangspoort voor het dorp kan samen met 
een aantrekkelijk winkelaanbod ervoor zorgen 
dat er meer leven in het dorp komt. Dat zal de 
leefbaarheid te goede komen. In die visie werd 
met name het belang van ‘groen’ onderstreept. 
Bijvoorbeeld door de aanplant van bomen en 
passende straataankleding zullen het gevoel 
van Buitenpost als een landelijk dorp vergroten. 
Hierin is het ook belangrijk dat de nog aanwezi-
ge karakteristieke bebouwing benut wordt. Met 
name wordt daarbij gedacht aan de oude her-
vormde pastorie, Nijenstein, chinees restaurant 
China Garden en het Jeltingahuis. Ook zijn er tal 
van panden aan de Voorstraat, de Stationsstraat 
en de Schoolstraat die nog oorspronkelijk zijn en 
bij kunnen dragen aan de beleving van het dorp. 
In de schetsen gaat ook het Stationsgebied ver-
der op de schop. Fietsers en wandelaars zou-
den via een tunnel bij het station in de toekomst 
onder het spoor door  kunnen en hoeven dan 
niet langer over de overweg Stationsstraat/Jel-
tingalaan. Een duidelijke verbetering van de situ-
atie op dit verkeersonvriendelijke kruispunt, dat 
daarop verder aangepast kan worden.

Voor PBB is de situatie duidelijk, er moet zo snel 
mogelijk wat gebeuren. Maar deze eerste re-
actie zou tekort doen aan het gepresenteerde. 
Onze indruk is dat het plan weldoordacht en rea-
listisch is. Het werken aan meer eenheid tussen 
centrum, Kruidhof en stationsgebied is zinvol. 
Gebruikmaking van wat er nu al is en investeren 
in een meer ´groen´ karakter van het dorp sluit 
zeker aan bij de ideeën van het bestuur hierover. 
Al met al voldoende reden om positief en lovend 
op het concept te reageren.

Maar al is het een goed plan, het is nog maar 
een plan. Na de reactieronde van Plaatselijk Be-

lang en de Buvo gaat het stuk naar de gemeen-
teraad. Deze zal dan zijn mening erover moeten 
geven, en dat zal ook de haalbaarheid van het 
plan mee bepalen. Er is nog geen bepaald be-
leid en er zijn nog geen middelen om het plan 
realiteit te laten worden. PBB heeft met het oog 
daarop laten weten te hopen dat de gemeente 
nog dit jaar gaat reserveren om de eerste stap-
pen volgend jaar te kunnen zetten. Eigenlijk zou 
bij de opening van de rondweg, ook gelijk de spa 
in de grond moeten voor het centrum van Bui-
tenpost. Het belang daarvan is er des te meer 
omdat de Buvo ook de nadelen van de nieuwe 
situatie onderkent. Omleiding van doorgaand 
verkeer om het dorp betekent tegelijkertijd dat 
er minder passanten langs het winkelcentrum 
komen. Goede routering en bebording kan hel-
pen om toch de bezoeker het centrum van ons 
dorp gemakkelijk te laten vinden. Een aantrek-
kelijker en herkenbaar Buitenpost kan er voor 
zorgen dat minder verkeer toch meer levendig-
heid betekent.

Het spreekt voor zich dat PBB benieuwd is naar 
de reactie van de Buvo en daaropvolgend die 
van de raad. Ze hoopt van harte dat dit onver-
mijdelijke onderdeel niet meer tijd gaat nemen 
dan echt nodig is. De voltooiing van de rondweg 
is volgens plan in het najaar van 2011. Dat geeft 
nog maar weinig tijd om op de nieuwe situatie 
te anticiperen. En daarbij, hier geldt zeker dat 
het ijzer gesmeed moet worden als het heet 
is. De ingebruikneming van de rondweg moet 
onmiddellijk een vervolg in het dorp krijgen. Het 
vooruitschuiven van de voorgestelde aanpassin-
gen  in combinatie met een onverhoopt verdere 
aftakeling van de winkelvoorzieningen, kan de 
broodnodige ontwikkeling van het dorp en zijn 
leefbaarheid sterk negatief gaan bepalen.

PBB heeft zich voorgenomen om de ontwikke-
lingen op de voet te blijven volgen en veroor-
looft zich de onbeleefdheid om zichzelf maar uit 
te nodigen hierover zo spoedig mogelijk met het 
nieuwe college en raad verder in gesprek te ko-
men. We nemen aan dat er in ieder geval direct 
na de zomervakantie meer te melden zal zijn.

Concept-centrumvisie gemeente geeft nieuwe kijk op dorpskern
Evenementenkalender 
Buitenpost 2010

donderdag 29 juli:
Opening feestweek
aanvang: 19.30 uur
locatie: Buitenpost

donderdag 29 juli:
Stratenfestival
aanvang: 19.30 uur
locatie: Kerkstraat/plein Nijenstein

zaterdag 31 juli 31
Bûtenposter brochje
aanvang: 08.30 uur
locatie: Feesttent Parklaan

woensdag 4 augustus
Concours Hippique
aanvang: 08.00 uur
locatie: Mejontsmaveld

vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus:
Swaddekuier 
afstanden: 10, 20 en 40 km
aanvang10 km: 09.00 - 12.00 uur
aanvang 20 km: 08.00-10.00 uur
aanvang 40 km: 07.00-09.00 uur
locatie: MAAS gebouw, Eringalaan

vrijdag 3 september:
Spectaculaire bedrijvenpresentatie
locatie: Kerkstraat

zaterdag 20 november:
Intocht Sinterklaas

Voor nadere informatie kijk op: 
www.feestweekbuitenpost.nl
www.swaddekuier.nl
www.chbuitenpost.nl



Afgelopen week is bij 
Tennisvereniging Bui-
tenpost, tijdens het 
onderlinge heren- en 
damesdubbeltoer-
nooi, door twintig 
heren- en dameskop-
pels gestreden voor 
de eer en prijzen. 
Faber Installatietech-
niek te Oosternijkerk 
is hoofdsponsor van 
dit toernooi. Bij de 
heren is de finale 
gewonnen door het 
koppel Alexander de 
Vries (voorzitter TV 
Buitenpost) en Sietse 

van der Veen. De 
tweede plaats was 
voor Cees en Folkert 
Bil. De damesfinale is 
gewonnen door An-
neke Nieuwenhuis en 
Sjoukje Miedema. De 
tweede plaats was 
voor het koppel An-
neke Paauw en Ym-
kje van der Schaaf. 
Uit handen van de or-
ganisators kregen de 
winnaars een beker 
en een bos bloemen. 
De bloemen werden 
aangeboden door He-
dera Bloemen.

Balkons gezocht!
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tij-
dens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. Het 
Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Scle-
rose (MS). MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziek-
teverloop. Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet. Leven 
met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. Mensen 
met MS leven dagelijks met deze onzekerheid! Helpt u mee om MS op 
de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. 
Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom!

Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-
591 98 39 of via www.natinaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.
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Opbrengst collecte Nationaal Fonds 
Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is 
in de week van 18 april t/m 24 april 2010, heeft in Buitenpost € 2.030,37 
opgebracht. Hiervoor zijn 54 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde 
geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in hun leven veel ellende 
hebben meegemaakt en ook ‘een beetje gewoon geluk’ verdienen. Din-
gen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in Ne-
derland niet weggelegd. Daarom springt Kinderhulp financieel bij. En dat al 
50 jaar! In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen met financiële beper-
kingen is vaak geen geld voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen 
de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en (leuke) erva-
ringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het volgen van muziek- of 
danslessen of door lid te worden van de plaatselijke voetbalclub. Ook een 
weekje lamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en 
gewoon kind te zijn. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

De Stichting Feestweek 
Buitenpost heeft samen 
met de Concours Hip-
pique commissie de stic-
ker weer laten ontwik-
kelen. Deze is wederom 
ontworpen door Custard 
Creatief uit Buitenpost. 
De beide commissies 
hebben een wedstrijd in 
het leven geroepen om 
de sticker op zoveel mo-
gelijk Buitenposter auto’s 
te zien de komende tijd. U 
kunt de sticker op de auto 
plakken en de komende 
weken gaat een fotograaf 
door het dorp om foto’s te 
maken van diverse auto’s 
met bijbehorende kentekens. Deze kentekens worden 

verzameld, hier wordt één 
uitgetrokken en die wint 
een twee mooie prijzen, 
te weten: een uitnodiging 
voor twee personen bij 
de officiële opening van 
de Feestweek op donder-
dag 29 juli in het Twaspan 
in Buitenpost en hij of 
zij krijgt twee vrijkaarten 
voor het Concours Hip-
pique op woensdag 4 au-
gustus. We hopen dat op 
veel Buitenposter auto’s 
de sticker te zien is en dat 
de fotograaf veel kente-
kens kan verzamelen. De 
stickers zijn te verkrijgen 
bij Texaco Veenstra en 

dropshop Liquorice in Buitenpost.

V.l.n.r.: Alexander de Vries, Sietse van der Veen, Sjoukje Miedema, Anneke 
Nieuwenhuis, Ymkje van der Schaaf, Anneke Paauw, Cees Bil en Folkert Bil. 

(eigen foto)

De foto

De firma Bam bouwt momenteel aan het viaduct, in de rondweg. Bij de Paralelleweg 
worden betonblokken van z’n 3500 kilo op elkaar gestapeld, waarna de tussenruimte met 

zand word opgevuld. (foto: Hielke Boorsma)

Afgelopen week is Arriva begonnen om op alle stations, op de lijnen waar ze rijden, de 
blauwe NS emblemen op de borden te vervangen door het rode Arriva embleem. Ook in  

Buitenpost is dat reeds gebeurd. (foto: Hielke Boorsma)

Tiemen Dolfijn en Hans de Vries, voorzitters van respectievelijk 
Stichting Paardensportcommissie Buitenpost en Stichting Feest-
week Buitenpost, presenteren de bekende oranje driehoeksticker. 

(foto: Wiep Speulman)

Dit jaar is de Doopsgezinde ge-
meente van Buitenpost er weer 
in geslaagd om tijdens de feest-
week in het kader van “Open 
Kerk” een tentoonstelling te or-
ganiseren. Uitgangspunt is om 
te proberen Buitenposter talen-
ten te vinden en gelegenheid te 
geven om hun kunstwerken aan 
een ieder te laten zien. Marian 
Folmer en Pietsje van Lune, bei-
den inwoners van Buitenpost, 
houden zich al jaren bezig met 
quilten. Een handwerktechniek 
van stof bewerken die al heel ver 
terug gaat in de tijd. De oudste 
quilt die is gevonden dateert uit 
de Romeinse tijd. Verschillende 
vormen en technieken van quil-
ten staan tijdens deze tentoon-

stelling centraal. Op zondag 1 
augustus wordt de tentoonstel-
ling geopend tijdens de dienst 
onder leiding van ds. Tineke 
Weidema-Bos. Vanaf 09.30 uur 
is de kerk open. De dienst begint 
om 10.00 uur. Na de dienst is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie de tentoon-
stelling te bezichtigen. Iedereen 
is van harte uitgenodigd.

Openingstijden:
Zondag 1 augustus van 10.00 
-11.30 uur (opening), maandag 
2 augustus van 14.00-16.00 uur 
en woensdag 4 augustus van 
09.30-16.30 uur in de Doopsge-
zinde kerk, Julianalaan 12a. 
De toegang is gratis.

Tentoonstelling quilten in Doopsgezinde kerk

Win mooie prijzen met de Feestweeksticker

Clubkampioenen dubbelspel bij 
Tennisvereniging Buitenpost

Op 4 augustus is het alweer 
zover! Dit jaar zullen er meer-
dere hoogtepunten zijn tij-
dens het Concours Hippique 
Buitenpost op het Mejonts-
materrein. Om te beginnen 
zullen er weer vele bekende 
springruiters zijn met onder 
andere deelname van onze 
dorpsgenoot Hester Klomp-
maker en oud Buitenposter 
Nicole Botma. Ook zullen er 
bekende ruiters uit Gronin-
gen en Drenthe komen. De competitierubriek om de 
Provinciale Friesland prijs voor jonge Friese paarden 
zal verreden worden met vele deelnemers. Er zullen 2 
kampioenen van Nederland aan het einde van de dag 
bekend zijn. In de categorie kleine maat hackneys en 
merries tuigpaarden fries ras. Dit zal een mooie strijd 
worden tijdens het concours. Dit jaar zal er een spec-
taculaire band aan treden als show. Een Braziliaanse 
band vol energie zal met plezier een kleurrijke show 
neerzetten en u zult het gevoel hebben alsof u mid-
den in het Braziliaanse carnaval zit! De groep zal live 

muziek spelen en danseres-
sen zullen dansen in samba 
kleding.  Als het concours 
erop zit kunt u nog van ge-
zelligheid genieten in de tent 
op het Mejontsmaterrein. De 
zanger Lytse Hille zal net als 
vorig jaar er weer een feest 
van maken. Bestuurslid Oene 
Koop Teitsma zal als penning-
meester na het concours het 
stokje overgeven aan Thijs 
de Vries. Ook namens deze 

weg bedanken wij Oene Koop voor zijn inzet de af-
gelopen jaren. Wij zijn blij u weer te kunnen vertellen 
dat ook dit jaar de mogelijkheid er is om ‘s avonds met 
een ballon de lucht in te gaan. Binnenkort kunt u zich 
aanmelden via de internetsite van het concours. Wees 
er snel bij want op=op. Kijk voor meer informatie op 
www.chbuitenpost.nl Bij de volgende winkels kunt u 
in de voorverkoop kaarten kopen voor het Concours 
Hippique Buitenpost: The Readshop in Buitenpost, 
dropshop Liquorice in Buitenpost, DA Postma in Sur-
huisterveen en Kapsalon Sjiek in Kollum.

57ste editie Concours Hippique Buitenpost



PBB Van de bestuurstafel...

Juni 2010

Er moest nog eenmaal vergaderd worden voor het zomerreces en dat 
gebeurde op 14 juni. Er viel genoeg te bespreken, maar de uitvoering 
van de verschillende zaken staan in hoofdzaak allemaal geprogram-
meerd na ons zomerreces in de maanden juli en augustus.
Over het belangrijkste onderwerp kunt u op de voorpagina lezen. De 
concept-centrumvisie was een verrassende maar welkome ontwikke-
ling. Wij hebben ons antwoord gegeven aan de gemeente, en wachten 
nu eerst even de zomer af. Maar de kwestie is voor ons belangrijk ge-
noeg om bovenaan op onze september-agenda te zetten.
Wij hebben ondertussen ook een brief aan de gemeente geschreven 
over haar plan om een trapveldje op het Mejontsmaveld aan te leg-
gen. In verschillende besprekingen met de Paardensportcommissie, de 
scouting en de gemeente zijn de voor- en nadelen van verschillende mo-
gelijkheden besproken, en de gemeente blijft daarin vasthouden aan 
een optie die met name voor het Concours Hippique problemen ople-
vert. Deze sportvoorziening zou juist een meerwaarde aan het Mejont-
smaveld kunnen geven - als die aan de oostkant, tegen de Troelstralaan 
aan, gesitueerd zou worden. Dit gegeven wilde het bestuur nogmaals in 
zijn brief onderstrepen.
Ondertussen zijn ook weer verschillende verzoeken voor een bijdrage 
uit het Leef baarheidsfonds toegezegd. Het is misschien wel nuttig om 
hier nogmaals te vermelden dat PBB bij de toekenning van bijdragen 
voorwaarden heeft vastgesteld. Een belangrijke daarvan zijn dat de te 
subsidiëren activiteit voor het hele dorp van belang kan of moet zijn en 
daarmee bijdraagt aan het leefklimaat en de uitstraling van ons dorp. 
Met het oog daarop moeten wij soms, ons meestal heel sympathieke, 
verzoeken afwijzen. Overigens wijst alles er op dat er in de komende 
jaren op het fonds bezuinigd gaat worden.
PBB gaat opnieuw met Haersmahiem in gesprek. De zorginstelling wil 
graag contact met ons houden, en wij willen zelf ook graag op de hoog-
te gehouden worden wat betreft de stand van zaken omtrent de aula 
en de voorziening voor dementerenden. Wordt vervolgd dus.
Op de valreep konden ook wij het bestuursprogramma van het nieuwe 
college van B&W inkijken. In een variant op een bekend gezegde kun-
nen we daaruit constateren: de gemeente geeft en de gemeente neemt. 
De geplande bezuinigingen zullen ook in ons dorp onaangenaam voel-
baar worden. Wij zullen ons na het reces daar verder in gaan verdiepen, 
maar het draagt jammer genoeg niet bij in ons vakantiegevoel.
Toch wensen wij alle lezers niettemin een fijne vakantie en een gezond 
tot ziens in september.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Johan Kootstra, voorzitter, e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl, tel. 541322
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De volgende editie verschijnt 
in week 35 van 2010.

