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...voor de eer van Fred Ralten èn Buitenpost
Fred Ralten uit de Gysbert Japicksstraat is onderhand een 9-voudig veteraan bij de verschillende varianten van het TROS-tv-programma 
‘Fiets ‘m d’r in’. De werknemer van Raderwerk doet zijn verhaal over zijn belevenissen op pagina 6.

‘t Is weer voorbij die mooie zomer

Dit was de titel van een lied geschreven en gezongen door 
acteur Gerard Cox. Het werd een hit met een wat slepen-
de melodie, want ja, de zomer was voorbij. U en wij heb-
ben genoten van de zomer 2010, zij het dat het af en toe 
regende, maar al met al scheelde het toch niet alles. We 
maakten mindere zomers mee. Hopelijk kunt u, met ons, 
terugzien op een mooie vakantie. We zullen weer aan de 
slag moeten.

Wij, als redactie, hebben de slag alweer te pakken. Het au-
gustusnummer dat voor u ligt, is daar het bewijs van. We 
hebben gelukkig redenen om terug te zien op een goed 
jaar voor onze dorpskrant. Mede dankzij de medewerking 
van nogal wat Buitenposters en oud-dorpsgenoten hadden 
we er geen moeite mee alle elf nummers gevuld te krijgen. 
Kennelijk tot uw genoegen, omdat we over de opzet en 
inhoud nogal eens positieve geluiden hoorden. Dat ons dat 
als muziek in de oren klonk, behoeft geen betoog en het 
stimuleert ons het niveau op z’n minst te handhaven. De 
formule van dit blad slaat, zo te merken, aan en wat goed 
is, ga je niet zomaar veranderen. “Never change a winning 
team” was ook in juni het motto tijdens  het WK-voetbal in 
Zuid-Afrika. 

Voorts hebben we over de financiële kant van de zaak geen 
redenen tot klagen. Inkomsten en uitgaven hielden elkaar 
vrij aardig in evenwicht. Dat is voldoende en dat we dit 
zo kunnen stellen, hebben we vooral te danken aan onze 
adverteerders. Alle lof, wat dit betreft, voor onze midden-
stand. Wij belijden onze dank in deze niet alleen in woor-
den, maar onderstrepen dat met een gebaar in die zin, dat 
we de advertentie-tarieven niet behoeven te verhogen. 
Winst maken doen we niet en dat is een zodanige vorm 
van winst, dat we denken De Binnenste Buiten Post óók 
voor het nieuwe seizoen 2010/2011 in de lucht te kunnen 
houden. Daarbij gaan wij er graag vanuit dat onze midden-
standers hun waren zullen blijven aanprijzen in deze, ons 
aller, dorpsjournaal, dat niet alleen in Buitenpost, maar óók 
in de omliggende dorpen graag wordt gelezen.

We hebben de oplage vorig jaar met 200 stuks verhoogd 
en dat was ook nodig, want de exemplaren die na huis-
aan-huis-verspreiding overblijven en op enkele meeneem-
punten worden neergelegd, zijn in een mum van tijd ver-
dwenen. 
Oók dat is een goed teken.

In memoriam:
Dirk Wildeboer

Als redactie werden wij opgeschrikt 
door het overlijden op 8 augustus 
van onze correspondent Dirk Wil-
deboer.
Jarenlang verzorgde hij de rubriek 
‘Oud nieuws uit Buitenpost en om-
streken’. Dit was een graag gelezen 
onderdeel en daaruit bleek hoezeer 
men het op prijs stelde om kennis 
te kunnen nemen van korte en lan-
gere verhalen over hoe het er vroe-
ger alhier en naaste omgeving op 
allerlei gebied aan toeging. Zo kon 
je je diverse wetenswaardigheden, 
vooral met een glimlach of knipoog, 
eigen maken. 
Wildeboer verzamelde zijn informa-
tie in het archief van de gemeente 
Achtkarspelen en verschillende 
provinciale bewaarplaatsen. Zo-
doende was hij nogal eens onder-
weg. Thuis vormde internet een 
onuitputtelijke bron, met name 
toen hij minder ambulant werd. Alle 
lof voor het feit dat hij zijn speur-
werk zolang mogelijk volhield. Zijn 
gezondheidssituatie ging hem de 
laatste tijd echter zodanig parten 
spelen dat de productie afnam en 
op den duur zelfs stopte.
Dit jaar kreeg de secretaris van 
de Stichting Oud-Achtkarspelen 
uit erkenning voor al zijn werk, 
met name ook voor die van de 
eigen plaatselijke geschiedenis, 
van Plaatselijk Belang de eigen 
onderscheiding de Sulveren Brims 
toegekend. Dit werd zeker gewaar-
deerd door Dirk.
Wij hoopten nog op een comeback, 
maar dat heeft helaas niet zo mo-
gen zijn. Wij gedenken hem met 
ere, zelfs in die zin dat geprobeerd 
zal worden voor deze lezenswaar-
dige rubriek een vervolg te vinden.   

Commissie tevreden over feestweek
De Feestweekcommissie Buitenpost kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de af-
gelopen feestweek. Het straatartiestenfestival met kleurrijke en internationale artiesten 
was een prachtige aftrap, de verwachtingen voor de komende week waren hoog.
De motortoerrit kende weer een geweldig aantal deelnemers en de liefhebbers konden 
op zaterdag helemaal hun hart ophalen tijdens de historische motorsportdag Ondanks 
de regen werd er flink gestreden er werden hoge snelheden bereikt, een waar spekta-
kel midden in ons mooie dorp. Prachtig dat dit mogelijk is, zo maak je een feestweek! 
Samen actief!
Over de kinderboerderij op dinsdag bereikten ons ook vele positieve reacties, het was 
geweldig om te zien hoe jong en oud genoot van de dieren en daarnaast actief was op de 
pony, een masker aan het maken was of de strijd aanging met vrienden en vriendinnen 
op het water spelletjes parcours. De feestweek werd afgesloten met een schitterend 
vuurwerk.
Dit waren nog maar een paar van de mooie evenementen die in ons dorp binnen een 
week georganiseerd waren, nu gaan we weer aan de slag voor 2011.
Graag willen we hierbij nog van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren, vrijwil-
ligers en natuurlijk de inwoners van Buitenpost hartelijk te bedanken voor deze geweldige 
feestweek!

Feestweekcommissie Buitenpost zoekt
nieuwe commissie leden!
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die graag mee willen organiseren voor de 
feestweek. Twee commissie leden zijn er na jaren actief te zijn geweest mee gestopt en 
deze plekken moeten weer opgevuld worden. Voor informatie kunt u terecht bij voorzit-
ter Hans de Vries: h.devries@feestweekbuitenpost.nl

De opening van de historische motorsportdag, met een niet echt relaxte wethouder 
Klaas Antuma in het eerste demonstratie-zijspan ( foto: redactie).
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Beste mensen en verantwoordelijke bestuurders,
 
Graag wil ik als inwoner van Buitenpost ingaan op de commotie rond het 
eventueel sluiten van ons zwembad De Kûpe te Buitenpost. Als weke-
lijkse en soms dagelijkse zwemmer van het zwembad ligt een eventuele 
sluiting mij na aan het hart en bij navraag velen met mij. 
Daar ik enige interesse heb in politiek en dit volg wil ik u en jullie het vol-
gende voorleggen. Te beginnen in Den Haag. Vanuit Den Haag wordt ons 
al jaren voorgehouden dat we meer moeten bewegen omdat we, jong en 
oud, te dik zijn en dus met z’n allen ongezonder zouden leven.
Er is een tijd geweest dat bewegen vanaf de prilste jeugd door de over-
heid met de paplepel werd ingegeven. Door de overheid, rijk, gemeenten 
enz. werden hiervoor gymnastiekzalen en zwembaden gebouwd. Om het 
maar eenvoudig te zeggen: hier is en was niks mis mee. Helaas moest 
ik ook op een gegeven moment constateren dat in vele gemeenten en 
op vele scholen het uur gymnastiek en het uur zwemmen allang van het 
lesrooster waren geschrapt. De reden daarvan is geweest dat gelden die 
jarenlang daarvoor beschikbaar waren gesteld nu anders waren besteed. 
Dit komt omdat er door de verantwoordelijke bestuurders andere poli-
tieke keuzes zijn gemaakt. Daar er nu bij het Rijk bezuinigd en bezuinigd 
(30 miljard) moet worden stromen er vanuit Den Haag minder gelden in 
het Gemeentefonds c.q. Provinciefonds. Dat er nu weer keuzes gemaakt 
moeten worden is mij wel duidelijk. Alleen de vraag is nu welke keuzes 
maakt u, maken jullie. De geconstateerde tegenstrijdigheden van de over-
heid, meer bewegen/sluiten zwembad kunnen zeker niet op sympathie 
van jullie kiezers/inwoners van Buitepost e.o. gerekend worden.
Laten we toch niet dezelfde foute keuze maken als Dantumadeel (over-
dekt zwembad Zwaagwesteinde dicht)
Mijn visie zou ik als volgt willen samenvatten:
- om onze lichamelijke condities op peil te houden moeten we toch zeker 
ons overdekt dorpszwembad open kunnen houden
- het zwembad de Kûpe open laten na 2011
- samenwerken oké, maar ‘de Kûpe’ niet dicht
- particulier en van overheidswege veel meer reclame maken voor zwem-
men en andere sporten 
- het schoolzwemmen terug ( de ouders zelf het schoolzwemmen laten 
betalen met uitzondering van die ouders die het niet kunnen betalen).

Jan Mulder

Zeg het  maar...
Al onze avonden beginnen om 19.30 uur in het hoofd-
gebouw van Herbranda tenzij anders vermeld
Dinsdag 7 september: Reisje; boottocht vanaf Koot-
stertille vertrek 9.15 uur vanaf de Schakel. We varen 
naar Grou. We krijgen 2 kopjes thee/koffie met oran-
jekoek een lunch met soep en broodjes, een warme 
maaltijd met dessert. En zijn rond 7 uur terug in Koot-
stertille. Kosten zijn 35 euro. Voor maandag  23 augus-
tus opgeven bij Riekje tel 543448.
Dinsdag 14 september: Fietsdagtocht. Vertrek 9.00 
uur bij de Schakel inl. Janke de Bruin 542481
Donderdag 16 september: Startavond. Met de Pas-
sage in Herbrand, spreekster mevr. Bijleveld uit Kollu-
merzwaag over Liefde, in al zijn facetten
Donderdag 30 september: Rayonstartavond. Aan-
vang 19.45 uur vertrek 19.00 uur bij de Schakel. Plaats 
de Lantearne Surhuisterveen. Spreekster Mevr. Joke 
Verweerd uit Nieuw-Vennep zij schrijft veel boeken en 
gedichtenbundels. Kosten: 5 euro en 1 euro reiskos-
ten
Woensdag 6 oktober: woonmaand. Een bezoek aan 
woninginrichting Folkerts in Surhuisterveen vertrek 
13.30 uur vanaf de Schakel. Opgeven voor woensdag 
29 september bij Riekje Dantuma tel 543448
Donderdag 14 oktober: De heer Terluin uit Beetster-
zwaag met het onderwerp: De adel in Beetsterzwaag.
Donderdag 11 november: mevr. Jacoba Meerveld 
van schoonheidssalon Tripartite zal ons vertellen hoe 
we mooi de decembermaand in gaan en voetverzor-
ging. We kunnen thuis alvast wat vragen bedenken.
Donderdag 18 november: creatieve morgen 9.15 uur 
graag opgeven bij Riekje Dantuma tel. 543448.
Donderdag 16 december: Gezamenlijke kerstviering 
in de Schakel. Dit wordt verzorgd door de Passage.
Donderdag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie om 9.30 
uur.
Donderdag 13 januari: Mevr. Mr. Mook, notaris te 

Surhuisterveen,  komt spreken over de veranderingen 
in het erfrecht, dit is een actueel onderwerp.
Donderdag 3 februari: Bijpraten met de contactda-
mes 9.30 uur in Herbranda.
Donderdag 10 februari: Jaarfeest
Vrijdag 4 maart: Wereldgebedsdag in de Doopsge-
zinde Kerk, Julianalaan, aanvang: 19.30 uur.
Donderdag 10 maart: spreker de heer Jan Woudstra 
uit Drachtstercompagnie met als onderwerp: Oosterse 
en westerse geneeskunde . Hij is onder andere acu-
puncturist. En heeft zijn praktijk in het voormalig kerkje 
“Jezus Leeft”. Hij geeft eventueel een behandeling.
Woensdag 6 april: Biningsdei:  we vertrekken om 8.00 
uur vanaf de Schakel naar de Lawei in Drachten waar 
het 75-jarig jubileum van de bond wordt gevierd.
Donderdag 14 april: slotavond met de Passage  We 
hebben een modeshow met Fair Fashion (Sari) uit Jou-
re. Met een inleiding over het werk van Sari en achter-
grond, eerlijke handel en kritisch consumeren.

Ook dit seizoen is er weer elke 2e dinsdagmiddag fiet-
sen in de maanden september, mei, juni en juli. Ver-
trektijd 13.15 uur bij de Schakel. Inlichtingen bij Janke 
de Bruin, telefoon 542481.

Twee keer per jaar is er bloemschikken. Inlichtingen bij 
Geeske Steendam, telefoon: 542106.

De Akademylezingen van de Fryske Akademy zijn 7 de-
cember 2010 en vrijdag 14 jan en dinsdag 15 februari 
2011. We kunnen ons hiervoor opgeven op onze ver-
enigingsavonden.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Riekje Dantuma 
543448 of Hinke v.d. West, 542318.

Programma Friese C.P.B. 2010-2011

Wil jij ook gezond en lekker eten, en niet duur? Kom dan naar onze aardap-
pelen en groentenverkoop op De Swadde Ikker aan de Einsteinstraat op 
het industrieterrein in Buitenpost. Elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur.
Voor info: willyrenkema@hotmail.com of bel 0511-541016.
U/jij bent van harte welkom.

Passage programma 2010-2011
Evenals vorig jaar presenteert de christelijke vrouwengroep Passage haar 
programma voor het komend seizoen. De data en onderwerpen zijn:

16-09-2010 (Herbranda). Gezamenlijke startavond met CPB; spreekster: 
mevr.Bijleveld uit Kollumerzwaag; onderwerp: ‘Liefde in al zijn facetten’.
21-10-2010 (Herbranda). Spreekster : Mevr Auck Peanstra uit Beetgumer-
molen, boekbespreking: ‘Yn pyama de dyk oer’.
09-11-2010 Provinciale ontmoetingsdag in de Lawei in Drachten; ‘s Mor-
gens een spreker over ‘Oikocredit’ en ‘s middags optreden van de be-
kende dansgroep ‘Yduna’.
18-11-2010 (Herbranda). Spreker is de heer J. Zwart uit Moddergat. On-
derwerp: ‘50 jaar met koffer op pad’. 
16-12-2010 (de Schakel). Gezamenlijke Kerstviering met alle Christen 
vrouwengroepen onder leiding van de Passage.
20-01-2011 (Herbranda). Het echtpaar van der Veen uit Hardegarijp vertelt 
over de ziekte van Lyme en tekenbeten.
17-02-2011 (Herbranda). Jaarvergadering. Spreekster: mevr.J. Oost uit 
Buitenpost. Onderwerp: ’Ivich jout de see it sân werom’.
17-03-2011 (Herbranda). Spreker : de heer J Jongsma uit Burgum.
Onderwerp: ‘De dominee, de pastoor en de non’.
14-04-2011 (Herbranda). Seizoensafsluiting samen met CPB. Er wordt 
een modeshow gehouden in samenwerking met Fair Fashion uit Joure.

In het voorjaar 2011 een reisje???

Bent u geen lid en wilt u toch eens een avond meemaken, dan bent u als 
gast van harte welkom. Informatie bij: J. Buma-Sijbrandi, tel. 541816. 

Producten van tuinbouwvereniging!

Lezing NVVH
Ynskje Penning, Schrijfster-Histo-
ricus en Beeldhouwster geeft een 
lezing in Buitenpost.
Ynskje Penning woont en werkt 
in Groningen en werd uitgeno-
digd door NVVH Vrouwennetwerk 
Buitenpost e.o. die hiermee een 
start maakt voor het nieuwe sei-
zoen 2010/2011. Mevr. Penning zal 
een lezing geven op 21 september 
2010 in “de Schakel” om 19.45 
uur over haar boek “Stormvloed”  

naar het verdwenen eiland Bosch 
tussen Schiermonnikoog en Rot-
tum. Deze avond is voor iedereen 
toegankelijk. Van niet-leden wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.

Programma 2010/2011 voor 
BvPF afdeling Twijzel e.o.

2010
21 september: Dhr. Zwart: ‘Vijftig jaar 
met handel op pad út Moddergat’.
6 oktober: Contact/Commissieleden 
even bijpraten.
19 oktober: Dhr. van der Mei uit Wijnje-
woude. Nostalgie/Mondharmonica over Cornelis Jetses.
16 november: Doe-avond onder leiding van mw Gonny den Hartog uit 
Kollum.
21 december: Gezellige kerstavond met verhalen vertelster Hilly Harms 
uit Jistrum.

2011
18 januari: Jantsje Oost uit Buitenpost met een speciale verrassing
9 februari: Thema-ochtend over gebruik en zin van bijzondere kruiden. Mw. 
Tj. Postma uit Noardburgum vertelt hier iets over.
15 februari: Jaarvergadering.
Daarna uit eigen regio het bedrijf Frytjam uit Twijzel
15 maart: Eendagsbestuur Kootstertille, Drogeham, Eestrum
19 april: Leuke afsluiting bij De Spitkeet te Harkema

De afdelingsavonden zijn op elke 3e dinsdag van de maand om 19.45 uur, 
de ochtenden zijn op woensdag vanaf 9.15 uur.

Programma NVVH

Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.

Woensdag 8 september 2010 om 10.00 uur, Koffie-
drinken bij Nijenstein  Buitenpost
Dinsdag 14 september om 13.00 uur vanaf Rabobank 
Buitenpost
Fietstocht, 13.30 uur vanaf Rabobank Kootstertille, op-
geven bij Alie Lammerts 0511-541327 of Willy Lage-
weg 0511-452062.
Dinsdag 21 september 2010 om 19.45 uur, in ´De Schakel´, mevr. Ynskje 
Penning. Over haar historische roman ´Stormvloed´.
Dinsdag 19 oktober 2010 om 19.45 uur, in ´De Schakel´, mevr. Jantsje 
Oost met als onderwerp: ´Ivich jout de see it lân wer werom´.
Dinsdag 16 november 2010 om 19.45 uur, in ´De Schakel´, mevr. Bijlsma 
uit Broeksterwoude. Op zoek naar de roots van haar adoptiedochter.
Dinsdag 14 december 2010 om 15.30 uur, in M.F.C. ́ Tillehûs´ te Kootster-
tille.  Midwinter met een Tilster Kerstbroodmaaltijd.
Dinsdag 4 januari 2011 om 10.00 uur, in ´De Schakel´ Nieuwjaarsmor-
gen.
Dinsdag 18 januari 2011 om 19.45 uur, in ́ De Schakel´, de heer Steenaart 
over vrijmetselarij.
Dinsdag 15 februari 2011 om 19.45 uur, in ´De Schakel´, Jaarvergadering 
met als gast de heer H. Biemold.
Dinsdag 15 maart 2011 om 19.45 uur, in ´De Schakel´ Mevr. Weenink-v.
Oord ´Damast uit de Kast´.
Woensdag 20 april 2011 om 19.45 uur, M.F.C. ´Tillehûs´ te Kootstertille, 
Streektaalmuziek van ´De Tsjirmerij´.

Excursies: Voor onderstaande excursies vooraf opgeven bij  Alie tel. 0511-
541327 of  Wil tel. 0511-452062.

Donderdag 7 oktober 2010 om 13.00 uur. Oranjegoed 4 eeuwen Oranje-
Nassau op keramiek.
Woensdag 24 november 2010 om 09.45 uur. Bezoek aan het Martena-
huis te Franeker en rondleiding en door de Martinikerk.
Dinsdag 25 januari 2011 om 13.00 uur. Kegelen in ´De Dikke Draai´, Sur-
huisterveen

Sluiting zwembad De Kûpe?

Lever (ook uw!) kopij 
in voor 20 september

U kunt ons vinden op 
internet:

www.
binnenbuitenpost.

nl
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is daarop aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

O p l a g e :

2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

K o p i j :
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Lolkje Boorsma tel. 06 15500493
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga  tel. 540014
Cathy Pot  tel. 544988
Cornelis Visser tel. 542787
Karin van IJsseldijk tel. 0512 - 352471

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

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 20 september 2010. 

De volgende editie verschijnt 
in week 39 van 2010.