™
> De 18-jarige Aafke de Hoek is ingelijfd door 
de Eredivisie Vrouwen van sc Heerenveen. De 
talentvolle voetbalster uit Buitenpost begon haar 
loopbaan bij de club in haar woonplaats, waar ze 
tot en met de B1-junioren speelde tussen de jon-
gens. Twee jaar geleden liet ze zich overschrijven 
naar het dameselftal Be Quick in Dokkum.
 > Brandweerman Joeke Pieter Lourens uit 
Buitenpost is tijdens zijn afscheid van het korps 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Lourens was sinds 1988 lid van de vrijwillige 
blusgroep Buitenpost. Daarnaast was hij actief 
binnen de onderdeelcommissie van Brandweer 
Noordoost Fryslân. Hij kreeg het lintje op 4 juni 
in restaurant Nijenstein opgespeld door burge-
meester Tjeerd van der Zwan.
> Vrijdag 4 juni hebben de medewerkers van de 
gemeente Achtkarspelen tijdens hun jaarlijkse 
sportdag voor KIKA kinderkankervrij gesport. 
Wethouder Marten van der Veen heeft namens 
de gemeente Achtkarspelen een bedrag van 500 
euro aangeboden aan een van de ambassadeurs 
van KIKA, Jan Posthuma. Samen met zijn team 
was hij winnaar van de gouden medaille op het 
onderdeel volleybal tijdens de Olympische Spe-
len in Atlanta in 1996.
> De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft 
unaniem besloten dat Stichting RTV Kanaal 30 
de radio- en tv uitzendingen mag gaan verzorgen 
in de gemeente. De Burgummer lokale omroep 
zal leden voor de programmaraad zoeken. De 
omroep wil zoveel mogelijk dat inwoners van 
Achtkarspelen hun eigen omroep gaan vullen.
> Vorig jaar werd bekend dat muziekschool de 
Wâldsang flink moest reorganiseren. De school 
zit nu weer in de lift. In het nieuwe lesaanbod 
is meer ruimte voor samen muziek maken en 
dat moet jong en oud weer enthousiast maken 
een instrument te bespelen. Die aanpak werpt 
alvast zijn vruchten af. Ook heeft de school sinds 
januari dit jaar er bijna dertig leerlingen bij gekre-
gen. Maar volgens de nieuwe directeur Pietsje 
Hulshoff is er nog veel werk te verzetten.

Al gelezen?
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Ballonwedstrijd Koninginnedag
Inleveren formulieren
Bij de opening van Koninginnedag zijn er weer veel oranje ballonen op reis 
gegaan naar een verre bestemming. Hier is een wedstrijd aan verbonden, 
echter is niet duidelijk geworden waar de teruggestuurde formulieren in-
geleverd moeten worden. Daarom nemen wij dit nu over van Stichting 
Maxima-Al, u mag de formulieren inleveren bij: Hans de Vries, voorzitter 
Feestcommissie Buitenpost, Bernhardlaan 40. U kunt de kaartjes door de 
brievenbus doen die in de pilaar bij het hek zit. Tijdens de opening van de 
feestweek op donderdag 29 juli zal de winnaar bekend worden gemaakt. 
Welke ballon heeft de langste vlucht gemaakt?

Paardenmarkt al 450 jaar!
Daarom proberen we deze traditie in ere te houden en willen dit jaar zo’n 
100 paarden en pony’s naar Buitenpost laten komen.

Paardenmarkt rond 1910aan de Voorstraat. (eigen foto)

Bûtenposter Keninginne 2010 bekend
In de maand mei was 
de verkiezing van de 
Bûtenposter Kenin-
ginne in volle gang. 
De website werd druk 
bezocht en er werd 
volop gestemd op de 
vier kandidates. Op 
donderdag 10 juni 
werd de winnares be-
kend gemaakt in het 
sfeervolle Nijenstein. 
Hans de Vries maakte 
de winnares bekend: 
Nathaly Dijkstra, 16 
jaar en woonachtig 
in Buitenpost. Door 
Sjoeke Boorsma, win-
nares 2009 werd zij 
gekroond tot Bûtenposter Keninginne 2010! Uit handen van Hans de Vries 
kreeg zij een geweldig prijzenpakket aangeboden door: Schoonheidssalon 
Tripartite, Carin’s haarmode, woon en cadeauwinkel Op ‘e Stâl, Hedera, 
sportgezondheidscentrum Allert Pol, van der Lijn wereldmode, Modique, 
Buwalda fotografie, EP Faber en Nijenstein. De Bûtenposter Keninginne 
zal een belangrijke rol gaan spelen gedurende de feestweek 29 juli t/m 4 
augustus.

Lichtroute 2010
Samen zorgen we voor de gezellige en vooral feestelijke sfeer tijdens de 
feestweek! De aanmeldingen druppelen weer binnen. Doet uw straat 
mee of gaat u uw tuin mooi verlichten. Geef u dan op bij Suzanne Ploeg-
sma: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl.

Programma Bûtenposter Feestwike
Do. 29 juli: 14.30 Start Kermis
 19.15 Opening en voorstellen Bûtenposter Keninginne
 19.30 8e Straatartiestenfestival
Vrij. 30 juli: 12.00-13.00 Zwemfeest kinderen groep 1 t/m 3
 13.30-15.00 Zwemfeest kinderen groep 4 t/m 8
 16.30 Martijns Motorservice Motorrondrit vanuit de 

Kerkstraat
 19.00 Fierljeppen op sportpark de Swadde
 19.30 Buikglijden bij de feesttent aan de Parklaan
 20.00 Dartstoernooi in de Point
 21.00 Lichtroute senioren, Veenstra reizen, div. op-

stapplaatsen
 22.00 BuitenBios veld Parklaan
Za. 31 juli: 08.30 Bûtenposter brochje, tent aan de Parklaan
 10.00 Tennistoernooi
 12.00-17.00 Historische motorsportdag, Zwanebloem
 19.00 Woonexpo Kapenga Ringrijden, Halberts-

mastraat en omstreken 
 21.00 Live muziek in de tent (30Eorolive)
Zo. 1 aug.: 10.00 Kaatsen aan de Parklaan
 19.30 Kerkdienst in de tent aan de Parklaan
Ma. 2 aug.: 10.00 Braderie/Rommel-kindermarkt in en nabij de 

Kerkstraat
 19.00 Oriënteringsritten, start vanuit de Point
 12.00-21.00 Expositie oud Buitenpost, Hearsmahiem
 20.00 Orgelconcert Martin Mans, hervormde kerk
 20.00 Country avond in de tent aan de Parklaan
Di. 3 aug.: 09.00-12.00 Jeugdviswedstrijd 9 t/m 15 jaar, vanuit de 

feesttent
 10.00-15.00 Kinderboerderij voor iedereen, veld Parklaan
 10.00-12.00 Waterspelletjes kinderen 6 t/m 12 jaar, veld 

Parklaan
 13.00-14.00 Roofvogeldemonstratie, veld Parklaan
 21.00 Dennis Franke in de tent aan de Parklaan
Wo. 4 aug.: 07.00 Grote Paardenmarkt aan de Parklaan
 08.00 Grote jaarmarkt
 08.00 Groot terras met muziek, tent Parklaan
 08.00 Natuurmarkt in en rond de Kruidhof
 09.00 57e concours hippique, Mejontsmaveld
 18.30 Luchtballonnen vanaf  Mejontsmaveld
 21.00 Doelleazen met TMF discoshow in de tent 

aan de Parklaan
 22.30 Vuurwerk op Mejontsmaveld
Hele week:   @work personeelsdiensten bv. lichtroute
   Bûtenposter Keninginne
   Kermis

Hans de Vries, voorzitter feestcommissie met Nathaly 
Dijkstra, Keninginne 2010, en Sjoeke Boorsma, Kenin-

ginne 2009. (eigen foto) 



Op 20 november 19

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

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

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

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 20 augustus.

Oplossing prijspuzzel mei.
De puzzel in het meinummer heeft 19 correcte inzendingen opgeleverd!  

De oplossing luidde: Jaarbeurs. 
De winnaar is: A. Tuinenga- van der Veen, Berkenlaan 18.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

zwemmen
vakantie  
buiten  
binnen 
camping  
caravan  
camper
tomtom 
haring
land
kaart
lezen
water 
regen 
heet 
koel 
meer
patat
pasta 
hooi
tent  gras 
lui file 
reis  ver
zon zee 
weg  bad

OPRUIMING
kortingen van 10% tot 50%

Openingstijden

Online bloemen bestellen:
www.hederabloemen.nl

Opruiming!
Heel veel damesmode  al afgeprijsd!

Alle herenkleding  20% korting!
 

Mac/Lerros/Alanred/Martomod



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 5

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Het Lauwers College is een chris-
telijke scholengemeenschap met 
vier verschillende locaties. De 
scholengemeenschap is vernoemd 
naar het riviertje ‘De Lauwers’ dat 
voor een gedeelte de grens tussen 
Friesland en Groningen aangeeft. 
Leerlingen vanuit beide provin-
cies stromen de school binnen. 
Op dit moment volgen meer dan 
2.000 leerlingen onderwijs bin-
nen het Lauwers College. Doordat 
het brede onderwijsaanbod ge-
spreid is over een aantal locaties 
probeert de school het onderwijs 
dichtbij de leerlingen te brengen. 
Doorstromen van de ene naar de 
andere locatie gaat doorgaans heel 
gemakkelijk (bron: CSG Lauwers 

College).

Grote zak met geld
De weg die Hans Jansen heeft af-
gelegd om rector/bestuurder van 
het Lauwers College te worden, 
ligt niet voor de hand. “Dat is een 
lange route”, zegt Jansen desge-
vraagd. “Van huis uit kom ik uit de 
landbouw. Ik heb hoger agrarisch 
onderwijs gedaan en ben toen in 
militaire dienst gegaan. Ik wilde het 
liefst plantenwetenschappen gaan 
studeren in Wageningen. In dienst 
raakte ik op het spoor van de Aca-
demie Lichamelijke Opvoeding. 
Toen ik werd toegelaten, moest ik 
een keuze maken. Na de diensttijd 
heb ik de ALO gedaan en was ik 
inmiddels 26, 27 jaar. ‘Moet je niet 
eens aan het werk gaan’, zei mijn 
vader. Ik ging gelijk aan de slag 
bij het hoger beroepsonderwijs. 
Ik deed daar van alles: lesgeven, 
coördineren, leiding geven. Ik was 
dus breed bezig en dat was een 
goede leerschool. Na achttien jaar 
wilde ik wel eens wat anders. Ik 
kwam in de directie van het Icht-
hus College in Kampen en werd 
redelijk snel rector. Maar ik wilde 
dat niet tot mijn pensioen doen. 
Toen er twee jaar geleden op het 
Lauwers College een bestuurder 
gevraagd werd, waarbij ook nog 
een bestuursstructuur ontwikkeld 
moest worden naast het leiden 
van de school, dacht ik: dat lijkt me 
interessant en Friesland lijkt me 
leuk.”
Jansen houdt zich dus met twee 
zaken bezig. Daarvan is de bestuur-
lijke kant nieuw. “Het bevoegd ge-
zag in het bijzonder onderwijs lag 
meestal bij een vereniging waar 
ouders lid van waren. Dat vrijwil-
ligersbestuur vormde formeel 

het bestuur van de school en het 
benoemde de directie die het uit-
voerende werk verrichtte. Toen de 
overheid in 1995 één grote zak met 
geld aan de scholen gaf waaruit al-
les betaald moet worden (lump-
sum), konden de vrijwilligersbestu-
ren dat niet meer aan.” Met Hans 
Jansen is er nu dus iemand be-
roepsmatig verantwoordelijk voor 
beleidslijnen, de uitgaven en te ne-
men besluiten. “Gelijktijdig ben je 
schoolleider over wat het bestuur 
vastgesteld heeft”, legt Jansen uit. 
“In mijn geval ben ik dat zelf.” Om 
te voorkomen dat hij buiten zijn 
boekje gaat, wordt het bestuurs-
werk ‘bewaakt’ door een raad van 
toezicht. Deze kijkt kritisch toe op 

het werk van Jansen en stuurt hem 
zo nodig bij. De raad is zijn werkge-
ver die hem aangenomen heeft en 
ook weer kan ontslaan.

Verschillen
Als rector geeft Hans Jansen lei-
ding aan een christelijke school 
met de bijbel als uitgangspunt. Hoe 
vertaal je dat naar de dagelijkse 
werkelijkheid? “Christelijk onder-
wijs manifesteert zich zoals wij 
als mensen dat laten zien”, meent 
Jansen. “Het is niet van waarde 
op de gevel van de school of door 
uitingsvormen als paasvieringen. 
Het moet in mensen zitten die van-
uit hun gedachtegoed hun leven en 
werk inrichten. Ik hecht er erg aan 
dat we dat heel goed doen en ik 
zie een samenleving die daar min-
der belangstelling voor heeft. De 
schoolkeuze van ouders wordt in 
steeds mindere mate bepaald door 
het feit dat je een christelijke school 
bent. Ze kijken naar kwaliteit, vei-
ligheid of dat het dicht bij huis is. 
Dat gaat voor. Het maatschappelijk 
draagvlak voor bijzonder onderwijs 
neemt af. Wij moeten vanuit het 
onderwijs de dubbele boodschap 
uitdragen dat het er wel toe doet. 
Omdat het gaat om kinderen van 
twaalf tot zeventien, die heel be-

invloedbaar zijn en op belangrijke 
momenten keuzes moeten ma-
ken. Daar zijn in principe de ouders 
verantwoordelijk voor, maar bij 
hebben als school een aanvullende 
taak. Christelijk onderwijs zie je aan 
de wijze waarop leraren met leer-
lingen omgaan en de wijze waarop 
je zorg biedt. Dat je ziet wanneer 
een leerling tussen wal en schip 
dreigt te vallen.” 

Als bestuurder heeft Jansen een 
duidelijke visie op het onderwijs: 
Als je het onderwijs wilt verbete-
ren, moet je beginnen met het ge-
inspireerd leren door geïnspireerde 
leerlingen. Veel leerlingen in de bo-
venbouw vinden hun baantje bij de 
supermarkt en uitgaan belangrijker 
dan school. Hoe krijg je deze groep 
weer bij de les? Hun leefwereld zit 
vol prikkels en leerlingen zijn voort-
durend met van alles en nog wat 
bezig. “De kunst van het onder-
wijs is om  talent van kinderen te 
ontdekken en op die lijn met hen 
aan de slag te gaan”, zegt Jansen. 
“Onderwijs wordt door leerlingen 
lang niet altijd als inspirerend er-
varen. Het is verplicht, het is voor 
iedereen hetzelfde in hetzelfde 
tempo, hetzelfde vakkenpakket op 
hetzelfde niveau en er wordt op 
hetzelfde moment getoetst. Er is 
heel weinig ruimte voor diversiteit. 
In mijn visie op het onderwijs moet 
er veel meer ruimte zijn voor diver-
siteit. Dat we van dat fabrieksma-
tige, uniforme, iedereen hetzelfde 
op hetzelfde moment toegaan naar 
meer maatwerk en ruimte voor kin-
deren. In Nederland wordt excelle-
ren, uitblinken in iets, maar matig 
gewaardeerd. Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg. En wil 
je iets bijzonders, dan is daar in 
het onderwijs weinig ruimte voor. 
Wil je kinderen en docenten inspi-

reren om het onderwijs weer leuk 
te maken, zul je af moeten van 
dat collectieve en meer moeten 
zoeken naar ruimte voor verschil. 
Die ruimte hebben wij als scholen, 
alleen is het een hele klus omdat 
je ook doelmatig moet zijn. Je 
kunt niet zes of zeven kinderen in 
de klas zetten. Vanwege het geld 
moeten het er minimaal 25 zijn om 
het betaalbaar te houden. Mijn vi-
sie op het onderwijs is dat we de 
komende jaren het verschil meer 
honoreren. Dat is mijns inziens 
een forse opdracht om het onder-
wijs voor kinderen aantrekkelijk te 
houden.” Die opdracht geldt met 
name voor de docenten. Zelf heeft 
Jansen weinig contact met leerlin-
gen. Als ze al bij hem komen, is het 
meestal vanwege negatief gedrag. 

Het nieuwe leren
Wat Jansen enigszins tegemoet 
komt in zijn visie, zijn onderwijsver-
nieuwingen als ‘het nieuwe leren’, 
waarbij men uitgaat van de leerling 
die zelfstandig op zoek gaat naar 
kennis. In de praktijk klagen leer-
lingen echter dat ze te weinig les 
krijgen en slecht begeleid worden. 
“Dat geldt vooral voor het middel-
baar beroepsonderwijs”, weerlegt 
Jansen. “In het nieuwe leren heeft 
een omslag plaatsgevonden. Zo-
als we het nu doen, kan het niet 
meer. Daar is vrij radicaal het stuur 
gewend. Terecht, maar daarbij zijn 
wel een aantal dingen vergeten. 
Als je leerlingen zelfstandiger wilt 
maken, kan dat alleen maar bege-
leid. Je kunt de onderwijsorganisa-
tie niet loslaten, zoals bij het MBO. 
Het nieuwe leren is bedoeld om 
leerlingen in een andere context 
te plaatsen dan alleen maar 32 uur 
in de week met een docent in een 
lokaal met een boek voor je. We 
zoeken naar andere vormen van 

leren waarbij kinderen meer ruimte 
krijgen en ook samenwerkend kun-
nen leren. Waarbij ze meer gebruik 
maken van de computer in plaats 
van het traditionele leren. Stapje 
voor stapje op weg naar meer zelf-
standig werken, is mijn ideaal. We 
weten nu ook veel meer over leren 
en leerprocessen dan vroeger.” 

Hans Jansen is een vlotte prater. 
Een vraag wordt even stilzwijgend 
verwerkt, waarna een vloedgolf 
aan woorden volgt. Teveel om in 
dit interview op te nemen. Mijn 
laatste vraag aan hem is of hij zich 
meer rector of bestuurder voelt. 
“Mijn hart ligt bij het onderwijs”, 
is het antwoord. “En mijn hart ligt 
bij leerprocessen van kinderen. Ik 
kijk het meest naar hoe leerproces-
sen tot stand komen. In die zin zit 
ik met mijn gevoel meer aan de 
onderwijskant, en ik vind bestu-
ren gewoon boeiend om te doen. 
Bijvoorbeeld nadenken over het 
bestuurlijke vraagstuk: hoe houden 
wij hier in Noordoost Friesland in 
een krimpsituatie goed onderwijs 
op de been?”

Zelf woont Jansen niet in onze 
streek: de weg naar zijn eigen kin-
deren wil hij niet helemaal afsnij-
den. “Om als schoolbestuurder 
toch de regio te kennen, moet ik 
jullie dorpskrant ook maar lezen”, 
stelt Jansen voor. Zo kwam ik niet 
alleen met het interview thuis, 
maar ook met een nieuw bezorg-
adres: De Hoefslag 40!

Er moet veel meer ruimte zijn voor verschillen
Hans Jansen draait aan het stuur van het Lauwers College

(advertentie)

Soms wordt een mooi plan als een luchtballon doorgeprikt. Zo was 
er in 2009 sprake van dat het Lauwers College zou verhuizen naar 
de noordkant van het spoor. Een nieuw gebouw zou de drie hui-
dige locaties in Buitenpost en Kollum overbodig maken. Maar: wie 
zou dat betalen? Zowel de gemeente Achtkarspelen als de school 
konden het geld niet ophoesten. Er werd besloten de dislocatie aan 
de Halbertsmastraat op te heffen en het Lauwers College aan de 
Hoefslag uit te breiden. Daar moet Hans Jansen, de nieuwe rector 
sinds 1 maart 2008, het voorlopig mee doen.

Hans Jansen aan zijn buro op het Lauwers College. (eigen foto)

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk



Le Coq
dames- en herenschoenen

25% korting
Actie geld alleen deze week! (week 26)

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Voor een regenachtige dag in de vakantie: 
kleurpotloden, schetsboeken & viltstiften

Ook batterij-service voor horloges (overgenomen van juwelier Kok)

Auto van de week:
Opel Vectra Comfort 4 drs
16 - 16 V 115 PK
nieuwstaat auto!
km. stand: 59.000
kleur: metro
opties: airco, cruise control, 
park pilot, enz., enz.
prijs: € 14.950,- 

10 Kiwi’s € 2,50
Spinazie 500 gram € 0,49
Krop sla € 0,69
Nieuwe oogst Borgers

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Pasfoto’s:
tweede setje halve prijs!

(met gratis fotosleutelhanger)



Uit  de oude doos
A. en S. Wiersma
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Tuin (be ) leven

Sint Jan die kan er wat van
In juni vind ik De Kruidhof op z’n mooist! Dat is natuurlijk bijzonder voor een 
tuinfreak die eigenlijk het gehele seizoen wel bijzondere elementen in een bota-
nische tuin ziet. Juni is de maand van Sint Jan, en Sint Jan is alles bepalend in de 
natuur. Op 24 juni staat de zon op z’n hoogst, maar neemt ook in intentie af. Al-
les in de natuur leeft naar deze langste dag. Sommige planten nemen nog even 
een groeispurt en zo ontstaat het zogenaamde Sint Janslot welke genaamd is 
naar deze dag. Juni is voor De Kruidhof de duizend bloemen maand. De botani-
sche rozen staan volop in bloei en ook vele kruiden in de geneeskrachtige krui-
den tuin bloeien van begin juni, waar de blauwe kleur dominerend is en later in 
juni waar de kleur geel dominerend is. Een prachtig palet van kleuren en geuren. 
In de avonduren permitteer ik mezelf de rust om helemaal alleen door de tui-
nen te lopen en te genieten van deze zintuigverwennerij. Om ook bezoekers te 
laten meegenieten organiseert De Kruidhof de zomerse kruidenwandelingen. 
(zie agenda op www.dekruidhof.nl) Juni is bij uitstek ook de bloeimaand van 
het Sint Janskruid, de Hypericum. Bij de Romeinen was het kruid reeds bekend 
als de arnica voor het zenuwstelsel, maar tegen het einde van de twintigste 
eeuw kreeg het een nieuwe bijnaam natuurlijke prozac. De plant die de zon 
van het voorjaar tot zich heeft genomen heeft een antidepressieve werking 
en brengt ook in meer duistere tijden zon voor de geest. De plant heeft haar 
tegenwoordige naam gekregen door de associatie met de naamdag van Sint 
Jan, wat aangeeft dat dit kruid als de belangrijkste geneeskrachtige plant er-
kend werd. Het is zeker dat de plant reeds voor de Sint-Janscultus als toverplant 
bekend was. Zo gaat het verhaal dat een persoon, die op een van de bloemen 
trapt, onmiddellijk de lucht in geslingerd wordt en een hele nacht lang een wil-
de galop op de rug van een vliegend paard moet doorstaan, tot hij of zij volledig 
uitgeput en krachteloos de volgende ochtend weer terugkomt. De bloem werd 
geacht tal van magische krachten te hebben, van het weren van demonen tot 
het beschermen tegen hondsdolheid. Prachtige boeiende verhalen die veel van 
de rondleiders van De Kruidhof weten te vertellen. Als imker word ik rond deze 
tijd van het jaar hard geconfronteerd met het feit dat de voorbereidingen voor 
de winter in een bijenvolk alweer zijn begonnen. Er wordt door de bijen ijverig 
gewerkt om de nectar uit de bloemen te verwerken tot de wintervoorraad. Juni 
is ook de maand dat er nieuwe bijenvolken ontstaan die ook een eigen winter-
voorraad aan willen leggen. 
Ondanks deze harde confrontatie voor de winter hebben we nog een hele tijd 
dat we bezoekers van De Kruidhof mogen ontvangen en hen kunnen vertellen 
over alles na Sint Jan.
Het zelf maken van Sint Jansolie is niet moeilijk: op 3 juli wordt een workshop 
gegeven op De Kruidhof. Opgave via: info@dekruidhof.nl

Jan Willem Zwart

“De Lange Jacht”, in stik fan Y.C. Schuitmaker. Spile op twadde Krystdei 1941 en 6 
jannewaris 1942. Der wie mar in lyts bytsje repetysje tiid want se moasten foar achten 
binnen wêze. Achterste rige fan lofts nei rjochts: E. v.d. meer, D. Fokkinga, G. Dijkstra, 
J. Dorhout en G. Seinstra. Foartse rige fan lofts nei rjochts: D. v.d. Jas, G. Fokkinga, E. 
Pol en fr. Hofstra.

“De Waernimmer”, in stik fan P.L. v. Plooijen-Bogaerds. Spiele op 10 en 12 desimber 
1952. Op 20 juny 1953 hat de Krite alhiel nei Geleen west om dêr foar Friezen om utens 
te spyljen. Sneon te moanne fuort en sneins wer werom. Se ha doe oernachte by Friezen 
yn Geleen. Achterste rige fan lofts nei rjochts: R. Hoeksma, J. Dorhout, G. Dijkstra, E. 
Pol, A. de Wal, P. van Waarden en K. Bijl. Foartse rige fan lofts nei rjochts: B. Fokkinga, B. 
Ploeg, J. Oppendijk, A. v.d. Witte en D. Roosma.

In de maanden juni (11, 18 en 25) en juli (2, 9, 16, 23 en 30) bieden 
De Kruidhof en Talant de bezoekers een speciaal arrange-
ment aan op de vrijdagmiddagen: de Afternoon Tea. Het be-
zoek aan De Kruidhof is op deze middagen inclusief één kop 
koffie of thee met gebak. Hiervoor betaalt u een kleine toe-
slag op de gewone entreeprijs. De Afternoon Tea is een leuke 
gelegenheid om kennis te maken met de botanische tuinen 
en met het tuincafé van Talant. Ook hebben bezoekers toe-
gang tot het IJstijdenmuseum en is het mogelijk planten of 

cadeau-artikelen te kopen. Botanische Tuin De Kruidhof be-
staat in 2010 tachtig jaar en heeft als thema gekozen “Laat 
1000 bloemen bloeien”. Alles wat bloeit krijgt bijzondere 
aandacht, van klaproos tot zonnebloem, van veldboeket tot 
snijbloem. Nieuw is de heemtuin, die nog helemaal in ontwik-
keling is, maar wel zal bloeien in 2010. Ook nieuw is de educa-
tieve speeltuin die deze zomer wordt gebouwd.  Een aantal 
speeltoestellen zijn al in gebruik. Voor meer informatie bel: 
tel. 541253 of kijk op: www.dekruidhof.nl

Afternoon Tea in De Kruidhof

Dinsdag 15 juni werd er een gezellige Frouljusmiddei 
georganiseerd op de mooi gelegen tennisbanen van Bui-
tenpost. ’s Middags werd er fanatiek getennist voor leu-
ke prijzen en na afloop van de wedstrijden werd er een 
hapje en drankje genuttigd door alle deelnemers van de 
Frouljusmiddei. Al met al een gezellige en zeer geslaagde 
middag voor alle tennisvrouwen van Buitenpost.

V.l.n.r.: Jaqueline Sletering, Sjoukje Miedema en Trien Jansen. (eigen foto)

Geslaagde Frouljusmiddei

Donderdag 17 juni nam Klaas de Jonge afscheid als direc-
teur van het onderwijs tijdens een receptie in zijn school 
De Lichtbron. Nadat hij en zijn echtgenote in de vroege 
morgen op een ontbijt in bed werden getrakteerd, wer-
den ze met een grote limousine door het dorp gereden. 
Bij de school werden ze door de kinderen hartelijk ont-
vangen, was het tijd voor een feestje met de kinderen, 
later was het de beurt aan de ouders en andere belang-
stellenden om afscheid van de heer en mevrouw de 
Jonge te nemen. Na een gezellige en goed bezochte re-
ceptie, bedankte Klaas de Jonge in een geëmotioneerde 
afscheidsrede alle aanwezigen voor de mooie tijd die ze 
de afgelopen 41 jaar in het onderwijs hebben gehad.

Afscheid Klaas de Jonge

Klaas de Jonge met zijn vrouw. (foto: Hielke Boorsma)

In september 2009 werd in 
Haersmahiem een leerafde-
ling/leeromgeving gecreëerd 
voor leerlingen van ROC De 
Friese Poort. Een leerafdeling 
met als hoofddoel de kwali-
teit van zorg te verhogen door 
extra tijd aan de bewoners te 
kunnen besteden. Als afsluiting 
van de stageperiode kregen de 
studenten een eindopdracht 
mee. Hierbij moesten aspecten 
als organiseren, samenwerken, 
improviseren en creativiteit aan 

de orde komen. De studenten 
hebben gekozen voor een schil-
dermiddag met de bewoners. 
En het was een groot succes. 
Bewoners, studenten en perso-
neel kunnen terugkijken op en 
zeer geslaagde middag met als 
resultaat een aantal prachtige 
schilderijen. Bent u nieuwsgie-
rig geworden naar de verborgen 
talenten van Haersmahiem? U 
bent van harte welkom in de 
Ferdivedaasje om de kunstwer-
ken te komen bewonderen.

Workshop schilderen voor bewoners Haersmahiem

Op de foto mevrouw Beerda en stagiaire Mandy. 
(eigen foto)

Buitenpost barst van de biodiversiteit,
excursie op donderdagavond 8 juli om 19.00 uur
De groene randen van Buitenpost en 
Surhuisterveen staan in volle bloei. 
Orchideeën, ratelaars en andere bij-
zondere planten verdringen elkaar 
bijna om insekten te trekken. Dat 
hier zoveel zeldzame planten staan 
heeft alles te maken met het bijzon-
dere beheer van deze groengebie-
den. De gemeente heeft gekozen 
voor een verschralend beheer en 
dat heeft geleid tot aantrekkelijke 
natuur- en landschapswaarden. De 
bermen bloeiden op. De diversiteit 
nam enorm snel toe en zeldzame 
soorten planten keerden terug in de groenstroken, wat 
weer gunstig is voor bloemzoekende insecten als vlin-
ders, zweefvliegen en bijen. Langzamerhand hebben 

deze stroken zich tot een waarde-
vol natuurgebied ontwikkeld. Jan 
Willem Zwart van Botanische Tuin 
De Kruidhof geeft, op donderdag-
avond 8 juli, samen met NME-Acht-
karspelen, een rondleiding door de 
ecologisch beheerde groenstroken 
in Buitenpost. Hij zal ingaan op de 
ontstaansgeschiedenis van het ge-
bied, de bijzondere plantensoorten 
die hier groeien en het belang hier-
van voor de biodiversiteit. De rond-
leiding is voor iedereen toegankelijk 
en begint om 19.00 uur bij het tun-

neltje bij de Buitenpostervaart. Opgave vooraf is niet 
nodig. Iedereen die meewandelt ontvangt het boekje 
‘biodiversiteit in eigen tuin’.