> Hoewel de gemeenteraad hier nog over 
moet vergaderen, kondigt het college van 
burgemeester en wethouders van Acht-
karspelen in het Bestuursprogramma 
2010-2014 aan, dat wellicht het einde voor 
zwembad De Kûpe in Buitenpost in zicht is. 
Het contract met NV Sportfondsen Acht-
karspelen, dat het bad exploiteert, loopt af 
op 1 januari 2013. Vanaf die datum zou het 
zwembad de deuren kunnen sluiten. 
> De 72-jarige Altienus Pieter Idema is 14 
juli  geridderd door loco-burgemeester Mar-
ten van der Veen. Idema werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 
gedecoreerde was werkzaam als dierenarts 
in Buitenpost. Daarnaast ontplooide en ont-
plooit hij diverse activiteiten in het bijzonder 
op het terrein van de paardensport. Sinds 
1975 zet hij zich actief in voor de Stichting 
Paardensport Commissie Buitenpost. 
> Het huurniveau van corporatiewoningen 
ligt landelijk 72 procent van de maximale 
huurprijs. Uit onderzoek van de Nederlandse 
Woonbond blijkt Stichting Woningbouw 
Achtkarspelen (SWA) in Buitenpost met een 
percentage de op één na goedkoopste cor-
poratie van Nederland te zijn. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een SWA-woning van drie-
honderd euro elders in Nederland gemid-
deld iets meer dan vierhonderd euro kost. 
SWA streeft er naar de huurprijzen zo laag 
mogelijk te kunnen houden.
> Als eerste gemeente in Fryslân kunnen 
inwoners van de gemeente Achtkarspelen 
vanaf 1 augustus een tweetalig uittreksel uit 
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
krijgen. Dit is een initiatief van de raads-
werkgroep Frysk in Achtkarspelen. Sinds 
1997 worden akten van burgerlijke stand, 
zoals trouw, geboorte- en overlijdensakten 
al dubbeltalig uitgegeven. Dit gebeurde altijd 
op grond van de Wet gebruik Friese taal in 
het rechtsverkeer

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Enige tijd geleden werd in dit blad 
versterking gevraagd voor de redac-
tie wegens het aftreden van Bennie 
Nauta en aangezien deze mijn boven-
buurman is, is de link snel gelegd, hij 
gaf mij de laatste duw om te reage-
ren en na een kennismaking met de 
overige leden, ben ik ‘aangenomen’.
 
Mijn naam is Piet Pettinga en ik ben 
in 1951 geboren in Niezijl (nu ge-
meente Zuidhorn), u weet wel dat 
kleine dorpje dat geheel in ingeklemd 
door water en waar onze voorouders 
tijdens de tachtigjarige oorlog enorm 
hebben gevochten tegen de Span-
jaarden, zodat er geen Spanjool in 
Friesland is gekomen. Vanuit dit dorp 
ben ik onder andere verhuisd naar 
Grijpskerk, Burum en Hoogezand, om in 2000 neer te strijken in Buiten-
post. Van m’n zuster (ze woont hier sinds 1961) had ik al gehoord, dat het 
hier goed wonen is en dat kan ik geheel beamen. Het bevalt uitstekend 
aan de Prof. Wassenberghstraat. Na jarenlang voor het Rijk te hebben 
gewerkt (de Belastingdienst) geniet ik nu door een bijzondere regeling van 
een soort pensioen en heb ik de tijd en motivatie om me voor Buitenpost 
in te zetten.

Wij als redactie zijn afhankelijk van uw kopij en dat vernam ik al van de 
andere leden, er komt veel binnen van u als lezer en ik hoop van ganser 
harte, dat dit zo zal blijven en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen, 
zodat dit blad er nog jarenlang zo goed verzorgd en zo goed leesbaar uit 
mag zien. We horen en lezen over elkaar in De Binnenste Buiten-Post. 
Veel leesplezier!

Nieuw redactielid: Piet Pettinga 

Grootste inzameling ooit blijft nodig 

KWF collecte start op 6 september
Op maandag 6 september gaat de groot-
ste collecte van Nederland weer van start. 
Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft 
KWF Kankerbestrijding het grootste aantal 
vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst. Al 
zestig jaar is collecteren heel succesvol.  
 
KWF Kankerbestrijding gaat al 61 jaar voorop in de strijd. Sinds de oprich-
ting in 1949 is de vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van 25 naar 55 
procent. Afhankelijk van de soort kanker en het stadium van ontdekking. 
Die successen halen we niet alleen, maar samen! Met collectanten, dona-
teurs, wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, patiënten-
organisaties, bedrijven en heel veel vrijwilligers. Samen strijden we voor 
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. De strijd 
tegen kanker is nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten heb-
ben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 
38.000 mensen aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog 
steeds heel hard nodig. Maar zonder geld geen onderzoek! Geef daarom 
gul aan KWF Kankerbestrijding en help mee in de strijd voor gezondheid. 
 
De collectant van komt in de week van maandag 6 tot en met 11 sep-
tember weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF 
Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de 
krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie 
de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

Winterprogrammering

Stichting Maskelyn

Donderdagavond 21 oktober: Kredo, 
de opvolger van Katarsis, andermaal ge-
schreven door Gerrit Breteler. Lokatie: 
het cafégedeelte The Point.

Zondagmiddag 14 november: Tsjochkonsert in het tuincafé van De 
Kruidhof met Dixie Doodle, met onder andere dorpsgenoot Wander van 
Duin, en het duo Peter & Iris die grote bekendheid kregen door hun optre-
den tijdens de Fryske Musicnight.

Zondagmiddag 12 december: Kerstconcert in de Mariakerk met het 
frouljuskoar Noaten op ’e Sang. Vorig jaar kon het concert helaas niet 
doorgaan door de barre weeromstandigheden. Dit jaar, sneeuw- en weder 
dienende, dus opnieuw op het programma.

Zondagmiddag 23 januari: In het nieuwe jaar op een voor Maskelyn 
nieuwe lokatie een optreden van de heren van Sânman en Sikke (foto 
onder) in restaurant Nijenstein.

Zondagmiddag 13 februari: Die Twa in de grote zaal van The Point. Maske-
lyn haalt hiermee twee absolute toppers uit Friesland naar Buitenpost.

Zondagmiddag 13 maart. Zangeres Fardau van der Woude en brass-
band ‘De Spijkerpakkenband’ verzorgen samen de middag van de lichte 
muziek in de Mariakerk.

Dinsdag 17 en woensdag 18 mei zet ons enige Friese beroepstoneel-
gezelschap Tryater twee circustenten neer op het 
parkeerterrein van zwembad De Kûpe. In de grote 
tent wordt beide avonden het wereldberoemde 
‘Macbeth’ gespeeld, in de kleine tent op woensdag-
middag twee keer ‘Tomke’, een voorstelling voor 
onze allerjongsten. Uiteraard zijn de ouders, pake’s 
en beppe’s ook van harte welkom.

Binnenkort wordt de Maskelyn-flyer weer hûs-oan-
hûs verspreidt met daarin alle informatie over genoemde voorstellingen 
en de kaartverkoop.

Kritetoaniel Bûtenpost
It Kritetoaniel fan ús doarp is al wer drok dwaande mei de tariedingen foar 
de útfieringen yn novimber. Op sneontejûn 20 en 27 novimber wurdt spile 
‘Dûbel ferhierd’, in blijspul fan Frans Hijda yn in Fryske oersetting fan Ger-
rit Tasma. It spylplak is fansels wer sealesintrum The Point.

Buvo en Feestweekcommissie organiseren

Ondernemers Buitenpost 

presenteren zich op de catwalk

Vrijdagavond 3 september organiseert de vereniging van ondernemers 
uit Buitenpost, de BUVO, in samenwerking met de feestcommissie vanaf 
19.30 uur een groot feest voor Buitenpost. Dit feest staat volledig in het 
teken van de Buitenposter bedrijven.
In het centrum komt een groot podium, in de vorm van een catwalk, met 
daar omheen terrasjes, mooie verlichting en live muziek. Op de catwalk 
kan elk bedrijf uit Buitenpost zich kort presenteren. Hoe ze dit doen, mo-
gen de bedrijven zelf weten. Sportscholen uit Buitenpost geven demon-
straties op de catwalk.
Buitenpost kent veel bedrijvigheid. Er zijn meer dan 100 bedrijven in het 
dorp gevestigd die allemaal de gelegenheid krijgen om zichzelf voor te 
stellen aan het publiek. Een mooie vorm van gratis reclame voor alle Bui-
tenposter ondernemers in deze moeilijke tijden.

Brassband Concordia opent seizoen 

met spetterende openingsactie!
Vond jij jezelf tijdens het WK de beste vuvuzela-blazer van de buurt? Kon 
je het langst of het hardst of het mooist blazen op die oranje toeters? 
Ga dan de uitdaging aan met de blazers van brassband Concordia! Op 
maandagavond 6 september wordt er in het eigen repetitiegebouw op 
sportpark ‘de Swadde’ (naast het korfbalveld) een echte wedstrijd gehou-
den tussen koperblazers en vuvuzela-blazers! Hierbij zijn natuurlijk leuke 
prijsjes te winnen. Ook is er na afloop ranja, koffie en thee te krijgen en 
houdt Concordia open repetitie. Neem dus op 6 september je vuvuzela 
mee en meld je om 19.30 uur bij het repetitiegebouw op sportpark ‘de 
Swadde’! Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.brass-
bandconcordia.nl

De afgelopen twee maanden waren voor ons ook vakantiemaanden, dus 
nieuwe bestuurszaken vallen hier nu niet te melden. Wij vergaderen op-
nieuw in eerste week van september, in de wetenschap dat er veel op 
tafel zal liggen wachten. Onze eerste aandacht zal opnieuw uitgaan naar 
het centrum van het dorp met de voltooiing van de rondweg zuidoost 
over niet al te lange tijd. Wij zijn ook nieuwsgierig naar de uitvoering van 
de plannen van het nieuwe gemeentelijke college. De komende tijd zal er 
meer duidelijkheid komen over de toekomst van zwembad De Kûpe, soci-
aal cultureel-centrum It Koartling en tal van andere instellingen en vereni-
gingen die (mede) van gemeentelijke subsidie afhankelijk zijn. Wij hopen 
op wijsheid van de verantwoordelijken in deze kwestie.

Graag willen we hier onze felicitaties overbrengen aan de Feestweekcom-
missie Buitenpost en de Paardensportcommissie. Beide evenementen 
zijn onmiskenbaar jaarlijkse plaatselijke hoogtepunten - en ondanks de 
bouwvak en het tegenwerkende weer waren beide organisaties gelukkig 
toch tevreden met het verloop. Voor de oppervlakkige bezoeker is mis-
schien niet altijd de grote hoeveelheid tijd, energie en inzet duidelijk, die 
achter de uitvoering ervan schuilgaat. Daarbij valt het tegenwoordig niet 
mee om voor onze vaak door grootschalig vertier verwende ogen en de tal 
van concurrerende evenementen, iets neer te zetten dat de moeite waard 
lijkt. Wij zijn ervan overtuigd dat zowel de Feestweek als het Concours 
Hippique daar toch opnieuw in geslaagd zijn. Overigens moeten niet in 
mindere mate de sponsors (waaronder uzelf bij de feestweekcollecte) ge-
noemd worden, zij zijn de zeker niet vanzelfsprekende basis voor het werk 
van de beide commissies. Volgend jaar opnieuw van hetzelfde!