De kleine vuurvlinder. (foto: De Kruidhof)

Rond de langste dag bloeit het Sint Janskruid. De ge-
neeskrachtige olie die hiervan gemaakt wordt helpt bij 
spierpijn en jicht en bevordert de genezing van kloofjes 
en schaafwonden. Calendula of goudbloem is een be-
kende plant. Deze veelzijdige geneeskrachtig bloemen 
worden veelal in tincturen en zalven gebruikt tegen brand 
en schaafwondjes.In De Kruidhof in Buitenpost kunt u 
zelf Sint Jansolie en Calendulazalf maken op zaterdag 3 
juli. Tijdens de workshop krijgt u een rondleiding door 
de botanische tuinen, waarbij u het Sint Janskruid en de 

goudsbloem leert onderscheiden van andere planten en 
veel te weten komt over de geneeskrachtige werking 
van deze en andere kruiden. Ook de risico’s van Sint 
Janskruid komen aan bod. U gaat onder leiding het kruid 
verzamelen en uw eigen Sint Jansolie maken. De work-
shop begint om 10.00 uur en is ongeveer om 12.30 uur 
afgelopen. Voor deelname aan de workshop kunt u zich 
vóór 1 juli opgeven via een e-mail: info@dekruidhof.nl of 
telefonisch op tel. 541253. Zie ook: www.dekruidhof.nl 
voor actuele informatie en openingstijden.

Zelf Sint Jansolie en Calendulazalf maken in De Kruidhof



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

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

VAN DER VEEN

De Raat brandkasten
Bescherm uw eigendommen in de 

vakantie met een kluis: 
een veilig gevoel!

Privékluizen Protector

Vanaf € 49,95
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Van het Fryske lân met de auto naar Frankfurt, van 
Frankfurt naar Singapore, van Singapore naar Sydney 
en vanuit Sydney naar Canberra. Daar stonden we dan 
een half jaar geleden ‘s ochtends om zes uur op het 
vliegveld in Australië. Een cultuurshock was het niet, 
maar het had zeker wel impact: ‘wat nu?’. 

Hoewel het begin van onze reis wel aardig goed was uitgestip-
peld, waren wij dag 1 een beetje ontspoord. Gelukkig kregen 
wij al snel mentale steun van de zus van Marjan, die haar studie 
economics een half jaar voortzette in Australië. Zo werden we 
meegenomen naar Hyams Bay, een mooi wit strand met super 
helder blauw water! Ook werden er daar door ons de eerste 
wilde dieren gespot; namelijk orka’s en dolfijnen. Na nog wat 
museums, botanische tuinen en kroegjes te hebben bezocht in 
de hoofdstad werd het tijd voor wat meer avontuur.

Daarom vlogen wij een dikke week later dan ook naar de 
‘Outback’ (‘’binnenland’’ of ‘’rimboe’’). Ons gezelschap be-
stond op dat moment uit: zes Italianen, twee Fransen en vijf 
Nederlanders. Omdat de temperatuur in de Outback ‘s zo-
mers wel kan oplopen tot 50 graden werd er flink water inge-
slagen. Ook eten voor de komende dagen was een ‘must’. 
Wij deelden onze gehuurde auto met vijf Italianen en één 
Fransman, met als gevolg dat er voor een week aan pasta in 
de winkelwagen verdween (lunch+diner). Culturele hoogte-
punten: Ayers Rock, Kakatutja en Kings Canyon. Dieptepunt: 
een Aboriginal die het op een rennen zette, richting ons... 

Na de rimboe te hebben overleefd, namen wij afscheid van 
de groep, om met z’n tweeën in Cairns opnieuw de jacht te 
starten. Dit keer niet naar kangoeroes, possems of walibi’s, 
maar op zoek naar een auto! Vele garages, advertenties en 
hostels werden bezocht en na enige expertise werd de opge-
dane kennis over ‘de auto’ al gauw in praktijk gebracht. Met 
als gevolg onze nieuwe aankoop: een Holden Commodore. 
Cape Tribulation was onze eerste bestemming met de nieu-
we auto, dit is waar het regenwoud de zee kruist. Dankzij de 
mooie natuur en de vele avonturen die we hier beleefd heb-
ben is dit zeker een plek om nooit te vergeten! Hier hebben 
wij ook onze eerste krokodil in het wild gespot. Na de regen-
woudavonturen pikten we onderweg onze nieuwe Duitse 
reisgenoten op, om met hen de route langs de oostkust te 
vervolgen. Waar wij normaliter gewone campings of hostels 
bezochten, hadden Julia & Julia andere ideeën. Zij bezochten 
namelijk altijd de gratis campings... 

Vanaf dat moment begon ons ‘low budget’ bestaan echt. De 
dagen en weken die volgden werden vooral doorgebracht bij 
de vele mooie watervallen, stranden en bij de populaire be-
stemmingen zoals de Whitsundays en Magnetic Island. Op 
Magnetic Island hebben wij ver van de bewoonde wereld 
wild gekampeerd en werd er door Marjan nog een duikcur-
sus gevolgd. De weken vlogen voorbij en al snel moest er 
afscheid worden genomen van ons gezelschap. De beide da-
mes moesten namelijk plaats maken voor Marrit haar vriend. 

Henri had niet veel tijd om uit te rusten van zijn lange reis, 
want Fraser Island stond in de planning. Fraser Island is één 
van de grootste zandeilanden van de wereld en dus alleen 
bereikbaar met een 4WD (4-wheeldrive). Fraiser Island werd 
al snel opgevolgd door de Bruce Highway richting Brisbane. 
Echter tussen Fraser Island en Brisbane hadden we nog een 
dag om door te brengen in de dierentuin van Steve Irwin (de 
beroemde krokodillenjager) en een ochtend om een ‘hike’ te 
doen rond de Glass House Mountains. 

De 23ste arriveerden we in Brisbane, waren we de dagen 
rond kerst doorbrachten. Op stap met kerstavond en een 
kerstontbijt+lunch bij het hostel. Op deze momenten wa-
ren we wel een beetje jaloers naar de kerstomstandigheden 
thuis, de échte kerstsfeer is namelijk ver te zoeken bij 30°C. 
Nadat we de kerstgedachte weer achter ons lieten, werd het 
tijd om koers te zetten richting Sydney voor ‘New-years-eve’, 
en werd het zoeken geblazen naar een camping. Na moe-
deloos rondjes te hebben gereden in Sydney zagen we na 
lange tijd dan toch eindelijk een campingsign. Deze blijkbaar 
enige camping rond Sydney was goedkoop, een tikkeltje 
smerig, maar gelukkig vlakbij het metrostation richting hartje 
centrum. De volgende morgen gingen we al vroeg uit de ve-
ren voor oudejaarsdag, (half vier), om het mooiste plekje te 
bemachtigen bij de Harbour Bridge. Echter, bleek later, dat 
de botanical gardens, de toegang tot de Harbour Bridge, zijn 
deuren pas om 10 uur openden. Ook vingen we op dat onze 
alcoholische versnaperingen niet binnen de deuren mochten 
verschijnen. Erg jammer, maar dit mocht de pret zeker niet 
drukken. Na de ingang trokken we een sprintje en arriveerden 
we op het, naar eigen zeggen, beste plekje met uitzicht op de 
Harbour Bridge. Ook kwamen er meerdere televisiestations 
voorbij die graag een interview met ons wilden afnemen. Dit 
kwam mede door onze opvallende verschijning, super grote 
Dutch glasses. Na maar liefst een wachttijd van 36 uur, was 
het dan daadwerkelijk tijd om te knallen. Honderdduizenden 
dollars vlogen de lucht in. En ons lange wachten werd rijke-
lijk beloond met schitterend vuurwerk. Waar normaliter na 
het geknal in Holland, een bezoekje aan It Twaspan wordt 
gebracht, was het hier blijkbaar tijd om te gaan slapen. Een 
krappe dertigduizend mensen verliet de Botanical Gardens 
en keerde terug naar hostel, camping of huis.

Laten we het maar op ‘kort maar krachtig’ houden. In de 
hierop volgende dagen werden er ook nog andere specta-
culaire dingen bezocht zoals Bondi Beach en het mega grote 
shoppingcentrum Bondi Junction. Daarna werd het tijd om 
Sydney te verlaten en Henri uit te zwaaien. Onze nieuwe 

reisgenote Dian stond namelijk al 
klaar om samen met ons af te rei-
zen naar Melbourne. In Melbourne 
aangekomen was het zoeken naar 
nieuw onderdak, met ons low bud-
get (status: 70 dollar p.p.) konden 
we ons helaas geen luxe hostels 
veroorloven. Een goedkope cam-
pingspot leek dan ook de enige op-
tie. Er werd snel werk gezocht en 
niet veel later was Melbourne twee 
Nederlandse serveersters rijker.

Met ruim 800 dollar op zak en een 
nieuwe ervaring rijker verlieten we 
dan drie weken later ook Melbour-
ne. Op zoek naar een oude beken-
de van de beppe van Marrit (Trien 
Jansen). Beppe Trien had namelijk 
voor ons een adresje geregeld in 
Victoria-Cranbourne bij oud-Buiten-
poster Hylke Henstra. Na een kort 
telefoontje, vertelde pake ons met 
zijn Nederlands-Australisch accent, 
“No worries”, we waren meer dan 

welkom. De volgende dag werd dan ook direct koers gezet 
richting Cranbourne. Na een aantal keren te hebben aange-
klopt op pake’s deur, hoorden we een ietwat verbaasde, toch 
enthousiaste stem ”Hé girls”. Pake dacht namelijk dat we de 
avond ervoor al zouden arriveren. We zullen het maar houden 
op ouderdom. Al snel toonde Pake zijn gastvrijheid en bood 
ons een Bacardi-cola aan! Daarna werd de zogenoemde 
‘oude doos’ te voorschijn getoverd met daarin oude liefdes, 
familie en kennissen uit Buitenpost. De hele week werden 
we tot in de puntjes verzorgd en konden we na al die weken 
eindelijk ons luchtbed inruilen voor een heerlijk opgemaakt 
bed. 

Helaas kwam ook aan deze luxe een eind en werd er koers 
gezet richting Perth. Deze route Melbourne-Perth betreft een 
ruime 2500 kilometer en word door velen als onveilig be-
schouwd, vanwege de geringe aanwezigheid van mensen. 
Op erg veel zand en een eindeloos lange weg na is er dan 
ook nagenoeg niks te zien. Erg trots en met een beetje geluk 
kwamen we veilig aan in Perth. Met als missie onze auto 
te verkopen. We slaagden er al snel in om onze auto aan 
te prijzen bij een paar Duitsers. Onze reis naar Thailand leek 
zo ook steeds dichterbij te komen. Met nog drie weken in 
het vooruitzicht in Ozzieland, werd het tijd om onze laatste 
centjes te behouden door middel van WWOOFING (Willing 
Workers On Organic Farms). Dit wil zeggen dat je werkt voor 
je voedsel en onderdak en in ruil hiervoor geef je een tegen-
prestatie. Wat in ons geval wieden, kippenhok bouwen, eten 
koken en dieren verzorgen betrof. Met een geweldig nieuwe 
ervaring op zak werd het tijd om afscheid te nemen van het 
land zonder zorgen (no worries) en waren we klaar voor een 
totaal nieuwe levensstijl: Thailand.

Van boerderijmedewerker tot prinses dan wel te verstaan. 
Waar we in Australië met moeite een maaltijd noodles voor 
twee dollar bereidden, gingen we hier voor minder dan de 
helft uitgebreid uit eten. Er werden cruises gedaan, olifan-
ten bereden en de beroemde Kwai brug werd bezocht. De 
zorgen van het thuisfront bleken zwaar overbodig, de super-
vriendelijke mensen waren als een kers op het toetje. Alle 
centjes die met pijn en moeite in Australië over de toonbank 
gingen bleken in Thailand met een lach te verdwijnen. Af en 
toe werd er nog naar pappa en mamma gebeld, maar helaas 
bleek de geldboom van thuis ook zijn wortels te verliezen. 
Het werd tijd om onze vluchten te herboeken en onze zes 
maanden durende reis te verkorten naar vijf en een halve 
maand. Ons grootse avontuur was ten einde, maar de erva-
ring en herinneringen zullen altijd blijven…

Twee Buitenposter meiden in Ozzieland

Marrit Terpstra en Marjan Kiewiet op New Years-eve in Australië. (eigen foto)

Marrit en Marjan met Hylke Henstra. (eigen foto)

Reisverslagen
door Marrit en Marjan Henstra

Voetbalgekte

Waar zijn we toch mee bezig Binne!
Wat bedoel je Boaite?

Nou die gekte met het voetbal in 
Afrika!

Wat is daar mis mee Boaite?
Heb je al die versieringen dan niet 

gezien Binne?
Natuurlijk wel Boaite en ik vind het 

prachtig!

Dat wel natuurlijk, maar overdaad 
schaadt!

Het kan mij niet gek genoeg Boaite!
Heb jij dan ook je huis versierd Binne?

Natuurlijk en de hele straat vlagt mee!
Je meent het toch niet hé, de hele 

straat?
Zeker Boaite we apen elkaar allemaal 

na!
En dat voor een potje voetbal, jullie 

lijken wel gek!
Als wij dat nou leuk vinden; we doen 

er niemand kwaad mee! 
Da’s wel waar, maar ik vind het over-

dreven Binne!
Kan mij niets schelen Boaite, we doen 

het toch en we kijken bij elkaar de 
wedstrijden van Nederland!

Lekker gezellig, dan zie je toch niks 
door alle herrie en drank?

Oh oh, Boaite wat is het toch zielig dat 

jij daar niets mee hebt!
Ik ben helemaal niet zielig Binne het is 

juist andersom!
Jammer dat jij niet van voetbal houdt 
Boaite, want je mist zo heel veel gezel-

ligheid met je buren!
Toevallig heb ik buren die ook niet van 

voetbal houden Binne!
Hoe is dat nou mogelijk Boaite en dat 

in één straat?
Zeker Binne mijn buren en ik, wij heb-

ben tenminste diepgang!
Zo Boaite dan kijken jullie zeker ook 

niet naar de TV?
Natuurlijk niet Binne wij hebben 

gespreksgroepen.
En waar hebben jullie het dan wel 

over Boaite?
Over die malle voetballers en hun sup-

porters natuurlijk Binne.
Dan is het maar goed dat wij zo gek 

doen Boaite.
Hoe bedoel je dat nu weer Binne?

Nou Boaite, zonder ons hebben jullie 
dus geen gespreksstof.

Okee Binne, maar dan praten we over 
serieuze zaken.

Ik hoor het al Boaite ook jij kunt je 
vermaken.

Inderdaad Binne en dat zonder voet-
bal.

Maar jij kunt je huis daarmee niet 
versieren Boaite.

Helaas niet Binne, maar dan hoef ik 
het strakjes ook niet op te ruimen.

Maar Boaite, wat als we wereldkam-
pioen worden?

Dan feest ik echt wel effe mee Binne.
Daar hou ik je aan Boaite, daar hou 

ik je aan.

SurodoehT 

Binne en Boaite in gesprek

Is e-mail niet uw favoriet

aarzel dan toch niet

maar stop vrij en blij

uw kopij

in de BiBubus

die staat al 10 jaar in de plus

non-stop 

bij The Readshop



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

Hét overzicht van de Friese geschiedenis

       € 14,95



“Pake en Beppe van der Ploeg 
woonden eerst op de boerderij op 
It West, waar wij nu wonen. Zij 
hadden pony’s en ik was als klein 
meisje van drie al helemaal gefas-
cineerd door die dieren”, vertelt 
Freja. “Toen ik vijf was kreeg ik een 
pony, die Pasja heette en daarmee 
deed ik mee aan de Bixie wed-
strijden.” Deze wedstrijden zijn 
speciaal voor kinderen tussen de 
6 en 13 jaar die graag pony willen 
rijden, maar nog niet klaar zijn voor 
de reguliere klassen B-dressuur 
of B-springen. Door mee te doen 
aan de Bixie wedstrijden raken 
kinderen op een leuke manier en 
spelenderwijs vertrouwd met de 
sport. Freja koos voor de dressuur, 
zij had meer gevoel voor dressuur 
dan voor springen.

Toen Freja tien jaar oud was kreeg 
ze een oudere, ervaren pony, die 
Sikko heette. Nu zijn er vijf verschil-
lende maten pony’s. Je hebt grote 
pony’s, die in de D of E klasse thuis 
horen,  terwijl de kleinere pony’s 
van de A of B klasse zijn. Sikko zat 

er tussen in; hij was een C klasse 
pony. Voor iemand van tien jaar is 
zo’n ervaren pony ideaal. Het dier 
is dan al gewend aan wedstrijden 
en gehoorzaamd dan beter aan de 
hulpen dan een jongere pony, die 
nieuwsgierig om zich heen kan kij-
ken. Er zijn verschillende klassen in 
de dressuur. Je begint met B, de 
basis en doe je ´t goed dan pro-
moveer je naar L1 en vervolgens 
de L2. Daarna kom je in de klasse 
M1 en dan volgt de M2 en heb je 
talent dan kom je in de Z1 terrecht. 
Haal je daarna opnieuw voldoende 
promotiepunten, dan word je toe-
gelaten tot de Z2 klasse. Dat is het 
hoogst bereikbare in de pony-dres-
suursport.