Het begin van dit nieuwe werkseizoen is ook een moment waarop we 
u als lid of niet-lid van PBB, maar in ieder geval inwoner van Buitenpost, 
op willen roepen om zich in te zetten voor de leefbaarheid in ons dorp en 
zo mogelijk ons te helpen bij de uitvoering van ons werk. Het mag soms 
‘rommelen in de marge’ schijnen, toch zijn wij er van overtuigd dat u als 
individuele inwoner maar ook wij, als vereniging PBB, iets reëels bij kun-
nen dragen. Wij hopen u in dit blad en elders daarin tegen te komen.

namens het bestuur van PBB, voorzitter Johan Kootstra
e-mail: j. kootstra94@upcmail.nl



2 halen 1 betalen
Op de gehele zomercollectie kleding

(goedkoopste artikel gratis)
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST

0511 541635

Ingeborg Wind
Het vergeten 

boerinnenleven

d 24,95

Zaterdag 18 september
demonstratie kaarten maken.

Het cursusprogramma ligt dan ook klaar.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Blauwhelmen…
Remkes Lourens komt oorspron-
kelijk uit Zwaagwesteinde. Vanaf  
zijn twaalfde kwam hij op de fiets 
naar Buitenpost om middelbaar on-
derwijs te volgen. “Eerst de Mavo, 
daarna Kort middelbaar agrarisch 
onderwijs,” zegt Remkes die aan 
de Dr. Postmastraat vlak bij het 
AOC  woont. “Ik wilde wel boer 
worden. Als klein jongetje was ik 
altijd bij de boer te vinden.” Rem-
kes wordt op 1 september  1991 
opgeroepen voor het leger. “Tij-
dens de militaire dienst besloot ik 
beroepsmilitair te worden,” vertelt 
hij. Bij de keuring wordt al bepaald 
bij welk onderdeel men terecht 
komt. Wie denkt in dienst wel 
even opgeleid te worden tot chauf-
feur, kan dus wel iets heel anders 
te horen krijgen. Remkes komt bij 
de infanterie terecht. “Ik kwam  bij 
de pantserinfanterie in Steenwijk 
op de Johan van der Kornputka-
zerne en dat lag mij wel.” Met het 
42ste pantserinfanterie  bataljon 
Limburgse Jagers werd er geoe-
fend in Seedorf (Duitsland). “Ik 
wist op dat moment dat we aange-
wezen waren om in juli 1995 aflos-
sing te gaan doen in Srebrenica  en 
Simin Han. Daarvan was ik op de 
hoogte.”

…worden groen
Remkes kijkt achteraf anders op 
die tijd terug. “Men gaat daarheen 
met de idealistische gedachte: ik 
ga de mensen helpen, we kun-
nen daar iets gaan doen. Maar we 
wisten al wel dat de bewapening 
die meeging en die al aanwezig 
was, ondermaats was. We waren 
ook iets anders getraind dan de 
mobiele eenheden die ons vooraf 
gingen. Wij zouden daar harder op 
gaan treden. Na de val van de en-
clave brak echter eerst een periode 
van onzekerheid aan. Tot we hoor-
den dat we in januari 1996 alsnog 
gingen. We kregen allemaal een 
groen hoesje en die mochten we 
over de blauwe helm heen doen. 
Dat betekende dat we daadwerke-
lijk een gevechtsmissie waren. We 
mochten eventueel de tanden la-

ten zien om  vrede af te dwingen. “ 
De vredesmacht IFOR moest toe-
zien op de naleving van het Verdrag 
van Dayton, het vredesverdrag dat 
een eind maakte aan de Bosnische 
oorlog. Er mocht niet meer op el-
kaar geschoten worden en de wa-
pens moesten worden ingeleverd. 
En dat leidde tot grote frustratie. 
“Dat was voor mij een persoon-
lijke teleurstelling,” zegt Remkes. 
“De Leopardtanks  gingen op uit-
zending en dat was voor de pers 
opeens heel belangrijk. Maar ze 
konden hun eigen voertuigen niet 
gebruiken want die reden alles ka-
pot. En dan kregen we de lokale 
bevolking tegen ons en dat mocht 
niet. Hierdoor moesten ze pantser-
voertuigen van de pantserinfanterie 
gebruiken. Dan heb ik zoiets van: 
wat doen we hier dan? Als we een 
roadblock (wegversperring) maak-
ten, mocht dat niet te hinderend 
zijn voor de lokale bevolking. Met 
als gevolg dat er dus auto’s doorre-
den. Wat heeft een roadblock dan 
nog voor zin?” Remkes’ frustratie 
wordt steeds duidelijk merkbaar.

Het team van Remkes werd aan-
gewezen om Servisch gebied bin-
nen te gaan. “Wij wisten wel wat 
er in Srebrenica waarschijnlijk was 
gebeurd. Wij wisten niet wat we 
konden verwachten. Het zijn daar 
allemaal lokale eenheden en niet 
zoals in Nederland een geregeld le-
ger. In sommige dorpjes leeft men 
nog als honderd jaar terug. Ik heb 
zelf enorm moeite gehad met de 
omslachtige en passieve manier 
van optreden die van ons verwacht 
werd. Zeer demotiverend. Om de 
lokale gezagsdragers niet tegen 
het hoofd te stoten. Bepaalde be-
wegingen die wij deden, moesten 
bekend zijn. Dan kun je toch niet 
meer daadkrachtig optreden? Wij 
moesten hen controleren, dat was 
ons mandaat. Maar deze manier 
van ‘samenwerken’ ging helemaal 
nergens over. Dat was misschien 
wel goed voor onze veiligheid, 
maar wij hebben daar het verschil 
niet gemaakt. Mogelijk hebben we 
sommige mensen hoop gegeven 

die we niet hebben kunnen waar-
maken.”

Machteloos
Remkes zat een half jaar in Bosnië 
op Servisch grondgebied.  Het lijkt 
of hij gewoon naar huis terugkomt. 
“Ik heb bij mijn manschappen wel 
gezien dat ze licht geraakt wa-
ren. Er hoefde maar één verkeerd 
woord te vallen en ze werden heel 
agressief. Ik was - dacht ik- niet 
veranderd. Men komt terug en 
denkt: mensen weten niet eens 
wat we daar doen. Men weet niet 
wat het is, nog steeds niet. Men is 
afgestompt. Als er een dode valt, 
wordt er gezegd: die heeft ervoor 
gekozen. Maar dat zegt men niet 
van een vrachtwagenchauffeur die 
zich doodrijdt of de bouwvakker 
die van de steiger valt. Die willen ’s 
avonds ook weer naar huis. Ik kan 
heel pissig worden door zo’n uit-
spraak.” Hoewel er niet veel lijkt te 
gebeuren, komt Remkes wel in  ge-
vaarlijke situaties terecht. “Burgers 
liepen ook met wapens rond en er 
werd wel op ons geschoten. Er is 
bij een roadblock op mij ingereden 
en ik moest de berm induiken. Die 
was op dat moment niet mijnenvrij. 
Ik ben een paar keer in een mijnen-
veld of een valstrik terecht geko-
men. Maar ik denk dat het mach-
teloze gevoel het meest met me 
deed.” Bovendien wordt hij niet 
serieus genomen.  “We hadden in 
een bergdorpje  koffie gedronken. 
Die mensen vroegen ons om hulp 
omdat ze bedreigd werden door 
Serviërs. Ik had toegezegd dat we 
terug zouden komen. Toen we na 
twee dagen weer kwamen, was 
er niemand meer. Volgens de offi-
ciële lezing is men gevlucht. Maar 
dat geloof ik niet. En dat heeft mij 
heel kwaad gemaakt. Mijn rappor-
tage werd niet serieus genomen. 
Die mensen waren gevlucht en het 
was niet onze taak om die mensen 
te beschermen, maar gebiedsbe-
heersing. Daar moest ik me in aan-
passen.”

Erkenning
Pas na jaren breekt de uitzending 
naar Joegoslavië Remkes op. “Ik 
kreeg last van nachtmerries. Ge-
zichten die ik weer zie, of ik zit in 
een mijnenveld. Het is soms heel 
onsamenhangend. Liedjes die wij 
luisterden in onze groep leiden 
tot huilbuien. Ik kan van het ene 
op het andere moment van heel 
vrolijk super agressief worden. 
Dankzij medicatie wordt dat laatste 
momenteel onderdrukt, de huil-
buien helaas niet. Als er plotseling 
iets valt, verstijf ik of duik weg.” 

De diagnose van de psychiater 
luidt: Remkes lijdt aan PTSS (Post 
traumatische stress stoornis). Dat 
is niet alleen voor hemzelf heel 
moeilijk, maar ook voor zijn gezin.  
“Mijn huidige gezin heeft daar ook 
zeker de gevolgen van.  Als er iets 
voorvalt, bespreken we het direct. 
Ook hoe ik me voel. Om de kinde-
ren duidelijk te maken dat zij niet 
de oorzaak zijn.”

Op 5 februari van dit jaar kreeg 
Remkes van de commissaris van 
de koningin het Draaginsigne Ge-
wonden uitgereikt. Hij ziet dat zelf 
als een erkenning van zijn werk en 
de gevolgen daarvan. Tussen de 
reacties op het Wâldnet stond:  Als 
je er als beroepsmilitair niet tegen 
kan, moet je een ander beroep kie-
zen en niet 15 jaar na dato zielig 

om een lintje vragen. “Ik vind het 
te triest voor woorden,” reageert 
Remkes. “Elk vak heeft z’n risico’s, 
maar ik vind dergelijke opmerkin-
gen zo laag. Ik ben heengegaan 
in de veronderstelling werkelijk 
een punt te gaan maken. Op het 
moment dat we niets doen, denk 
ik dat het ook niet goed komt. In 
Afghanistan doen we ook ons best 
om verandering teweeg te bren-
gen. Dat het weinig uithaalt, dat 
komt ook door onze beperkte mid-
delen, denk ik.”