Na Sikko kreeg Freja een jonge D 
klasse pony die Celica heette. Ze 
kreeg het dier toen deze drie jaar 
oud was en ze heeft deze helemaal 
zelf beleerd en uitgebracht in de 
wedstrijden. Ze is er dan ook trots 
op dat ze er in slaagde om met Ce-
lica de Z2 klasse te bereiken. Met 
Celica werd Freja reserve kampi-

oen in de klasse Z2 van Friesland en 
werd ze tiende bij de Nederlandse 
kampioenschappen in Wanroy.

In de zomervakantie van 2007 was 
Freja 15 jaar en heeft ze Branca erbij 
gekregen en zo kon ze met twee po-
ny’s de wedstrijden in. Met Branca 
heeft ze de klasse Z1 bereikt en 
daarna is deze pony verkocht. Freja 
besteedt veel vrije tijd aan de dres-
suursport, maar haar schooloplei-
ding heeft er niet onder te lijden. Op 
het Alfa-college in Groningen volgt 
ze een opleiding Marketing en Com-
municatie. Verder werkt ze part-time 
bij Hypo Fryslân in Drogeham, een 
zaak gespecialiseerd in paarden- 
en ruitersportartikelen. “Een groot 

voordeel is dat dit mooi valt te com-
bineren met mijn grote hobby”, 
vertelt Freja, “want ze hebben er 
alle begrip voor wanneer ik op een 
zaterdag niet kan werken vanwege 
een wedstrijd. Dan kan ik op vrijdag 
werken of later de uren inhalen.”

De afstamming van dressuur paar-
den en pony’s is erg belangrijk. Zo 
worden er bij een paard ook altijd 
de hengst genoemd.  Inmiddels 
is Freja van de pony’s op paarden 
overgegaan. Ze rijdt nu haar wed-
strijden op Wilonca (vader Sandro 
Hit) in de Z1 dressuur en is nu 
bezig met het trainen voor de Z2 
dressuur. Haar instructrice is Ria 
Haringsma uit Marum. Omdat 

er bij de boerderij van de familie 
Piersma een binnen- en buitenma-
nege aanwezig is, worden de trai-
ningen thuis op It West gegeven, 
niet alleen aan Freja; er zijn nog vier 
anderen, die ook privé lessen van 
Ria Haringsma ontvangen. “Haar 
trainingen zijn van hoog niveau 
en ze stimuleert je goed tijdens 
de trainingen”, vindt Freja. “Mijn 
paard en pony’s en ook ikzelf leren 
er veel, er blijven altijd uitdagingen 
en verbeterpunten, dat is het leuke 
eraan, je bent nooit klaar.” 

In de stal staan naast Wilonca nog 
twee jonge paarden, die Freja bin-
nenkort voor de dressuur gaat trai-
nen. Cerice PP is een zelfgefokt 
paard en is een dochter van Wi-
lonca de vader is Voice. Cerice is 
een kopie van de moeder en wordt 
nu klaargemaakt voor de dressuur, 
zodat Freja er aan het einde van 
de zomer verder kan met moeder 
en dochter. De tweejarige Domen-
cio is een jonge Florencio. “Deze 
wordt volgend jaar klaargemaakt”, 
vertelt Freja.

Hoewel ze nog erg jong is, heeft 
ze al een kast vol prijzen en dat zul-
len er in de toekomst ongetwijfeld 
meer worden, want het Freja heeft 
talent om goed met paarden om te 
kunnen gaan. Wij van de Binnenste 
Buiten Post zullen met belangstel-
ling haar verdere verrichtingen in de 
paardensport volgen.

Freja Piersma, talentvol met paarden omgaan Spor tkoppen
door Bote de Haan
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Ynienen ha’k der skjin myn nocht 
fan, it âlde soadsje glêzen yn ‘e 
kast. Allegear ûngelikense. De 
opsparre lege mosterglêzen mei 
blomkes, fuort der mei, nei de 
kringloop. Goed plak foar it skuld-
gefoel, want no krije se in twadde 
libben, dêr gean ik fan út.

Hoe soe dat gean yn it gemeen-
tehûs, freegje ik my ôf. Want dêr 
hawwe se in hiel nij serfys, yn de 
nije hússtyl. Mei oandacht haw ik 
der in kopke tee út dronken. Moai 

strak, dêr net fan, hielendal eigenti-
ids. It stiet fansels ek wol stoer as 
je ferkering ha mei it gemeentlike 
buorfamke. Soenen se har nocht 
hân ha fan de fertroude beam-
kes? En wêr binne de âlde kopkes 
keard? Ik ha se noch net sjoen by 
Raderwerk. Even yn ’e gaten hâlde 
want ik wol der al in pear fan ha. Wy 
ha der per slot ek oan meibetelle. 
En as der noch wat briefpapier oer 
is mei it âlde logo, dan haw ik dêr 
ek wol belang by. It fret kladpapier 
sa’n stikje skriuwe as dit.

Wergebrûk
door Janne Oosterwoud

De commissie van de avondvierdaagse in Buitenpost kan terugzien op een 
zeer succesvolle editie. Niet alleen was het uitstekend weer, ook was er 
een recordaantal wandelaars. Dit jaar deden er maar liefst 267 deelnemers 
mee. Tiny van der Linden (zie foto) liep voor de 35e keer en was enthousi-
ast over de mooie routes. Ze liep samen met haar man en een vriendin en 
allen waren ze zeer te spreken over de organisatie en de goede verzorging 
langs de routes. Ook deden alle drie de basisscholen weer massaal mee. 
Op de laatste avond werd de hele groep met medewerking van het Tam-
boer-, Lyra- en Majorettekorps Kollum met muziek door het dorp naar het 
eindpunt gebracht. Mede door de hulp van de vele vrijwilligers liep deze 
editie van de avondvierdaagse gesmeerd.

Succesvolle avondvierdaagse 

Freja Piersma. (eigen foto)

Mevrouw van der Linden krijgt door de heer Cees van Denderen namens de commissie 
de medaille met het getal 35 opgespeld. Meneer van der Linden die voor de 15e keer liep 

ziet dit alles lachend aan. (eigen foto)

Buitenpost is een dorp waar het paard centraal staat. Zo zijn er 
zelfs een aantal straten vernoemd naar de paardenport, zoals De 
Hoefslag, Barrage, De Ring, Concourslaan, Ruiterstraat, Parcours. 
Ieder jaar wordt er in de maand augustus een Concours Hippique 
georganiseerd. De belangstellenden komen van heinde en ver om 
dit te bezoeken. Waar zo’n evenement kan worden georganiseerd, 
is vaak ook talentvolle jeugd aanwezig.  De Binnenste Buiten Post 
ging op zoek en kwam in contact met Freja Piersma (17). Ze is al 
vanaf haar derde jaar bezig met pony’s en paarden.

> Diabetes beweegprogramma van start in ‘de Vesteynde’
In therapie- en trainingscentrum ‘de Vesteynde’ is het beweegprogramma 
voor mensen met Diabetes Mellitus van start gegaan. Een twaalf we-
ken durend trainingstraject met uitgebreide evaluatiemomenten moeten 
u helpen om grip te krijgen op diabetes. Het beweegprogramma maakt 
onderdeel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen 
huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, diabetesverpleegkundigen 
en fysiotherapeuten. Diverse zorgverzekeraars vergoeden dit programma. 
Tevens zijn er in therapie- en trainingscentrum ‘de Vesteynde’ ook speciale 
beweegprogramma’s voor mensen met Reuma, COPD of Oncologische 
problemen. Deze worden begeleid door een deskundig opgeleide fysio-
therapeut. Kijkt u voor meer informatie op de site: www.devesteynde.nl 
of belt u met tel. 447337.

> Nieuw bij MAAS: kids on the move
Gymnastiekvereniging MAAS organiseert Kids on the Move. Dat is lekker 
bewegen voor kinderen: sport en spel zonder toestellen. Het is voor jon-
gens en meisjes in de basisschoolleeftijd vanaf groep 3. Belangstellenden 
kunnen vier lessen volgen om de sport uit te proberen. Op vrijdag 11 juni 
start een serie van vier lessen. De lessen zijn op vrijdag van 17.00 tot 
18.00 uur in de gymzaal bij de Parklaan in Buitenpost. Contactpersoon is 
Saskia Sijtsema, info@gvmaas.nl, tel. 06-49240757.

> Gastvrijheid in Haersmahiem
In het kader van de voortdurende verbetering van de gastvrijheid in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen, heeft Haersmahiem meegedaan aan de gast-
vrijheids-awards 2010 die uitgereikt zijn door Gastvrijheidszorg met Sterren. 
De beoordelingen leverde Haersmahiem drie welverdiende sterren op.

Meldpunt  bedr i jv igheid Jan Dijkstra 
bijna 20 jaar gids

In het 80-jarige jubileumjaar van 
De Kruidhof viert Buitenposter Jan 
Dijkstra zijn 20e natuurmarkt. “De 
meeste mensen zijn echt niet geïn-
teresseerd in Latijnse namen, maar 
willen wel verhalen horen en we-
ten waar je een plantje voor kunt 
gebruiken”. Jan Dijkstra (1932) 
hoort bij de groep gidsen van het 
eerste uur in De Kruidhof en heeft 
bijna twintig jaar ervaring als rond-
leider. Voor De Kruidhof reden om 
Dijkstra in het zonnetje te zetten. 
Op 4 augustus zal Dijkstra het zil-
veren ‘Kruidenspeldje’ krijgen. 
Dijkstra vrijwillig rondleider op De 
Kruidhof is tijdens de natuurmarkt 
altijd actief in de verkoop van plan-
ten en geeft advies raad en daad 
over de verzorging en het gebruik 
van de planten.

Jan Dijkstra aan het werk. (foto: De Kruidhof)

Amnesty 
International 

komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.

(advertentie)

De foto

Jappie Tel en Rense Mob van de firma Jappie & Rense Montage uit Siegerswoude, bezig 
met het dak van het nieuwe restaurant van China Garden, die door de firma Hiemstra uit 

Anjum word gebouwd. (foto: Hielke Boorsma)



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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Reinold Paauw

Deze maand zijn wij aan beurt om 
ons voor te stellen en daar willen 
we graag gebruik van maken. We 
zijn een brassband, dus geen har-
monie of een fanfare maar een 
brassband. Even in het kort wat 
een brassband is. Een brassband is 
een band die vrijwel alleen bestaat 
uit koperblaasinstrumenten en een 
percussiesectie (slagwerk drums 
pauken e.d.). Een fanfare heeft nog 
een saxofoonsectie, trompetten en 
waldhoorns. Een harmonie maakt 
veel gebruik van hout instrumen-
ten, zoals de klarinet en de hobo. 
Een brassband bestaat uit onge-
veer 30 mensen, inclusief de slag-
werk sectie. Christelijke Brassband 
Concordia bestaat ruim 85 jaar. Ook in de brassbandwereld is een soort 
competitie, deze is verdeeld in klassen net als in de voetballerij. Concordia 
zit in de vierde divisie en doet hierin de laatste jaren mee aan het Neder-
landse kampioenschap. In onze divisie doen meestal ongeveer 10 tot 15 
brassbands mee, die zich één keer in de vijf jaar moeten plaatsen met een 
eerste plaats op een concours. De laatste jaren hebben we een derde een 
eerste (kampioen) weer een derde en een vierde plaats behaald. Afgelo-
pen jaar moesten we ons weer plaatsen en dit is gelukt op een concours 
in Leek. Toch is dit niet ons hoogste doel, het mooiste is muziek maken 
met elkaar. De momenten dat alles klopt en je kunt genieten op een repe-
titie van de muziek. Ook het nazitten, wanneer de repetitie is afgelopen, in 
het bankstel in ons pas aangekochte repetitielokaal. Even gezellig napra-
ten over de muziek, of over andere dingen die je bezighouden, onder het 
genot van een drankje. We zijn een Christelijke Brassband en vinden het 
ook leuk om zo nu en dan een kerkdienst te begeleiden. Ook hebben we 
al jaren een eigen concert, dat meestal wordt gehouden in de Fonteinkerk. 
Hierbij nodigen we altijd een gast uit, dit jaar was saxofoonsoliste Femke 
IJlstra onze gast. Ook dit jaar hebben we weer heel veel plezier beleefd 

aan ons concert en ook het publiek 
was dik tevreden. Je kon een echt 
brassband-stuk horen, maar ook 
filmmuziek en daarbij de beelden 
op het doek. Daarnaast passeerde 
ook bekende popmuziek de revue. 
Het enthousiasme was ook groot, 
toen Femke haar muziek liet horen,  
met begeleiding van Concordia. Dit 
alles bewees maar weer eens, dat 
je met een brassband echt alles 
kunt spelen, zonder kabels of al-
lerlei gedoe. “Zitten en blazen blin-
der!” We werken al jaren samen 
met muziekschool de Wâldsang, je 
kunt bij ons voor een klein bedrag 
een instrument huren en je neemt 
dan les bij de Wâldsang. Wanneer 

de leraar van de Wâldsang het niveau goed genoeg vindt, proberen we 
een plaatsje voor je te zoeken in onze band. Wij hebben momenteel veel 
jeugd in onze band, maar ook nog een bassist van 76 jaar, de gemiddelde 
leeftijd zal ongeveer dertig jaar zijn. Het aantal dames is momenteel in de 
meerderheid. Onze dirigent is Richard Visser en voor hem is dit het eerste 
seizoen. Hij volgde Herman Sibma op en heeft dit op zijn eigen manier, 
met humor en geduld, maar met vooral veel kennis en gevoel voor muziek 
tot een goed seizoen gemaakt. 
Hoewel we het volgende seizoen onze leerlingen meer bij de band willen 
betrekken, is er nog plaats voor enkele muzikanten. We hebben vakatures 
voor cornet en trombone, maar ook wanneer je een ander koperblaasin-
strument speelt of slagwerk, kun je je aanmelden, of kom eens een repe-
titie avond bezoeken. We repeteren op maandagavond vanaf half acht tot 
ongeveer half tien. Je kunt je aanmelden bij onze secretaris R Bos Banga, 
De Zeilen 5, 9285 ML Buitenpost,  Telefoon 0511-843031 Of bezoek voor 
meer informatie eens onze website: www.brassbandconcordia.nl. Mis-
schien tot ziens als nieuw lid of in het publiek.