Remkes heeft een zoontje van 2 ½  
jaar. Stel dat hij later ook beroeps-
militair wil worden? “Dat raad ik 
hem af,” zegt Remkes beslist. “Ik 
hoop niet dat één van onze kinde-
ren defensie ingaat. Men is nooit 
klaar voor oorlog en de politiek is 
nu en in de toekomst dusdanig, 
dat bijna iedereen die dat vak kiest, 
één of twee uitzendingen mee 
gaat maken.  Al denkt  men nog 
zó goed opgeleid te zijn: het is één 
grote illusie. 

(foto’s: Nelleke Kemps)

Vulneraturs Nec Victus: Gewond maar niet verslagen
Remkes Lourens ontving Draaginsigne Gewonden

(advertentie)

Remkes bekijkt het fotoalbum over zijn uitzending (foto: Nelleke Kemps)

Tot 22 augustus 1996 werden jongens van zeventien jaar opgeroepen 
voor de militaire dienst.  Na die datum is de opkomstplicht (niet de 
dienstplicht!) afgeschaft.  De angst voor de Koude Oorlog bleek on-
gegrond. Sindsdien kent  ons land een beroepsleger, dat uit vrijwillige 
militairen bestaat.  Zij werden  bijvoorbeeld uitgezonden naar conflictge-
bieden als Libanon, Joegoslavië en Afghanistan. Hoewel we van ‘vredes-
missies’ spreken, zijn er ook slachtoffers te betreuren. Remkes Lourens 
bleek na uitzending te lijden aan een posttraumatische stress stoornis. 
Want ook een militair is niet van steen.   

Jaarlijks werft de landmacht een paar duizend beroepsmilitairen. De land-
macht heeft die nodig om de taken goed uit te kunnen voeren. Veel mili-
tairen kiezen ervoor om een paar jaar in dienst te gaan. Daarna zoeken ze 
een baan in de burgermaatschappij. Er werken op dit moment ongeveer 
24.000 militairen en 8.600 burgers bij de Koninklijke Landmacht (bron: 
Ministerie van defensie).

Us rookfermogen (reukorgaan) is in spesjaal sintúch. Foar 
lûden of bylden kinst dy noch min of mear ôfslute, by geuren 
slagget dat net. Se komme bretaalwei de noas yn en kinne yn 
it brein heftige herinneringen en emoasjes oproppe. En wat 
der al as net stjonkt is fansels in kwestje fan smaak.

It stjonkt hjir sân oeren boppe de wyn
Het stinkt hier verschrikkelijk.

Dat saakje stjonkt oan alle kanten
Dat zaakje is geen zuivere koffie.

Hy is sa loai as er stjonkt
Hij is ontzettend lui.

As wy opsnijd wurde stjonke wy allegearre
Niemand van ons is zonder zonde.

As de pôt ienris stjonkt, dan stjonkt er altyd
Wie eenmaal steelt blijft altijd een dief.

Lûd 
door Janne Oosterwoud
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o ja, en welkom...

De entree van seniorencentrum Herbranda heeft viervoudig waarschuwingen in petto voor de 
argeloze bezoeker. Waarschijnlijk is dit nog een overblijfsel van de overlast uit het verleden, ver-
oorzaakt door fout-parkeerders in het stationsgebied. Tijd voor een entree-face-lift misschien?

(foto: redactie)

Straatfeest ‘de Vertakking’
Op zaterdag 3 juli had buurtvereniging ‘de Vertakking’ 
een straatfeest vanwege haar 35-jarig bestaan. Toen 
om 14.00 uur alles klaar stond kwam moeder natuur 
om de hoek kijken. Een fikse bui leek roet in het eten 
te gooien. 

De saamhorigheid van de buurt werd direct op de proef 
gesteld. Na het opbouwen van enkele tenten kon het 
feest beginnen. Er werd gestart met 12 volksspelen. 
Aan het einde hiervan werden aan de winnaars leuke 
prijsjes uitgereikt. Voor de kinderen was er ook een 
springkussen en een suikerspinmachine. Er werden 
meerdere ronden bingo gehouden waarbij ook kleine 
prijsjes te winnen waren. Het feest werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue. Tot in de late uurtjes was 
het nog erg gezellig op de afgezette Irenestraat.

De foto

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 17 september.

Oplossing prijspuzzel juni
De puzzel in het maartnummer heeft 29 correcte inzendingen opgeleverd!  

De oplossing luidde: verblijf. 
De winnaar is: B. Riemersma, Parcours 15.

school
dag
meester
klas
lokaal
juf
boek
bord
les
directeur
straf
bel
laat
rekenen
taal
biologie
computer
stoel
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Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

Te land, ter zee en in de lucht…
Zoals vermeld in het vorige nummer van de Binnenste BuitenPost heb ik op 19 juni jl. 
meegedaan aan het onderdeel Tobbedansen. Hierbij is het de bedoeling om met een zelfge-
bouwde constructie een zeephelling af te gaan, in het water terecht te komen en al drijvend 
na zo’n 12 meter de bel te luiden. Het gaat natuurlijk om de snelste tijd.

In 2004 begon ik met Fiets’m d’r in. Gewoon omdat het mij heel leuk leek om mee te doen. 
Ik koos ervoor een fiets van een houten ombouw te voorzien want met een normale her-
kenbare fiets mag je niet aan het spel deelnemen. Tijdens het oefenen kwam ik er achter 
dat deze constructie veel te zwaar was en dat het niet meeviel om rechtdoor te sturen. Ter 
plaatse moesten ze me helpen de zware fiets de helling naar het podium op te slepen. Te-
vens werd ik wat bang bij een duik vast te blijven zitten. Al slingerend ging ik te water maar 
kwam gelukkig wel los. Nooit meer zoiets bouwen!!

Op 10 juli dit jaar wéér naar 
Amersfoort maar de laatste jaren 
heb ik gelukkig een vrij betrouw-
bare aangepaste fiets. Helaas 
kreeg ik een beetje vreemde zet 
maar ik kon dit corrigeren. Het 
was ditmaal knap lastig omdat 
je je voorwiel niet mocht kun-
nen zien met de marge van één 
meter.

Een opnamedag…
Inmiddels is het zo dat ‘de aan-
pak’ iets is veranderd. Deelne-
mers moeten zich om 8 uur ’s 
ochtends of aan het begin van 
de middag melden. Het voer- of 
vaartuig plaats je op de je toegewezen plaats, dit staat met krijt aangegeven op de weg, 
waarna de technische keuring volgt. Alles moet binnen de gestelde matten en gewicht 
liggen. Scherpe delen moeten worden verwijderd of afgeplakt worden. Iedereen schuift 
telkens een eindje op tijdens de opnamen.

Pas in het voorjaar van 2011 zullen beide afleveringen door de TROS worden uitgezonden. 
Of er daarna opnieuw opnames zullen plaats vinden is nog onzeker. In 2008 en 2009 lagen 
de opnames ook al stil. Ik denk dat de hoge kosten hierin een belangrijke rol spelen. En als 
het publieke omroep bestel wordt uitgehold zou dat weleens de doodsteek kunnen bete-
kenen voor Te land, ter zee en in de lucht. Ik heb nu in totaal 9 keer met Ter land, ter zee 
meegedaan en hoop dit nog jaren vol te houden. Het blijft gewoon hartstikke leuk.

Fred Ralten

Ver tel ’t  maar...

Zwerfsteendag in IJstijdenmuseum
Op zaterdag 4 september organiseert het IJstijden-
museum een zwerfsteendag. Op het terrein staan 
steenzagen klaar om zwerfstenen te zagen. Iedereen 
die nieuwsgierig is hoe een zwerfsteen er van binnen 
uit ziet mag deze meenemen naar het museum. Ze 
kunnen daar worden gezaagd en gepolijst. Op kramen 
laten de hobbyïsten zien wat hun passie is bij het ver-
zamelen van zwerfstenen en hoe zij ze onderzoeken 
en terug brengen naar een verre geschiedenis. Dat is 
de geschiedenis van de grote landgletsjer die meer 
dan 130.000 jaar geleden Buitenpost bedekte met een 
meer dan een kilometer dikke laag ijs.

In het museum worden rondleidingen gegeven en 
wordt aangehaakt op deze geschiedenis. De jeugd kan 
deze dag meedoen met het bakken van brood op een 
buitenhaard in de prehistorische tuin.

KWF Kankerbestrijding zoekt nieuwe collectanten

Samen tegen kanker strijden
KWF Kankerbestrijding gaat al 61 jaar voorop in de strijd. Sinds 
de oprichting in 1949 is de vijfjaarsoverleving bij kanker geste-
gen van 25 naar 55 procent. Maar de strijd tegen kanker voeren 
wij niet alleen, maar samen! Met collectanten, donateurs, we-

tenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, patientenorganisaties, bedrijven en heel 
veel vrijwilligers strijden wij voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van 
leven. Om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, is er veel geld nodig. Hoe 
meer collectanten voor KWF Kankerbestrijding op pad gaan, hoe meer geld wij tijdens de col-
lecteweek kunnen ophalen. Strijd daarom mee en wordt collectant in de week van 6 tot en 
met 11 september. 
 
Door een paar uur te gaan collecteren in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding, kunnen 
we meer geld ophalen om onze missie waar te maken: minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. Meer geld maakt meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk om 
de grote groepen patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en een 
betere nazorg voor deze groter wordende groep patiënten te bieden. De collecte wordt dit 
jaar gehouden van 6 t/m 11 september. Wie zich als collectant wil inzetten of meer informatie 
wil over het collecteren kan meer informatie op www.kwfkankerbestrijding.nl vinden.