Wat  verenigt  ons...  Christelijke Brassband Concordia

Plat

Op zich moet het niet zo’n grote op-
gave zijn om één keer per maand 
een deadline te halen zou je zeg-
gen. Ik vermoed ook dat het hele-
maal niets met kunnen te maken 
heeft. Kennelijk gaat de brein pas 
werken als de spanning op de ketel 
staat. Mijn deadline is al lang weer 
verstreken en ik ben pas vier zin-
nen onderweg, elke keer hetzelfde 
en elke keer beloof ik eerder mijn 
column in te leveren… het zal wel 
nooit wat worden. 
Morgen weer richting Maastricht 
en ook daarvoor ben ik nog druk aan 
de slag. Raar is dat, maar kennelijk 
gaat dat zo. Trouwens, zoefde ik de 
vorige keer heerlijk met een stevi-
ge gang over de Duitse autobahn, 
morgen zal de rit wel wat minder 
adrenaline aan de kook brengen. In 
een mooie Smant bus, die tot het 
dak is volgepropt met mooie din-
gen van hout, valt het niet mee lek-
ker op te schieten. Daarnaast gaat 
er nog een bus mee, waar ook nog 
eens een volgepakte aanhangwa-
gen achter hangt. Ik ben erg be-
nieuwd of we het gaan halen. Mis-
schien kieper ik wel om als ik mor-
genochtend de A7 opdraai. Niks 
lekker het pedaal indrukken tot aan 
de vloer en op volle kruissnelheid 
de rijbaan opgieren om door te 
schuiven naar de linker baan. Nee, 
behouden en voorzichtig stationair 
kruip ik morgen richting de linker 
rijbaan, die ik waarschijnlijk de vol-
gende vier uren niet meer zal verla-
ten. Met het klamme zweet in de 
spreekwoordelijke bilnaad en de 
oren gespitst of ik niets hoor val-
len of kraken, schakel ik rustig op 
naar de derde versnelling… met 
de hand… zelf schakelen. Ach, we 
zullen het wel redden, alles komt 
altijd wel weer goed. Er is een 
deadline te halen en ook die zullen 
we wel weer halen. Er zijn ergere 
dingen dan een vloertje leggen in 
Chateau Neercanne. We hebben 
hier in Friesland geweldige plekjes, 
maar dat is toch wel erg mooi, va-
kantiegevoel met een pak hout op 
je schouder! 
Een deadline, de wereld hangt er 
van aan elkaar. Altijd moet er iets 
op een bepaald moment klaar zijn, 
waar zijn we mee bezig, denk je 
dan. Maar, kan het anders? Ik niet, 
rammen en vastbijten gaat mij een 
stuk beter af dan kalm eens rond 
kijken wat we misschien wel eens 
zouden kunnen gaan doen als het 
wat minder warm wordt, tenzij het 
regent, want dan kan het natuurlijk 
niet doorgaan…
Alhoewel, over een paar weekjes 
staat de vakantie op de planning, 
en dan… niks rammen en vast-
bijten. Gewoon eens rustig om je 
heen kijken zonder überhaupt te 
denken aan of je misschien wel 
eens iets zou kunnen gaan doen, 
maar gewoon doen wat er op dat 
moment voorbij komt en anders 
laat je het gewoon voorbij gaan en 
doe je niets…
Niets doen… dat klinkt als windstil 
op Lauwersoog, eten met de jon-
gens in Lauswolt of Gerard Joling 
met dreadlocks… niet voor te stel-
len… en toch kan het. Ligt nu het 
hele land plat omdat miljoenen voor 
de buis naar een spelletje voetbal 
liggen te kijken, over een week of 
wat ligt het land weer plat… op 
een handdoek aan een kabbelend 
riviertje in de Dordogne!
Nou, weer een deadline gehaald… 
ik ga plat!

K l im in  de  pen...  
Dick Huitema

Ik ben geboren in 1951 in het dorp Nuis, ge-
meente Marum, als jongste van vier kinderen, 
allen jongens. Moeder kwam uit ‘Nuus, vader 
uit Ureterp, thuis spraken we Westerkwartiers, 
een dialect dat ook in een deel van Kollumer-
land wordt gesproken. In 1964 verhuisden we 
naar Marum. Ik ging daar naar de Openbare 
Mulo en vervolgens naar de HBS in Drachten. 
Daarna naar de Bibliotheekschool in Groningen 
die dat jaar (1969) net van start ging. Ik behaal-
de in Groningen het diploma van de driejarige  
opleiding tot ‘leidinggevend bibliothecaris in het 
openbaar bibliotheekwerk’.

Na te hebben gewerkt bij de bibliotheken van 
achtereenvolgens Emmeloord, Wolvega en bij 
de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe, was 
23 april 1979 mijn eerste werkdag bij de Stich-
ting Openbare Bibliotheek Achtkarspelen, als 
bibliotheekhoofd met standplaats Buitenpost. Ik 
was de opvolger van Joukje Aardema die be-
noemd was als hoofd van de bieb in Harlingen. 
De bibliotheek was destijds gehuisvest in het 
souterrain van het Jeltingahuis, een prachtige 
plek ondanks de krappe ruimte en inefficiente 

indeling van de bibliotheek. Het Jeltingahuis 
ademde sfeer en voornaamheid, het was de 
plek waar B&W en de raad vergaderden en 
diende tevens als trouwlocatie. Het was soms 
een aardig verzetje om vanuit de bibliotheek 
de bruid en bruidegom met aanhang het bor-
des te zien bestijgen, begeleid door de bode 
de heer Offinga. In die jaren was het uitlenen 
van boeken nog een puur handmatig gebeuren 
met boekkaarten die na elke uitleen moesten 

worden gealfabetiseerd. Na de drukke vrijdag-
uitlening zaten we s’ maandagmorgens met zijn 
allen te ‘kaarten’. Heel gezellig, de belevenissen 
van het weekend, de roddels uit het dorp, en 
sterke verhalen bij de koffie. Ik kijk er met wat 
nostalgische gevoelens op terug...

Jaren reed ik elke werkdag van Marum naar Bui-
tenpost en later vanuit Drachten waar we, mijn 
vrouw, onze zoon en ik, met veel plezier wonen. 
In de afgelopen 30 jaar ben ik heel veel aardige, 
plezierige, humoristische, degelijke mensen in 
en buiten de bieb tegengekomen. Wat mij be-
treft geen kwaad woord over Buitenposters en 
de mensen uit de omliggende dorpen!

Ik ben een natuurliefhebber en zodoende geniet ik 
elk (voor)jaar weer van de omgeving: de baltsende 
watersnippen in de Twijzelermieden, de ‘skriezen’ 
in de polder van Rohel en de prachtige flora in de 
Hamstermieden. Gelukkig krijgt de natuurlijke om-
geving de laatste jaren, ook bij dorpsuitbreiding, 
zoals bij de rondweg, meer aandacht evenals de 
belangrijke natuurterreinen in de regio. Ik hoop dat 
iedereen dat weet te waarderen!

Dick Huitema. (eigen foto)

Concordia tijdens de Nederlandse kampioenschappen. (eigen foto)

Na enkele jaren stilte was het op 19 juni weer zover.  Er werden weer nieuwe opnames 
gemaakt van ‘Te land, ter zee en in de lucht’ met het onderdeel ‘Tobbedansen’. Daarbij 
ga je met een zelfgebouwde constructie een zeephelling af om 12 meter verder een bel 
te luiden. Met een goede constructie is dat best te doen. Uitzending op de VRT (België) 
rond 4 augustus (wijzigingen voorbehouden). Onze dorpsgenoot Fred Ralten (op de foto  
druk bezig met zijn creatie) is ook weer van de partij. In het volgende nummer meer 

hierover. (eigen foto)

De foto De foto

In de oude en nieuwe productiehal van Enitor kunnen, voor zover de werkzaamheden 
het toelaten, de medewerkers de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal, tijdens 
het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika, via een scherm volgen. Door de 
vuvuzela’s, oftewel het getoeter door fans, in het stadion geven veel medewerkers er de 
voorkeur aan de wedstrijden via hun eigen radio te beluisteren. (foto: Tjitze van der Land)
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Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water

Biofood natuurvoeding voor de hond puppy, lam-rijst en krokant 
3 kg v.a. €11,95 nu met gratis doosje snoepjes voor een 
gezonde vacht en ter voorkoming van vlooien, luizen, teken en 
wormen.

Beetmelder met toon, volume instelling en nightglow fuctie van 
€14,50 voor €9,50

Winkle Picker hengel + molen + draad visklaar v.a. €24,95

Voor meer vakantieaanbiedingen kunt u terecht in onze winkel.

Bedri jv igheid
door Cornelis Visser

Op dit moment is het pand van 
juwelier Kok al weer bijna een 
maand in gebruik genomen 
door een nieuwe juwelier. Zag 
het er eerst nog niet naar uit dat 
er vervanging voor onze beken-
de Frans zou komen. Gelukkig 
is het ondernemersgilde inmid-
dels versterkt sinds de komst 
van Siebren Westra, met zijn 
juwelierszaak Sidia.

Het juweliersvak is Westra niet on-
bekend. Hij is opgegroeid als zoon 
van juwelier Westra uit Twijzeler-
heide. Op 2 juni zijn de deuren open 
gegaan. In de tussentijd hebben al 
vele klanten kennis kunnen maken 
met de nieuwe juwelier. Er wordt 
toegewerkt naar een frisse jeugdige 
uitstraling. Inmiddels is de website, 
www.juweliersidia.nl, geopend. Be-
kende merken als Amore & Baci, 
Zinzi en Hello Kitty ontbreken niet 
in de collectie. Elk kwartaal wordt 
er een nieuwe collectie vrijgeven 
die uiteraard in de winkel terug te 
vinden is.

Trouwringen
Juweliers Sidia is gespecialiseerd in trouwringen. De klant kan de trouwring geheel volgens eigen 
wensen samenstellen. Dit werkt in drie stappen. Eerst kiest men de vorm van de ring. Daarna de 
kleuren en eventuele reliëfs. Als laatste kan men nog extra accessoires als edelstenen toe laten 
voegen. Op deze manier kan ieder zijn eigen ring ontwerpen voor een aantrekkelijk prijs. Juwelier 
Sidia is daarnaast afhaalpunt voor de trouwbox, een soortgelijk initiatief als de babybox.

Reparatie
Bij juwelier Sidia kunt u natuurlijk terecht voor de reparatie van uw horloges. Ook voor nieuwe 
horloges bent u bij juwelier Sidia aan het juiste adres. De Olympic horloges hebben zelfs 3 jaar 
garantie. Ondanks het feit dat de juwelier geen opticien is, kunt u er terecht voor zonnebrillen op 
vaste sterktes. De algehele prijsstelling is concurrerend, vertelt Westra, voornamelijk de serie be-
dels voor armbanden zijn scherp geprijsd. De meeste modellen zijn op voorraad, indien gewenst 
kunnen aanvullende juwelen binnen twee werkdagen geleverd worden. U wordt allen van harte 
uitgenodigd om de juwelierszaak van binnen te komen bekijken. Deze bezichtiging is de moeite 
meer dan waard.

Juwelierszaak Sidia versterkt ondernemersgilde

Siebren Westra toont trots zijn collectie trouwringen in zijn nieuwe 
zaak. (foto: redactie)
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Keramiek 1
Maandagmorgen: 09.00 – 11.00 uur (10 lessen)

Start: 11, 18 & 25 okt., 1, 8, 15, 22 & 29 nov. 6 & 13 dec.
Cursusleider: Leo Maarleveld
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)

Opgave/inlichtingen: Ieteke de Vries, tel. 0511 544119

Keramiek 2
Maandagavond: 19.30 - 21.30 uur (10 lessen)

Start: 11, 18 & 25 okt., 1, 8, 15, 22 & 29 nov., 6 & 13 dec.
Cursusleider: Leo Maarleveld
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)

Opgave/inlichtingen: Ieteke de Vries, tel. 0511 544119

Digitale fotografi e 1 (oproep)
Maandagmiddag: 13.30 - 15.30 uur (10 lessen)

Start: 13 sept.
Kosten: € 85,00

Cursusleidster: Marijke van Ruiten
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Digitale fotografi e 2 (oproep)
Maandagavond: 19.15 - 21.15 uur (10 lessen)

Start: 13 sept.
Cursusleidster: Marijke van Ruiten

Kosten: € 85,00
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Fotoclub 1
Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur 

(1 keer per maand, 7 lessen per jaar)
Start: 7 sept., 12 okt., 2 nov., 7 dec., 1 febr., 1 mrt., 5 apr.

Kosten: € 65,00
Cursusleidster: Marijke van Ruiten

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Fotoclub 2
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur

(1 keer per maand, 7 lessen per jaar)
Start: 21 sept., 19 okt., 16 nov., 18 jan., 15 febr., 15 mrt., 19 apr.

Kosten: € 65,00
Cursusleidster: Marijke van Ruiten

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Computercursus 1 (oproep)
Dinsdagmorgen: 09.30 – 11.30 uur (10 keer)

Start: 14, 21 & 28 sept., 5 & 26 okt., 2, 9, 16, 23 & 30 nov.
Kosten: € 75,00 

Cursusleider: Harry Nienhuis
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Computercursus 2 (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10 keer)

Start: 16, 22 & 30 sept., 7 & 28 okt., 4, 11, 18 & 25 nov., 
2 dec.

Kosten: € 75,00
Cursusleider: Harry Nienhuis

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra, tel. 0511 541322

Quilten groep 1
Dinsdagmorgen: 09.00 - 11.00 uur (6 lessen)

Start: 21 sept., 19 okt., 16 nov., 18 jan., 15 febr., 22 mrt.
Kosten: € 48,00

Cursusleidster: mevr. T. Terpstra
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. O511 543803

Quilten groep 2
Dinsdagmorgen: 09.00 – 11.00 uur (6 lessen)

Start: 28 sept., 26 okt., 23 nov., 25 jan., 22 febr., 29 mrt.
Kosten: € 48,00

Cursusleidster: mevr. T. Terpstra
Opgave/inlichtingen Joke de Vries, tel. 0511 543803

Schildersclub
Dinsdagmiddag: 13.00 – 15.30 uur (10 lessen)

Start: 21 sept.; 
Kosten: € 110,00

Cursusleider: Anton Venselaar
Opgave/inlichtingen: Ymie Bosma, tel. 0511 542771

Tekenen en schilderen (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10 lessen)

Start: 8 sept.
Kosten: € 85,00 (excl. mat.)
Cursusleidster: Corina Blom

Opgave/inlichtingen: Ieteke de Vries, tel. 0511 544119 

Aquarelleren (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10 lessen)

Start: nog niet bekend
Kosten: € nog niet bekend (excl. mat.)

Cursusleider: Anton Venselaar
Opgave/inlichtingen: Ymie Bosma, tel. 0511 542771

Edelsmeden

Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (1 x per 2 weken)
Start: 29 sept., 13 & 27 okt., 10 & 24 nov., 8 dec. (22 

dec.) 19 jan., 2 & 16 febr., 9 & 23 mrt., 6 apr. 
Kosten: € 75,00 (incl. mat. behalve zilver)

Cursusleidster: Else Beishuizen
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

Luisteren naar muziek (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10 lessen per jaar)

Start: 21 sept., 5 & 19 okt., 16 & nov., 8 jan., 22 febr., 8 
& 22 mrt., 12 apr.
Kosten: € 70,00

Cursusleider: Rudolf Nammensma
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

Muziek op schoot (oproep)
Donderdagmorgen: 09.45 – 10.30 uur (8 keer)

Start: 15, 22 & 29 apr., 20 & 27 mei, 3, 10 & 17 juni
Kosten: € 55,00

Cursusleidster: Lutske Pilat
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

 
Spaans

Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (12 lessen)
Start: 6 & 20 okt., 3 & 17 nov., 1 & 15 dec., 12 & 26 jan., 

9 & 23 febr., 9 & 30 mrt.
Kosten: € 85,00 

Cursusleider: Wim Frenkel
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

Leesgroep
Woensdagavond: 19.30 – 21.00 uur (4 avonden)

Start: 13 okt.; 17 nov.
Kosten: € 29,00 

Cursusleidster: Jannie Jensma
Opgave/inlichtingen: Ymie Bosma, tel. 0511 542771

Bloemschikken (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur (4 lessen)

Start: 9 nov., 14 dec., 8 febr., 15 mrt.
Kosten: € 40,00

Cursusleidster: Nannie Kramer
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. 0511 543803

Kruidencursus

Dinsdagavond: 19.00 – 21.00 uur (3 keer)
Start: 25 mei, 8 & 11 juni

Kosten: € 30,00
Cursusleider: Jan Willem Zwart

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

Workshop bloemen (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: Herfstdecoratie: 14 oktober

Winterdecoratie: 11 november
Kerstdecoratie: 9 december

Midwinterdecoratie: 10 februari
Paasdecoratie: 17 maart

Voorjaarsdecoratie: 14 april
Kosten: € 20,00/€ 25,00

Cursusleidster: Gretha van der Meulen
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. 0511 543803

(alle cursussen inclusief koffi e en thee)

Cursusprogramma najaar 2010

Noodkreet
Kaartclub zoekt nieuw klaverjasbloed

Al sinds de jaren tachtig bestaat er in It Koartling een kaart-
club. De laatste tien jaar is dat van september tot mei op 
de donderdagmiddag vanaf half twee door een vaste groep 
klaverjassers. Een groep die elk seizoen opnieuw vers bloed 
in haar gelederen kan gebruiken. Maar zeker nu is de vraag 
dringend geworden, want de afgelopen jaren is door om-
standigheden de grootte van de club minimaal geworden. 
De enige voorwaarde om mee te kunnen doen is dat men 
enig begrip van het spel heeft en onmiddellijk mee kan spe-
len. Veel gezelligheid en plezier in het spel worden er voor 
teruggegeven. 
Daarom hier een ‘noodkreet’ aan allen die het leuk vinden 
om wekelijks te klaverjassen zich op onderstaand adres te 
melden. Mocht het niet lukken om in september met een 
voldoende deelname aan het seizoen te beginnen, dan zal de 
club moeten stoppen. Voor informatie kunt u contact opne-
men met Frans van Lune, tel. 541430.