Zeg het  maar...
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Tuin(be)leven
De geur van bacon and eggs

 Engeland is het tuinland bij uitstek. Voor mij en mijn gezin op-
nieuw reden om de vakantie hier te besteden. Bij het aankomen van 
de Ferry kom je vrijwel direct de typische Engelse ‘hanging baskets’ 
tegen waarbij in de buurt steevast een parkbankje met inscriptie volgt. 
Rijdende door de tuin van Engeland, Kent, weet je waarom Engeland de 
tuin van der wereld is. De verscheidenheid van gecultiveerde planten 
en tuinstijlen is nergens anders zo kenmerkend als in Engeland. Een 
bezoek aan de botanische tuin in Oxford brengt mij weer even los van de 
tuinstijlen en kom ik terecht op een mij bekend terrein. Species, soorten 
en verschillende vormen van geordende andere groeperingen. Bijzonder 
om te zien hoe met name studenten hun vakantie opofferen om botani-
sche tuinen te mogen onderhouden.
 Onbewust maak ik gemakkelijk parallellen met botanische 
tuinen in Nederland. De Kruidhof is volwaardig lid van de Nederlandse 
Vereniging Van Botanische tuinen (NVBT). Botanische tuinen zijn tuinen 
waarin verschillende soorten in de meest natuurlijke vorm zijn geconser-
veerd en gerubriceerd. Van oudsher een taak van Universiteiten. Tegen-
woordig steeds meer van stichtingen. Onlangs sprak ik met de Preafec-
tus horti van de Botanische tuin van Utrecht. We hadden het over het 
gebruik van de Botanische tuin zoals deze ooit is bedacht. Hij wist mij 
te vertellen dat Biologiestudenten in hun opleiding slechts zes dagen 
practicum soortenkennis kregen en hierop werden geëxamineerd. Zes 
dagen in zes jaar. De rest mogen studenten leren vanuit boeken en aan-
wezige multimedia. 
 Afgelopen voorjaar kwam er een groep met MBO-leerlingen 
naar De Kruidhof. Apothekersassistenten in opleiding. Het leek mij heel 
aardig om deze groep leerlingen zelf door de geneeskrachtigekruiden-
tuin rond te leiden. De groep dames hadden geen idee dat planten de 
basis zijn van veler geneesmiddelen. Ik was diep geschokt.
 Het AOC Buitenpost bestaat dit jaar 60 jaar. Met trots benoem 
ik vaak dat dit de basis is geweest van mijn plantenkennis. De heren 
Wijma, Alkema, Bil en Westra gaven plantenkennis en biologie op een 
aansprekende wijze. Veelal wisten zij een verhaal bij de plant te ver-
tellen. Dit maakte het leren van de rijtjes planten in het Latijn en Ne-
derlands veelal aansprekender. Ook het vol passie overbrengen van het 
plantenvak hoorde hierbij. De AOC’s zijn tegenwoordig meer en meer 
VMBO’s en huisvesten meer en meer vakken. Ook hier wordt de ware 
passie voor planten in mindere mate overgebracht.
 Terug naar Engeland. We bezoeken voor de zoveelste keer een 
tuin. Mijn kinderen protesteren ietwat maar horen ook graag de verha-
len die schuilgaan achter de typische landschapstuin. Bij de tea raken 
we aan de praat met een groepje vrijwilligers. Mannen en vrouwen van 
verschillende komaf. Allemaal met passie voor hun tuin. Geïnteresseerd 
luisterde ik naar hun verhalen die mij meer vertelden over de aanleg, de 
achtergrond van de planten en het gebruik in de countrykeukens. Prach-
tige verhalen vol passie voor hun tuin, hun leven, hun passie!
 Passie voor tuinen. Het lijkt alleen nog in Engeland te bestaan. 
Toch ben ik me ervan bewust dat ook in Buitenpost vele mensen zijn 
met passie voor tuinen. Zo zijn er op De Kruidhof zeker 80 vrijwilligers die 
allemaal hun eigen verhalen kunnen vertellen over de planten waarmee zij 
zich verbonden voelen. Verhalen die vol passie worden verteld en die wat 
mij betreft vooral doorverteld moeten worden.

Jan-Willem Zwart 

Cursusaanbod schilderen in 
De Kruidhof uitgebreid!
 
Vanaf vrijdag 27 augustus gaan de schildercursussen in De Kruidhof weer 
van start. Nieuw in het aanbod zijn de schetscursus en de terugkomcursus. 
De schetscursus bestaat uit vier lessen. In de deze lessen komen de basis-
technieken uitgebreid aan bod. De cursist leert tekenen en ervaart bijvoor-
beeld hoe leuk het is om vanuit eigen fantasie een compleet eigen tekening 
te maken. Potlood en papier is alles wat daar voor nodig is! Ook nieuw 
is de terugkomcursus. Deze cursus is bedoeld voor de aquarellisten die al 
enige ervaring hebben. Een keer per maand is er een terugkomdag. Tijdens 
deze les is er de mogelijkheid om reeds gemaakt werk te bespreken. Verder 
wordt per les een nieuwe techniek behandeld.
 
Zowel de reguliere aquarelcursus, de schetscursus als de terugkomcursus 
vinden plaats in De Kruidhof. De cursussen vinden plaats op dinsdag en vrij-
dag. Op de dinsdag is het ook mogelijk om ’s avonds een cursus te volgen. 
Door de opbouw van de cursus en de behandeling van de basistechnieken 
zijn ze voor een ieder geschikt. Enige ervaring is dus niet nodig! De cursus 
wordt gegeven door Margreet Braaksma-Loonstra. Zij is illustrator en geeft 
al enkele jaren cursussen. Door haar opleiding en ervaring bent u verzekerd 
van een goed onderbouwde cursus. Mocht u zin hebben om te schilderen of 
wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met Margreet Braaksma-
Loonstra op 06-12665263.

Afgelast: 
Bollen- en 
Knollendag 
4 september
Wij ontvingen bericht van Han 
Nienhuis van ‘De Bolle Jist’ dat 
het niet goed gaat met zijn ge-
zondheid. Hij gaat binnenkort 
een langdurig genezingstraject 
in en kan daarom niet op 4 
september in De Kruidhof aan-
wezig zijn. Het Kruidhof team 
heeft daarop besloten om de 
Bollen- en Knollendag op 4 sep-
tember 2010 niet door te laten 
gaan. Wij wensen Han Nien-
huis veel sterkte voor de ko-
mende periode. Han meldt nog 
dat, mocht men nog bijzondere 
bollen/knollen willen kopen, zij 
welkom zijn bij De Bolle Jist in 
Finkum.

Vaart 3  |  Buitenpost  |  0511-54 30 90

Eigen technische dienst

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen

* vaatwassers
* inbouwapparatuur

* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk

(advertentie)

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Wytze Alkema en de 70e 
verjaardag van zijn vrouw Wytske, kreeg het echtpaar Alkema van hun 
(klein)kinderen een prachtig houten bankje aangeboden. Het ‘Klaas en 
Wytske’-bankje heeft een vaste plaats gekregen in de botanische tuin 
van De Kruidhof.

Rense van der Heide

Zoals zijn vissen zich in z’n vijver en de kanaries in de volière zich op hun 
gemak voelen, zo voelt de 63-jarige Rense van der Heide zich als een vis 
in het water als vrijwilliger in Tjaskerhiem, u weet wel, het gezinsver-
vangend tehuis aan het Molenerf 114, voor mensen met een beperking. 
Geboren in de stad Groningen, gestudeerd als reclameschilder, gewerkt 
als autospuiter en bakkersknecht, belandde hij als reprofotograaf en later 
als vlakdrukmonteur (opmaker) bij het Friesch Dagblad, dit zou tot aan 
z’n pensionering zo blijven, ware het niet dat een reorganisatie roet in 
het eten strooide.

Daar sta je dan als gezonde man van 57 jaar, met heel veel werk- en levens-
ervaring, maar geen baan en inkomsten meer. Gelukkig hebben we in dit land 
sociale vangnetten en zo kom je in de WW met sollicitatieplicht, maar hoeveel 
brieven je ook verstuurt en hoeveel contacten je ook hebt, nieuw werk vind 
je (bijna) niet weer. Gelukkig was Rense niet een man om bij de pakken neer 
te zitten en doordat zijn dochter bij de zorginstelling Talant werkt, komt hij in 
contact met mensen met een beperking en dan gaat er een wereld voor hem 
open.

Via de coach van het UWV komt hij terecht bij het Tjaskerhiem en vindt daar zijn draai weer. “Had ik meer 
eerder kennis gemaakt met de gehandicaptenzorg”, zijn z’n woorden, “Ik ben mijn carriere misgelopen”. Het 
straalt van zijn gezicht, de voldoening en dankbaarheid die je krijgt van de bewoners zijn niet uit te drukken. 
Geboeid blijf je luisteren naar Rense, als hij vertelt over onder andere Natasja en Luutzen, met laatstgenoemde 
gaat hij af en toe eens dammen en fietsen en Natasja komt eens koffiedrinken en een broodje kroket eten, 
maar ook de overige bewoners krijgen zijn aandacht. Elke vrijdag (en soms op een andere dag) is Rense in en 
om het gebouw te vinden als technische hulp, schilder, tuinman en chauffeur. Als de gezondheid het toelaat, 
zal hij dit vrijwilligerswerk tot in lengte van jaren blijven doen.

... en Marjo Oevering
In januari 2009 ben ik begonnen met vrijwilligerswerk in het Tjaskerhiem, 
eerst 1 ochtend in de week, nu ben ik er 2 ochtenden in de week van 9 uur tot 
half 1. Ik ben daar begonnen met dingen zoals kopiëren van formulieren e.d. 
Ik deed en doe klusjes waar het per-
soneel niet zo snel aan toe komt of 
tussen de bedrijven door moet doen. 
Op dit moment doe ik samen met 
de begeleiding van de dagbesteding 
meer dingen met de cliënten. Dat is 
ook erg leuk. Ik ga met de cliënten 
boodschappen doen in het dorp of ga 
met iemand de stad in om te shop-
pen en genieten dan na op een ter-
rasje met een heerlijk kopje koffie. In 
mei van dit jaar zijn we met alle men-
sen van dagbesteding, cliënten en 
begeleiding een dagje naar Aqua Zoo 

geweest, een erg leuke dag gehad met zijn allen. Het is erg fijn om op 
deze manier iets voor het Tjaskerhiem te kunnen doen”.

Vr i jw i l l iger...  in Tjaskerhiem

Dinsdag 24 augustus kwamen de heer en mevrouw 
Valkema uit Buitenpost bij de balie van De Kruidhof 
met een bijzonder wezen. “Het lijkt wel een rups, en 
het heeft ook een slurf. Weten jullie wat het is?” Een 
medewerker van De Kruidhof zag direct dat het om 
een Pijlstaartrups ging en vertelde over de oogachtige 
kleuren op de zijde van de rups die werken als een 
soort afweermechanisme tegen vogels. Het mond-
stuk is gebouwd om te vreten. Bij verstoring trekt de 
8 centimeter lange bruine rups zijn kop iets in en be-
weegt zijn ‘nek’ heen en weer. Door de niervormige 
vlekken lijkt hij dan op een slang. De Pijlstaartrups is 
de zogenaamde Olifantrups en is de rups van een 
nachtvlinder genaamd ‘Avondrood’. Op 9 Juli wer-
den er tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op De 
Kruidhof enkele van deze 6 centimeter lange vlinders 

gevangen. De rups 
leeft vooral van plan-
ten als: Wilgroosje, 
Walstro, Springzaad 
en Fuchsia. Planten 
die in en aan de rand 
van ons dorp volop 
aanwezig zijn. De 
rups en de vlinder 

zijn geen zeldzame exemplaren, maar laten zich niet 
vaak zien. In het kader van het Internationale jaar van 
de Biodiversiteit kan gezegd worden dat nachtvlinders 
goed gedijen in en om de gemeente Achtkarspelen. 
Tijdens de Nachtvlindernacht werden er 95 verschil-
lende soorten gedetermineerd. Dat is voor begrippen 
van de Vlinderstichting enorm veel.

Olifantrups gesignaleerd in Buitenpost



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

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

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

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

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

Toewijding
in techniek...

cv
dakbedekking
elektra
gas
riolering 
water



website: www.thvandermeer.nl

Familiepakket
4 personen friet,
2 frikandellen en
2 kroketten

Stokbroodje uit de oven
met grote braadworst  (160 gram ) 
met mayonaise en  curry

nu voor slechts 

Kipnuggets
10 stuks
met bekertje curry saus

slechts

Hamburger speciaal 
‘de Oriënt’

hamburger van de slager
belegd met sla-tomaat-komkommer
gebakken uien-paprika-champions
van de bakplaat

nu voor slechts

€  6,95 €  2,95

€  2,75

€  2,95Beaphar tapijtspray effectief tegen vlooien en larven van uw 
huisdier van € 10,95 voor € 8,49

 
Lara kattenbrokjes 3 kg + 3 kg gevogelte + hobbybox

nu slechts € 14,99
 

Primehide gevlochten kauwartikel voor uw hond, donut 
voor € 0,99

 
Spinset: hengel + molen + draad van € 34,95 voor € 24,95

We willen zo graag 
een grotere waakhond zijn.

Jaap Tiemersma van Dierenpension Koers
In 1999 is Jaap Tiemersma in de boerderij op Alde Dyk 29 komen wonen, tussen Buiten-
post en Kootstertille. Voor de dierenarts met een gemengde praktijk in Surhuisterveen, 
met als specialiteit de kleine huisdieren, trok het buiten wonen. Jaap zocht een goede 
bestemming voor de boerderij met stallen, naast de pony’s en paarden, honden en katten, 
die ze zelf reeds hadden. Er werd begonnen met een kattenpension. Honden werden eerst 
geweerd, omdat geluidsoverlast van de blaffende honden een verlies aan woongenot zou ge-
ven maar door een toenemende vraag werd er later ook een verblijf voor gebouwd. Vanaf 
2005 neemt het aantal honden per jaar, vooral tijdens de zomervakantie, sterk toe.

Allround
Nu tien jaar later kan men spreken van een all-round dierenpension. Op hoogtijdagen worden 
er zo´n vijfendertig katten en zeventig honden opgevangen en dit gaat de komende jaren alleen 
maar toenemen. Door de ervaring van Tiemersma als dierenarts weet hij waarover hij spreekt 
bij de verzorging van de dieren. “De mensen kunnen hier in overleg vrijwel alle dieren laten 
verzorgen voor een bepaalde tijd. Alles op het gebied van huisdieren is hier mogelijk; van het 
geven van onderdak aan pensiondieren, zwerfdieropvang, het trimmen van honden of katten, tot 
eventueel hulp bij gedragscorrectie van honden, verzorgd door hondenschool Rex uit Buiten-
post. Deze laatste traint bij ons”, vertelt Tiemersma. Ook het chippen, vaccineren, castreren, en 
steriliseren kan in eigen beheer. Tevens kunnen zieke pensiongasten adequaat worden behandeld. 
“Wat ik de laatste tijd steeds meer als mijn taak zie, is meer de sociale kant van de relatie mens/ 
huisdier. Steeds meer valt me op dat deze relatie wordt verstoord door spanningen in een gezin 
waarvan het dier de dupe wordt of door financiële problemen waardoor verzorging of behande-
lingen worden nagelaten. Ook kan het aanschaffen van een huisdier uit medelijden in de praktijk 
tegenvallen. Hiervoor willen we een aanspreekpunt zijn en helpen een oplossing te zoeken”.

Het kattenasiel
Dierenpension Koers werkt samen met de gemeente Achtkarspelen. Voor de gemeente wordt de 
opvang en verzorging van zwerfkatten verzorgd. Daarnaast is er ook een samenwerking met de 
sociale dienst op het gebied van ontruimingen van woningen of bij schrijnende gevallen waarbij 
de huisdieren moeten worden opgevangen. Ook bieden ze een werkplek voor jongeren, die een 
nuttige dagbesteding nodig hebben om zodoende weer met de maatschappij in aanraking te 
komen. Verder hebben ze zeer frequent stagiaires van AOC´s.
 

Van Hall Instituut
Een half jaar geleden is er een samenwerking ontstaan met studenten van het Van Hall Instituut 
te Leeuwarden. De groep volgt de opleiding diermanagement en loopt stage bij Dierenpension 
Koers. De studenten bekijken het bedrijf weer door een hele andere bril en geven nieuwe impul-
sen. Kort gezegd: Ze hebben een mooi object om zich op uit te kunnen leven.

Dagopvang
Een nieuw onderdeel van het pension is de 
dagopvang van huisdieren, een soort crèche dus. 
De eigenaren van de huisdieren brengen het dier 
naar het pension voor ze naar hun werk gaan en ‘s 
avonds halen ze het dier weer op. Er wordt voor 
gezorgd dat de dieren een prettige dag hebben door 
het spelen met andere lotgenoten in groepen. Sinds 
kort heeft Dierenpension Koers ook de voorzie-
ningen om versvlees van het merk Energique aan 
de pension honden te verstrekken, als de eigenaar 
daarom vraagt. Het is een hoogwaardige voeding 
met een hoog verteringspercentage en eigenlijk ook 
een voor de hand liggende voeding, want de hond 
is per slot van rekening een carnivoor. 

Tot slot: Op zaterdag 2 oktober wordt er een open 
dag georganiseerd. U bent alvast van harte uitgeno-
digd om op deze dag, twee dagen voor Werelddie-
rendag, kennis te maken met Dierenpension Koers. 
Ook voor de kinderen zal het gezellig zijn en mis-
schien mogen ze van hun ouders wel een huisdier 
uitzoeken uit het kattenasiel. Wie weet.

Frikandel of nasischijf of kroket-of groentekroket  nu voor  € 1.-
Bakje met sla-komkommer-tomaat-ei-ananas-uitjes   €1.75

Broodje bal gehakt met saus naar keuze      nu voor  € 2.95  

telefonisch vooraf bestellen zou fijn zijn: 0511 540679

Wordt lid van PBB.
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Buurtbarbeque Scheltingastraat

Toplokaasje
door Janne Oosterwoud

Myn maat sliept as in baarch, 
mei lytse snoarkjes. Ik kin mei 
gjin mooglikheid sliepe. Draai my 
suchtsjend om en om. It bêd is 
klam en it stjonkt. Alles stjonkt 
hjir yn dizze âlde houten keet. De 
bedoarne lucht heazet my yn ’e 
kiel. De beide iepenslaande ruten 
stean wiid iepen. It jout gjin sprút. 

‘In toplokaasje’, seinen se by de VVV. 
‘Jim sykje stilte? Kin net misse.’ No 
‘top’ is it seker. In hiel bosk foar ús 
allinnich. Mei de auto kinst hjir net 
iens komme. Klearebare natuer, dat 

wie ommers myn winsk. Unrêstich 
sjoch ik nei de iepen ruten. Elke gek 
kin sa mar it hûs yn stapppe. Us 
berôvje, fermoardzje, net ien dy’t 
it fernimt. ‘Echtpear leit wike dea 
yn fakânsjehûs’. De krantekoppen 
dûnsje my foar de de eagen. As ik 
112 belje moat, wat is hjir dan eins 
it adres? It benaude swit brekt my 
oan alle kanten út. 

Ynienen in klap! Ik raas it út en wy 
sjitte beide oerein. In wynpûst hat it 
rút tichtsmiten, ‘Natuer of net’, sis 
ik bibberjend, ‘mar ìk wol hjir wei.’

De Bridgeclub Buitenpost start 16 september met de 
clubcompetitie van het seizoen 2010 - 2011. Er wordt op de 
donderdagavonden, vanaf 19.25 uur, gespeeld in Horeca-
Centrum The Point aan de Voorstraat 54 te Buitenpost.  
De clubcompetitie wordt gespeeld in 3 lijnen de zgn. A-, 
B- en C-lijn en bestaat uit 3 competitierondes van elk 
8 zittingen (=speelavonden). Na elke competitieronde 
vindt er promotie/degradatie plaats en na afloop van 
deze drie rondes wordt vastgesteld welke bridgepaar 
algehele clubkampioen is geworden. De competitie ein-
digt 2e helft van april 2011. 
 
De bridgeclub heeft momenteel voldoende ruimte om 
nieuwe leden in te schrijven voor de competitie. Zij die 
hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich wenden tot het 
secretariaat van de club, mevrouw Ineke van Wieren, 
telefoon 0511-542690. Voorafgaande aan de competi-

tie vindt er op 9 september om 19.30 uur, eveneens 
aan de Voorstraat 54, de jaarlijkse Algemene Ledenver-
gadering plaats. U kunt desgewenst al op deze avond 
kennismaken met de club.

Bridgelessen
De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft een geheel 
nieuw systeem ontwikkeld voor het leren van bridgen. 
Clubs en gemeenten die hierin geïnteresseerd zijn kun-
nen hierover gezamenlijk contact opnemen met de NBB 
en een plan opstellen bridgelessen aan te bieden aan 
geïnteresseerden. De gemeente Achtkarspelen heeft 
gezamenlijk met de bridge club Buitenpost contact ge-
had met de NBB en het streven is om in januari 2011 een 
bridgecursus te starten. Bent u geïnteresseerd in bridge 
en zou u wel bridgelessen willen volgen, dan verzoeken 
wij u de regionale kranten in de gaten te houden.

Clubcompetitie Bridgeclub Buitenpost start weer 

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de Rode 
Hoeden vrouwen, en dat doe ik met veel plezier, het 
heeft een deel van mijn leven spannender en bijzonder 
gemaakt.

In Friesland zijn er ook een aantal clubs, waarvan Hee-
renveen verleden jaar is opgericht en nu al een leden-
stop heeft. Balk, Rode Hoeden In Noord Nederland 
www.rhinn.nl , heeft een geweldige leuke website.

De Red Hat Society is min of meer toevallig ontstaan. 
Geïnspireerd door het gedicht ‘Warning‘ door de Engel-
se dichteres Jenny Joseph uit 1961 (gedicht in de kolom 
hiernaast), had ene Sue Ellen Cooper uit Californië een 
vriendin, eveneens in de vijftig, een rode hoed cadeau 
gedaan. In dat gedicht waarschuwt de ik-figuur dat ze 
ongepaste dingen gaat doen als ze oud is, bijvoorbeeld 
in het Paars gekleed zal gaan met een Rode hoed erbij 
‘die me niet staat en me niet past’. Met andere woor-
den: lekker puh.