Opnieuw in ons programma:
de computercursus
Na een onderbreking van een jaar wordt er komend seizoen 
opnieuw computerles in It Koartling gegeven. De beginnende 
èn de wat meer ervaren computergebruiker kan in de winter-
maanden van cursusleider Harry Nienhuis het nodige opste-
ken. Want een computer hebben wil vaak zeker nog niet zeg-
gen dat deze goed gebruikt wordt. Daarom, wil ‘het compu-
teren’ niet lukken of zijn er nog veel vragen onbeantwoordt... 
dan is er de Cursus Computergebruik. In een aantal lessen zal 
de cursist, in een rustig tempo en met veel persoonlijke be-
geleiding, met de belangrijkste computerhandelingen bekend 
worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat een computer 
bij niemand onder het stof hoeft te raken omdat het te moeilijk 
zou zijn zich het gebruik ervan eigen te maken. Er wordt in de 
cursus niet naar een bepaald nivo gewerkt maar het doel is 
om de deelnemer voldoende kennis aan te reiken en zelfver-
trouwen te geven om de vele gemakken van een pc binnen 
hand- en muisbereik te brengen. Tijdens de lessen is er volop 
ruimte voor vragen en praktische informatie die verder kunnen 
helpen de eerste hindernissen naar het goede computerge-
bruik te nemen. De cursus is of op dinsdagmorgen van 9.30 
tot 11.30 uur of donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur ,al 
naar gelang de deelname. De prijs is € 75,-. Bent u geïnteres-
seerd neem dan contact op met cursuscontactpersoon Johan 
Kootstra, 0511-541322 of met It Koartling!

Programma Jeugdsoos
In de zomervakantie is de Jeugdsoos gesloten van vrijdag 

9 juli tot vrijdag 10 september. Het team vrijwilligers 
wenst iedereen een goede vakantie en hoopt iedereen 

weer te zien tijdens het volgende seizoen.

Elke 1e vrijdag van de maand is de jeugdsoos alleen ge-
opend voor groep 7 & 8, van 19.30-21.30 uur. De andere 
vrijdagen is het geopend voor jongeren uit de 1e klas tot 

18 jaar, van 19.30-22.00 uur.

Vrijdag 17 september:
Start nieuwe seizoen met een leuke openingsactiviteit.

Vrijdag 24 september:
Open inloop

Vrijdag 1 oktober:
Cursus Graffi ti spuiten voor groep 7 & 8.

Vrijdag 8 oktober:
Open inloop

Vrijdag 15 oktober:
Film

Vrijdag 22 oktober:
Open inloop

Vrijdag 29 oktober: spokentocht voor jongeren vanaf 
groep 7 tot aan 18 jaar oud. Opgave is groepen van max. 

5 personen met een 18+ begeleider.
Deelname aan deze activiteiten is gratis!

Informatie of opgave: 
Grejanne Dijkema jongerenwerker Timpaan Welzijn, tel. 

06-15016841/g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

kijk ook op onze website:

www.itkoartling.nl



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

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

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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

website: www.thvandermeer.nl

Specialist in electrische fi etsen, o.a.
Sparta
Gazelle
Giant 
en b.v. deze Batavus Volta Spirit N7

Lage instap
nu voor € 1599,- 



Leerlingen Fontein doen 
rioolinspectie

Donderdagmiddag mochten 21 leerlingen van basisschool de Fontein in 
Buitenpost meekijken met de rioolinspecteurs. In groepjes van 7 leerlin-
gen kregen ze alles te zien en te horen over de schoonmaak en inspectie 
van het riool. 

Twee gele vrachtwagens en een busje met dure apparatuur doorkruisen 
deze weken Buitenpost. De eerste gele vrachtwagen haalt telkens 3000 
liter water op uit het Prinses Margrietkanaal. Dit wordt vervolgens onder 
hoge druk door het riool gespoten. Alle rommel wordt weer opgezogen 
door de ‘stofzuigervrachtwagen’ Nu kan de camera-robot het riool in. 
Deze maakt met twee camera’s 3D-opnamen. De beelden worden ge-
registreerd in het busje. Van alle kanten wordt de rioolbuis bekeken  om 
problemen op te sporen. Boomwortels kunnen door naden heen groeien 
en zo verstopping en lekkage veroorzaken. Verzakkingen van het riool zijn 
nog vervelender: Hierin hoopt zich een boel troep op, zodat het water niet 
meer verder kan. Ook vochtige toiletdoekjes is een groot probleem, ver-
telt Samir aan de kinderen. Deze verteren niet en kunnen verstoppingen 
veroorzaken.

De leerlingen vinden het reuze interessant. Ieder groepje krijgt een ander 
stukje van het proces te zien. Maar dat de camera-robot het riool ingaat, 
daar willen ze allemaal wel bij zijn. Het is even dringen geblazen rond de 
rioolput, als de robot van alle kinderen een foto maakt, maar daarna zakt hij 
naar beneden en rijdt rustig de buis in. Nadat iedereen nog even een blik 
op de beeldschermen heeft geworpen om ‘life’ beelden van het riool te 
zien is de voorstelling afgelopen. De mannen krijgen een applaus en gaan 
weer door met hun werk. Op naar het volgende putje, met een nieuwe 
lading water en een geleegde stofzuigerauto. Als alles goed gaat, komen 
ze over vijf jaar weer op hetzelfde stukje.

En de kinderen? Die vonden het wel een beetje stinken, maar ook heel 
spectaculair! Bovendien weten ze nu dat het riool niet zo maar een buisje 
is waar je van alles in kan mikken en daar was het NME-Achtkarspelen 
om te doen.
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Het duurde even voordat er een afspraak stond met 
Frans Brinkman. Hoewel hij, vanwege zijn leeftijd, één 
dag in de week ‘uit het werk’ is, heeft hij het behoor-
lijk druk met allerlei werkzaamheden. Maar uiteinde-
lijk, tussen de klussen door, is er wel even tijd voor een 
gesprek en zitten we, samen met zijn vrouw en zoon, 
gezellig een poosje met elkaar te praten.

Frans Brinkman speelt harmonica (evenals zijn vrouw Wiets-
ke trouwens). “Géén accordeon”, benadrukt hij, “omdat ik 
die twee woorden door elkaar gebruik: een accordeon is 
robuuster en heeft veel meer knoppen en mogelijkheden.” 
Hij pakt zijn harmonica er meteen bij: een klein, oud instru-
ment van prachtig bewerkt hout, echt een sieraad in huis. 
Brinkman: “Ik heb ook een nieuwe, die klinkt scheller dan 
mijn oude harmonica, die een veel zachtere toon heeft. De 
nieuwe harmonica is ook minder mooi om te zien, vind ik.” 
Hoe eenvoudig het kastje er misschien ook uit ziet, het lijkt 
me best moeilijk om het te bespelen. Brinkman: “Nee hoor, 
het valt wel te leren. Je moet het opbouwen. Eerst speel je 
zonder bassen: deze rij knopjes. Die komen er later bij. Het 
lastigst is om de luchtbalg te bewegen en tegelijk de lucht-
knop en de andere knopjes te bedienen. 
Een jaar of vijftien geleden ben ik, samen met Jelkje Kloos-
terman, een groepje begonnen voor harmonicaspelers. Er 
waren mensen bij uit verschillende plaatsen, waaronder Dok-
kum, Surhuisterveen en Zuidhorn. We zaten met twaalf tot 
vijftien man bij kosteres Minke Postma in het Trefpunt, van 
de Hervormde kerk aan de Voorstraat en later, toen dat ver-
kocht werd, in It Koartling. We kregen les van Jos Holman 
uit Kollum. Als je niet zo geweldig speelde, moest je naast 
iemand zitten die meer aanleg had en dan werd je wel mee-
getrokken. 
Zelf ben ik a-muzikaal en ik heb ook weinig gevoel voor ritme. 
Ik kan ook geen noten lezen, maar dat is geen probleem: 
ik speel ‘op nummertjes’. Dat is een muzieknotatiesysteem 

speciaal voor harmonica. En verder speel ik gewoon op ge-
voel na wat ik hoor, als het maar gemakkelijk in het gehoor 
ligt: bekende versjes en meezingers.

Ons groepje is inmiddels flink uitgedund, veel mensen zijn er 
mee gestopt. We hebben geen les meer en oefenen af en toe 
nog met zijn zessen bij ons thuis. Toch wordt harmonicaspe-
len weer populair: er komen in Buitenpost ook steeds meer 
groepen bij. Sommigen treden op, gaan shanty-koren begelei-
den bijvoorbeeld. Dat is niks voor mij. Wat wij wél doen is af 
en toe spelen voor oude mensen in bejaarden- en verpleegte-
huizen. Bij oudere mensen komen vaak de dingen van vroe-
ger weer naar boven en als wij dan gaan spelen, oude Friese 
liedjes en zo, beginnen ze mee te zingen. En dan maakt het 
niet uit of we het één keer spelen of tien keer: ze vinden het 
prachtig. Met Kerst spelen we Kerstliedjes, rond vijf decem-
ber spelen we Sinterklaasliedjes. We hebben ook wel eens 
voor mensen met een verstandelijke beperking gespeeld. Dat 
was ook een groot succes. We willen er geen geld voor heb-
ben, daar gaat het niet om. Ik doe het om anderen een plezier 
te doen en ik geniet er zelf ook van. Het is gewoon gezellig. 
Dat ze versjes herkennen vind ik het mooiste.”

Hoe komt iemand die zichzelf a-muzikaal noemt er toe om 
harmonica te gaan spelen? Brinkman: “Ik vond het geluid 
altijd prachtig om te horen, gezellig. Mijn vader speelde har-
monica en andere mensen in de familie ook. Niemand kende 
noten, ze speelden allemaal van de radio na wat ze hoorden. 
Vroeger, toen er nog niet overal elektriciteit was, laat staan 
cd-spelers, speelden veel mensen harmonica. Beurtschip-
pers, boeren, maar vooral de arbeiders, speelden om wat bij 
te verdienen en als ontspanning na het werk. Op bruiloften 
en op schuur- en dorpsfeesten waren harmonica’s op de 
achtergrond aanwezig voor dansmuziek. Mijn vader heeft 
vroeger de straatmuzikant IJe Wijkstra, nog horen spelen op 
de ‘Bakkershoek’. Deze man maakte muziek om iets bij te 

verdienen op de Buitenposter markt.
Toen ik zelf een oude Hohner Koch-harmonica van mijn oom 
erfde, heb ik hem laten restaureren. Daarna wilde ik er op 
kunnen spelen ook. Ik heb inmiddels zes van die mooie oude 
Hohners: een nostalgische verzameling. Ik ben er aan ge-
hecht geraakt en zal ze niet zo gauw weer verkopen. Ik ben 
wel wat nostalgisch; de soort muziek van een harmonica (net 
als van een draaiorgel) spreekt me aan en doet me denken 
aan oude tijden en aan mijn familie. Dat vind ik mooi.

Ik heb het altijd druk, ik moet wat doen. Maar na het werk 
speel ik thuis voor mezelf, soms buiten op het terras. Dat is 
mijn ontspanning.”

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Frans Brinkman: liever een oude harmonica 

Frans Brinkman in zijn oude VW kever. (foto: archief Hielke Boorsma)

Lauwers College presenteert Ús Doarp
In de onderbouw van het 
Lauwers College in Bui-
tenpost werken de leer-
lingen, drie keer per jaar, 
een week lang aan een 
project. De afgelopen 
periode hebben de leer-
lingen, tijdens het project 
Ús Doarp, het dorp Bui-
tenpost op schaal nage-
bouwd. De deelnemende 
tien eerste klassen pre-
senteerden op vrijdag 11 
juni het schaalmodel aan 
hun ouders en andere be-
langstellenden. De leer-
lingen zijn tijdens de hele projectweek bezig geweest 
met het maken van de dorpsmaquette. Gedurende het 
project is er niet lesgegeven in lessen van vijftig minu-
ten, maar zijn de leerlingen de hele dag bezig geweest 
met het project Ús Doarp. “Tijdens het project heeft 
het leren voor een deel plaatsgevonden buiten de 
school”, zo legt locatiedirecteur Douwe Holwerda uit. 
“Het project is verzorgd door onder andere de vakken 
wiskunde en techniek. Samenwerking tussen verschil-
lende vakgebieden is belangrijk en de leerlingen leren 
vaardigheden ontwikkelen zoals informatie verzame-
len, samenwerken en presenteren.” 
 
Enthousiaste leerlingen 
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen waren en-
thousiast over het project. “Ús Doarp is een heel leuk 
project waar bijna heel Buitenpost door de kinderen is 
nagemaakt”, aldus Richard Keizer, leerling uit klas 1. 
“De kinderen kregen een stuk van het dorp toegewezen 
en hebben dat stukje uitgewerkt op een houten plaat 
met papier erop.” Bij het maken van het schaalmodel 
werkten de leerlingen in groepen. “Elk groepje vormde 

een bedrijf dat samen 
een deel van Buitenpost 
maakte.” Volgens Richard 
was dit een hele ervaring 
voor de kinderen. “Ze 
moesten vergunningen 
en allerlei dingen in orde 
maken voordat ze konden 
gaan bouwen.” Het resul-
taat van het project waren 
allerlei platen met wijken 
erop die op de laatste dag 
van de projectweek, on-
der grote belangstelling, 
als een puzzel in elkaar 
zijn gepast.

Straat op school 
Het op schaal nabouwen van de gebouwen en wonin-
gen op basis van de juiste wiskundige berekeningen 
was erg belangrijk. Een groep leerlingen met daarin: 
Eline Wijma, Iris Botma, Martine Koopmans en Rianne 
de Roos, kreeg de Molenstraat toegewezen. “We 
moesten de straat op schaal natekenen. Op school 
hebben we daarna geprobeerd de Molenstraat ruimte-
lijk na te bouwen.” De meiden vonden het leuk dat ze 
af en toe de straat op mochten: “Misschien zijn men-
sen ons in het dorp zelfs wel tegengekomen!” Toch 
was een week werken aan de maquette lang genoeg 
volgens de groep. “Het project was leuk, maar als je 
er te lang mee bezig was werd je er wel een beetje zat 
van.” Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad hebben de 
leerlingen een uitstekend eindproduct afgeleverd. De 
dorpsmaquette is fraai vormgegeven en het geeft een 
mooi overzicht van ons dorp.

Leerlingen werken aan de maquette. (eigen foto)

Buitenpost dames 1 zoekt 
versterking
Het eerste dameselftal van Buitenpost is op zoek naar 
versterkingen in de selectie voor het voetbalseizoen 
2010-2011. De afgelopen voetbaljaargang werd bij de 
V.V. Buitenpost gestart met een enthousiaste groep 
meiden in de 5e klasse M en na een moeizaam be-
gin kwamen er steeds meer aansprekende resulaten. 
Graag willen de meiden/dames hier een mooi vervolg 
aan geven. Er kan twee keer in de week worden ge-
traind en op zaterdag(middag) is er dan een wedstrijd. 
Belangstellende meiden/dames vanaf 16 jaar kunnen 
zich aanmelden bij Kor Zuidema 06-12431874 (e-mail: 
k.zuidema2@hetnet.nl) of Jan Jaap Beute 06-51380205 
(e-mail: j-j.beute@hetnet.nl).

Ook u als senior gezellig 
de zomer door!
De zomer staat weer voor de deur, voor sommigen een 
tijd om er lekker op uit te trekken, voor sommigen ook 
een tijd waarin men juist wat extra aanspraak kan ge-
bruiken. Vooral senioren zien soms op tegen de lange 
zomermaanden. Misschien bent u lid van één of meer-
dere clubs en/of verenigingen bij u in de buurt. Deze 
sluiten echter vaak gedurende de zomerperiode. En 
wellicht heeft u, juist tijdens de zomermaanden, ook 
behoefte om eens een praatje te maken, even gezellig 
een kop koffie te drinken of zo nu en dan iets leuks te 
gaan doen. Dat kan! De Oanrin, gevestigd in Herbran-
da, is namelijk ook in de zomermaanden geopend (met 
uitzondering van drie woensdagen) gewoon geopend. 
Iedere woensdagochtend kunt u hier tussen 9.30 en 
11.30 uur terecht voor koffie, een praatje en wat gezel-
ligheid. Ook u bent hier van harte welkom. De Oanrin, 
er even tussen uit!



Laatste prijsuitreiking Super de Boer Buitenpost

Super de Boer heeft van 5 april tot 16 mei een Monopoly 
actie gehouden, in alle winkels werden duizenden grote 
en kleine prijzen uitgedeeld aan de klanten. Er werden 
reizen, weekendjes weg, fi etsen, koffersets en nog vele 
andere prijzen uitgedeeld. Ook in fi liaal Buitenpost wa-
ren een aantal gelukkige winnaars, zij kregen de prijzen 
uitgedeeld door bedrijfsleider Tjeerd Faber. Op de foto 
staan de gelukkige prijswinnaars van fi liaal Buitenpost.

Super de Boer wordt Coop!

Super de Boer Buitenpost is verkocht en wordt binnenkort Coop. Alle me-
dewerkers gaan mee over naar Coop, voor u als klant blijft u door dezelfde 
medewerkers geholpen.

Zaterdag 3 juli moet de winkel leeg!

Alle nog aanwezige artikelen worden die dag verkocht met 50% korting (met uitzondering van ta-
bak, kranten, babyvoeding en geneesmiddelen.  Vanaf  3 juli is Super de Boer gesloten, 13 juli gaat 
de supermarkt weer open als Coop supermarkt. Let op de speciale openingsaanbiedingen in uw 
huis aan huis blad.

Vernieuwde website met nieuwsbrief Enorm van der Veen

Wij nodigen u uit om eens te kijken op: www.enormvanderveen.nl
Deze website is vorig jaar actief geworden en wordt almaar completer. 
Naast onze speciale maandactie kunt u per productgroep doorklikken voor meer gegevens. 
Per productgroep kunt u het assortiment van de relevante leveranciers bekijken.
Een zoekfunctie ontbreekt momenteel nog maar zal binnenkort worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

Via deze website kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 
Deze nieuwsbrief wordt 6 keer per jaar verzonden. 
Via deze nieuwsbrief maakt u kans op speciale aanbiedingen of gratis presentjes.

Klantenkaart

Kent u onze gratis klantenkaart al? 
Via deze klantenkaart krijgt u automatisch een waardebon van 10 euro toegezonden als u in de 
loop van de tijd 200 spaarpunten gespaard heeft.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website of kom bij ons in de winkel voor de klantenkaart.
www.enormvanderveen.nl



Na de oprichting van Plaatselijk Belang Buitenpost in 
het voorjaar van 1920, was er wel een vereniging maar 
aan een ledenbestand ontbrak het nog. Het pas geïn-
stalleerde bestuur besloot in 1921 dat “een propagan-
da-bijeenkomst” daarom nuttig zou zijn. Tegelijkertijd 
zou het een moment kunnen zijn waarin aangetoond 
kon worden op welke wijze PBB van belang kon zijn 
voor het dorp.

Op 28 maart 1922 was de eerste ledenvergadering, waarin 
nadrukkelijk ook niet-leden welkom waren, in hotel De Ros-
kam (nu is chinees restaurant China Garden er gevestigd). Er 
waren achttien aanwezigen die van P. Tuinman een inleiding 
kregen over het doel van de vereniging. Hij verwoordde de 
mening van het bestuur dat “wij ons niet enkel moeten be-
perken tot kleine dingen. Aanmerkingen hierop moet niet het 
hoofddoel zijn. Wel dient uiteraard op bestaande misstanden 
in ons dorp te worden gewezen, en zoo mogelijk getracht 
die op te heffen”. Er was dus ambitie voldoende, al moest 
in het openingswoord ook geconstateerd worden dat in de 
bijna twee jaar sinds de oprichting “nog zo goed als niets 
was gedaan”.

Het doel van PBB werd in ruime zin omschreven als het zich 
“onledig houden met alles wat kan strekken tot de bloei van 
Buitenpost”. Onmiddellijk werd ook een eerste belangrijke 
voorwaarde daartoe genoemd, “het aantal inwoners van Bui-
tenpost moet grooter worden. Hoe kan men dat bevorde-
ren?”. Eigenlijk is het wel ironisch dat nu, negentig jaar later 
en een meer dan verviervoudiging van het aantal inwoners, 
hetzelfde probleem de kop opsteekt. In onze tijd is het de 
vergrijzing en de trek naar het westen die in de komende 
decennia de groei doen stagneren en ons dorp in zijn leef-
baarheid bedreigen.

Maar men was positief. In de toespraak werd gesteld “het 
is een feit dat Buitenpost het mooiste is gelegen van al de 
dorpen in Friesland. De spoorwegverbindingen zijn prachtig”. 
Hierin is eigenlijk ook niet veel veranderd. In recente onder-
zoeksrapporten is nooit gesteld dat Buitenpost de mooiste 
is, maar wel dat haar ligging tussen Leeuwarden, Groningen, 
Dokkum en Drachten een groot voordeel is. Halfweg tussen 
de provinciehoofdsteden is de ondertussen verdubbelde 
spoorweg nog steeds een belangrijk bezit. Waar het dus om 
ging (en gaat) was om “het dorp een beetje aantrekkelijker 
te maken”.

Het notulenboek geeft ook inzicht in problemen die meer ty-
perend voor die tijd waren. Tuinman gaf een opsomming van 
zaken die een directe aanpak zouden behoeven: ”een goede 
reinigingsdienst, een watervoorziening, vergroting van de be-
graafplaats, het houden van populaire lezingen, een corres-
pondentschap met de leesbibliotheek van Leeuwarden, een 
goede opslagplaats voor de schippers (die gebruik maakten 
van de Buitenposter vaart) en de bevordering van tuinbouw”. 
De vergadering gaf door middel van een applaus “haar instem-
ming met gesprokene te kennen”. Het publiek wist deze lijst 
met nog meer wensen aan te vullen. Zelfs met de toenmalige 
kleine verkeersstroom was de Bakkershoek een gevaarlijk 
kruispunt waar hoognodig “een waarschuwingsbord moest 
komen” vond de heer De Neve. De heer Dijkstra kon het niet 
nalaten om te wijzen op de vele vuile sloten, die het hele dorp 
doorkruisten. Bij gebrek aan riolering werden deze gebruikt 
voor de afvoer van afvalwater. Maar niet alleen de stank was 
storend, belangrijk was het ook “met het oog op het malaria-
gevaar”. De heer Metzlar had oog voor de mogelijkheden van 
het prille toerisme, “Buitenpost heeft behoefte aan vaarwater. 
Nu de watersport tegenwoordig zeer op de voorgrond treedt, 
zou geschikt vaarwater zeer veel tot den bloei van Buitenpost 
kunnen bijdragen”.  Nuttig is het om hierbij te bedenken dat 
Metzlar beurtschipper van beroep was. Meester Stuiveling 
wees op de mogelijkheid om te bouwen aan de weg over ‘t 
spoor (nu de Jeltingalaan) en wilde “een sportterrein en een 
bad voor zweminstructie“ en zou hiervoor samenwerking 
willen zoeken met Kollum. Wat dit laatste betreft is het wat 

wrang dat PBB zich nu sterk moet maken voor behoud van 
een bad voor zweminstructie, en daartoe nog steeds open-
staat voor samenwerking met Kollum.

In zijn slotwoord gaf Tuinman te kennen alle opmerkingen te 
harte te nemen en te danken voor ieders aanwezigheid. Het 
resultaat in ledenaanwas wordt niet vermeld. Wat dat betreft 
moest de jonge vereniging het hebben van de bevlogen en-
keling. In de eerstvolgende vergadering wordt er melding 
gemaakt van de heer J. Merkus die bereid was gevonden  
“de ingezetenen persoonlijk te bezoeken teneinde uitbrei-
ding van het ledenaantal te verkrijgen”. Door zijn werkzaam-
heid was in juli 1922 het ledental met 30 gestegen naar een 
totaal van 70, en Merkus was nog niet klaar. Daarmee had 
PBB een redelijk representatieve grootte bereikt en konden 
diverse zaken aangepakt worden. Als eerste stond een goe-
de watervoorziening op haar verlanglijst en daarover meer in 
een volgende editie.

Ontsluiting
In vroegere tijd was Rohel niet ontsloten door landwegen; 
de wegen naar Blauwverlaat en Lutkepost waren er toen 
niet. De verbindingen waren gericht op Augustinusga en 
Drogeham. Met een schouw konden de mensen het kanaal 
overgezet worden. Vervolgens liep men dan langs de oost-
zijde van de Surhuisterveenstervaart, als men naar Droge-
ham wilde, of ging men dwars door de weilanden richting 
Augustinusga. Daarbij moest men zes sloten oversteken, 
waar planken over heen gelegd waren. Omstreeks 1905 
werd er een weg aangelegd van Lutkepost naar Rohel. La-
ter is er ook een weg aangelegd van Rohel naar Blauwver-
laat en naar Munneketille, richting Kootstertille. 

In 1921 zijn de grenzen van een aantal dorpen in de gemeen-
te Achtkarspelen gewijzigd. De buurtschap Rohel kwam 
toen in z’n geheel bij Augustinusga.

Schuitmakers
In 1748 woonde er volgens het reëelkohier (een belasting-
register) één schuitmaker bij Rohel, namelijk Lieuwe Piers. 
Een jaar later, in 1749, woonden er volgens het quotisatieko-
hier (een ander belastingregister) twee schuitmakers, te 
weten Hendrik Roels en Pytter Nannes. 
Verder woonde er volgens het doopboek van Drogeham en 

Harkema-Opeinde een koopman bij het Roodhuiske: Ge-
doopt op 23 oktober 1757 in Drogeham/Harkema-Opeinde 
Meine, kind van Johannes Meines, koopman aan het Ko-
lonelsdiep bij het Roodhuiske onder Harkema en Beitske 
Pyters. Beitske Pyters was een dochter van de hierboven 
genoemde schuitmaker Pytter Nannes. 

Het Roodhuiske was een herberg. In het begrafenisboek 
van Drogeham/Harkema-Opeinde stond in 1755: Jouke 
Tyssens in het Roodhuiske herbergier onder Harkema Op-
einde, overleden 22 juli. Waarschijnlijk stond deze herberg 
in de zuidwestelijk hoek van het Kolonelsdiep en de Sur-
huisterveenstervaart. Volgens het speciekohier (ook een 
belastingregister) waren er rond 1760 drie schuitmakers. 
Naast Hendrik Roels en Pytter Nannes woonde er ook nog 
Jan Edses. Waarschijnlijk was hij eigenaar van de Rode 
Helling en waren de andere twee schuitmakers bij hem in 
dienst. Een andere mogelijkheid is dat de drie schuitma-
kers compagnons waren. Volgens het speciekohier waren 
daarna Johannes Pytters (in 1771), Frederik Jacobs (in 1773), 
en Jan Folkerts en Gosse Folkerts (in 1792) eigenaar van de 
Rode Helling. In het reëelkohier komen eveneens de namen 
van Frederik Jacobs en Jan Folkerts voor. 

In het doopboek werd in 1773 vermeld: Gedoopt op 9 mei 
1773 in Drogeham/Harkema-Opeinde Antje, kind van Jo-
hannes Pyters, mr. schuitmaker aan het kolonelsdiep on-
der Harkema en Grytje Dirks. In 1783 stond er: Gedoopt op 
7 juli 1783 in Drogeham/Harkema-Opeinde Idse, zoon van 
Frederik Jacobs, mr. schuitmaker, en Tjipkjen Edses. 

Volgens het trouwboek van beide dorpen was Pytter Nan-
nes in 1771 nog steeds mr. schuitmaker. Hij trouwde toen 
voor de tweede maal, en wel met Sytske Hendriks, weduwe 
van de eerder genoemde schuitmaker Jan Edses.

Verkoop van de Rode Helling
In de Leeuwarder Courant komen we eind 18e eeuw en be-
gin 19e eeuw de volgende advertenties tegen:

1771: Verkoop van de schuitmakerie van wijlen Jan Idses, 
meester scheeps-timmerman aan‘t Collonels Diept.
1771: Verkoop ten huize van Johannes Boete, herbergier 

aan’t Collonels Diept: 
een hechte huizinge 
en welgelegene schuit-
makerij en helling 
staande en gelegen bij 
de zogenaamde Rohel; 
een huizinge aldaar bij 
Jacob Idses bewoont. 
Deze Johannes Boete 
was dezelfde die hier-
boven in het doop-
boek als koopman 
Johannes Meines ver-
meld stond. De her-
berg bij Rohel stond 
toen waarschijnlijk 
op de plaats waar nu 
de scheepswerf van 
Brandsma is.

1773: Verkoop van een 
welgelegene scheeps-
timmerwerf met de daar bij staande goede huizinge en 
hieminge staande en gelegen aan ’t Collonels Diept, de Ro-
hel genaamd, thans bij Johannes Pytters en voormaals 
door Jan Edzes bewoond en gebruikt; verkoop van een hui-
zinge, mede aldaar.

1809: De procureur Fiscaal L. Meeth te Augustynsga, pre-
senteerd publiek by Strykgeld te Verkopen: Een tjalk-
schip, leggende by de Rohel onder Augustynsga; zoo laatst 
is bevaren by de weduwe Andries Linzes. Wie gadinge 
maakt kome op Donderdag den 12 january 1809 ten huize 
van Meine Boete, castelein by de Rohel.

1810: Uit de hand te koop een schuite-schip. Thans leggende 
aan de werf bij Gosse Folkerts, mr. scheepstimmerman bij 
de Rohel onder Harkema-Opeinde.

1820: Verkoop op de scheepstimmerwerf van een grote 
partij scheeps-timmerhout en inboedel van wijlen Gosse 
Folkerts weduwe op de Rohel aan het Collonelsdiep onder 
Harkema Opeinde.    wordt vervolgd
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Reahel 17, begin 1900. Jan Boersma met twee zoons (de grootvader 
van Johan Boersma die later op de Oude Dijk woonde, waar nu het 

dierenasiel Koers is). (foto: redactie)

Gat

In gat is in iepen plak, in trochgong, in holte. In simpel wurd 
mei in rykdom oan mooglikheden. Yn it Frysk goed foar 
moaie siswizen. 

Ik sjoch it in gat yn ‘e kop.
Ik zie het niet zitten.

Se wie poerrazend en wiisde him it gat fan ’e doar.
Ze was woedend en wees hem de deur.

Ik ha hjoed in gat yn ’e dei sliept.
Ik ben vandaag heel laat opgestaan.

Dy man blaast altyd út in heech gat.
Die man heeft altijd een groot woord.

Ast dat dochst giest in mâl gat yn.
Als je dat doet zal het slecht met je aflopen.

Dy frou kin alle gatten tichtprate.
Die vrouw is goed van de tongriem gesneden.

Sprekwurd fan de moanne

De buurtschap Rohel  -2-

Historie van Buitenpost en omstreken...
door Simon Hoeksma

Uit het eerste notulenboek van Plaatselijk Belang Buitenpost  -2-

Dit is hotel De Roskam rond 1922, één van de vaste vergaderlocaties voor 
het bestuur van Plaatselijk Belang. Links voor staat eigenaar Radersma. 

(foto: archief Bibupost)

Reahel 29, Marten (‘Slinger’) en Rienkje de 
Haan woonden naast Minke de Graaf (het 

huisje is omstreeks 1982 afgebroken).
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