Toen Cooper met een groep vriendinnen thee ging drin-
ken, deed de hele groep voor de grap een rode hoed op. 
Weer andere vriendinnen hoorden ervan en deden het-
zelfde. Na publicaties in een paar kranten en tijdschrif-
ten, en een uitzending van de Today-show 2000 was 
een beweging geboren.

Een Red Hatter kun je niet worden, een Red Hatter ben 
je, dat zit in je!!!

Eind februari 2005 stond er een artikel in de krant over 
de Red Hat Society. Naar aanleiding van dit verhaal is de 
Rode Hoeden Club Nederland ontstaan. Niemand heeft 
kunnen bedenken dat er zoveel vrouwen geïnspireerd 
zouden worden. Niet alleen in Amerika maar over de 
hele wereld zijn vrouwen enthousiast. Wereldwijd zijn 
er al 1 miljoen leden. Ook in Nederland zijn er nu al meer 
dan 55 afdelingen actief.

Er is geen doelstelling, geen politiek, geen religie of wat 
dan maar ook. Het gaat om plezier en vriendschap na 
je vijftigste. Vrouwen van middelbare leeftijd raken er 

aan gewend, niet meer op te vallen, onzichtbaar te zijn, 
daar... hebben we geen zin meer in. Je uit te dossen 
in Paarse kleding en Rode hoeden (geverfd of zelf ge-
maakt en gepimpt) biedt je de gelegenheid om je per-
soonlijkheid, en je speelse geest de ruimte te geven.

...als je van je leeftijd geniet, hoef je nooit meer naar een 
andere leeftijd te verlangen...

Het gezamenlijk gevoel, vriendschap voor een elkaar, 
elkaar leren kennen, hier in Nederland en door de hele 
wereld, dat is Fantastisch. Dat zijn de Red Hatters.

Nog even hoe het mij verging. Ik werd gevraagd door 
Diana Schumm, mijn kookvriendin om een keer mee 
te gaan naar Groningen. Heerenveen bestond toen 
nog niet. Het was enig, lekker ontspannen en je was 
meteen thuis. We komen 1x  in de maand bij elkaar, 
en twee dames moeten dan 1x per maand iets orga-
niseren, en dan kan van alles zijn: Ringen van vogels in 
Lauwersoog, Openlucht Theater in Diever, Solextocht 
enzovoorts. Alles kan, niets moet. Een leuke uitspraak 
is: pittig belegen, jong van hart.

Waarschuwing

Wanneer in een oude vrouw ben, zal ik paars dragen 
met een rode hoed, wat niet bij me past en me niet 
staat, en zal ik mijn pensioen besteden aan cognac, 
zomerhandschoenen en satijnen sandalen, en zeggen 
dat we voor boter geen geld hebben. Als ik moe ben, 
zal ik op de stoep gaan zitten, en in de winkel zal ik 
van alles proeven, en op de alarmknoppen drukken. Ik 
zal mijn stok ratelend langs straathekken trekken, om 
de braafheid van mijn jeugd te compenseren. Ik zal op 
pantoffels door de regen lopen, bloemen plukken uit 
andermans tuin, en leren spugen. 

Jij mag afzichtelijke overhemden dragen en dikker 
worden, drie pond worst in één keer naar binnen 
werken, of een week lang alleen brood met augurken 
eten, en dozen  vol pennen, potloden en bierviltjes be-
waren.

Maar nu moeten we kleren aan waarin we droog blij-
ven, en de huur betalen, en mogen we op straat niet 
vloeken. We moeten een voorbeeld zijn voor de kin-
deren, en vrienden te eten vragen en de krant lezen. 
Maar... misschien moet ik alvast een beetje oefenen, 
zodat de mensen die me kennen, niet al te erg schrik-
ken of verbaasd zijn, als ik opeens Oud ben, en Paars 
ga dragen. 

(Gedicht vanuit het Engels vertaald door Jenny Joseph)

Wat me van het hart moet: het fantastisch concours 
met heel veel voorbereiding door vrijwilligers, moet 
toch wel kunnen, met wat meer gezellige kleding en... 
een hoed. Maakt niet uit wat. Henk en ik waren uitgeno-
digd (vanuit de tennis) en ik had een gezellige hoed op. 
Vele dames zeiden, ik heb ook een leuke hoed maar...
(doe maar gewoon enz.).

Nee dames, gewoon doen. Dit geweldige evenement 
vraagt hier gewoon om. De paarden met hun dames in 
passende kleding en hoeden zullen het volgens mij ook 
bijzonder op prijs stellen. Voor de Paardensportcom-
missie: nodig wat Friesche Rode Hoeden Dames uit, 
en loof een prijs uit voor ‘De Origineelste Gezelligste 
Hoed’.

Met een paars rode warme groet,
Sylvia Koekkoek

Rode Hoeden Club - Red Hat Society

Afgelopen feestweek, op de vrijdagavond heeft de buurtvereniging van de 
Scheltingastraat voor het eerst (sinds tijden) weer een buurtbarbecue  ge-
organiseerd. Er waren 32 aanmeldingen en ze waren er allemaal. Jong en 
oud door elkaar heen. Super gezellig, natuurlijk ook omdat we ook in de 
feestweeksferen zaten. De meesten zeiden dan ook dat het voor herhaling  
vatbaar is! Dus volgend jaar weer! (foto: Cathy Pot)

Vocaal Ensemble Buitenpost
zoekt versterking
Het Vocaal Ensemble Buitenpost (gemakshalve VEB genoemd) is in 1995 
opgericht. Dit koor bestaat uit mensen (jong en oud) uit Buitenpost e.o. die 
veel plezier beleven aan het zingen. Wij zijn amateurmusici maar streven 
naar kwaliteit en gaan uitdagingen niet uit de weg. Dit jaar hopen we ons 
15-jarig bestaan te vieren.

Een bijzondere traditie van het VEB zijn de Kerstconcerten. Ieder najaar 
worden Christmas Carols uit de Engelse koortraditie tezamen met (mo-
dern) klassieke muziekstukken ingestudeerd. Dit gebeurt onder leiding van 
dirigent Ardaan Dercksen.

Op dinsdag 7 september 2010 om 19.15 uur starten de repetities voor de 
Kerstconcerten. U/jij bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! Repe-
tities vinden plaats in OBS ‘De Mienskip’. (Groenkamp 3, Buitenpost)

Wij bieden:
Uitdagende repetities, gemotiveerd koor met ambities, 3 sfeervolle optre-
dens in de weken voor Kerst, een voorjaarsconcert op bijzondere locatie, 
een geschoolde dirigent
Wij vragen:
Enthousiaste zangers en zangeressen(bassen, alten, tenoren en sopranen), 
koor ervaring is een pre, noten kunnen lezen is een pre

Contactpersonen:
Buitenpost e.o.; Evertje Gatsonides (0511542772) en
Tineke Kaldeway (0511542760)
Kollum e.o.; Jelmer Visser (0511451302)
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De redactie bezocht het CH
Onder ‘stralende’ weersomstandigheden ging het richting Mejontsmater-
rein op woensdag 4 augustus. U zag de aanhalingste-
kens. Die zouden een stralende zon kunnen betekenen. 
Een stralende regen is echter ook mogelijk en dat was 
helaas het geval.
Maar niet getreurd, de lucht straalde weer op en onder 
stralende omstandigheden kon dit redactielid plaats-
nemen op de eretribune. Nou, nou, zult u misschien 
denken, is een redactielid van de Binnenste Buiten Post nu een zodanige 
very important person dat het zomaar op de viptribune kan gaan zitten? 
Om u te verlossen van uw eventuele opgetrokken wenkbrauwen vertel ik 
er maar gauw bij dat dit een voorrecht is als je bijna 15 jaar deel uitmaakte 
van de Paardensportcommissie. Hopelijk komt dit vipgedoe hiermee in een 
wat zonniger daglicht te staan. Aha, zult u vervolgens denken, nu volgt er 
een deskundig verslag van dit evenement, waardoor Buitenpost al 57 jaar 
op de hippische wereldkaart staat. Het lijkt niet anders te kunnen dan dat ik 
u thans enigszins moet teleurstellen, want mijn kennis over bedoelde edele 
viervoeters gaat vanaf mijn jongste jeugd gerekend niet veel verder dan 
die van mijn vroegere hobbelpaard en stokpaardje. Dat hobbelpaard heb 
ik indertijd duur verkocht aan een buurjongetje, maar dat stokpaardje ligt 
nog steeds als een kostbare herinnering bij mij thuis op zolder. Met deze 
bagage over paarden trad ik in 1993 toe tot ‘de club van 13’. Met de kreet 
“Alle dertien goed” (afgeleid van de voetbaltoto) deed De Hoefslag al weer 
wat jaren geleden mee aan de straatverlichting in de feestweek en kreeg 
daarvoor slechts een eervolle vermelding… Onbegrijpelijk! Dat moet toen 
een ondeskundige jury geweest zijn. Maar goed, dat lidmaatschap van de 
Paardensportcommissie gaf toch de nodige arbeids- en levensvreugde en 
had dochs wol ’n bytsje fortuten dien, want deze gerenommeerde club be-
staat nog steeds volop en gaat voorwaarts in galop, zij het in andere en wat 
jongere samenstelling met de cijfers “alle tien goed”, alhoewel dat iets min-
der wordt, omdat Oene Koop Teitsma, na zes jaar penningmeesterschap 
terugtreedt. ‘Keep smiling’ Thijs de Vries is thans ponghâlder en dat zal o.a. 
de Rabobank deugd doen. Zo houd je een goede sponsor in de strengen. 
Nu we het toch over paardensportfiguren hebben, is het tevens vermel-
denswaard dat het vele jaren lang lid zijn van deze commissie, waarvan 25 
jaar als voorzitter, ek op ’n oare manier fortuten jaan kin. Dan doelen we 
op Altienus Pieter Idema, voormalig dierenarts, die kortgeleden in de rid-
derstand verheven werd. Ridders, paarden en toernooien vormden in die 
volgorde een begrip. Alleen Idema deed het andersom: eerst paarden en 
toernooien en toen ridder. Een hele mooie slotshow.
Dit hoogtepunt verregende niet, het 57e CH wel enigszins. Neemt niet 
weg dat het Mejontsmaveld een nat stootje kon velen en alle spring- en 
tuignummers netjes konden worden afgewerkt. Ongelukkige slippertjes 
werden er gelukkig niet gemaakt. Bij twee kampioenschappen ging de vlag 
maar één keer in top, maar dat was dan ook wel top.
Alle deelnemers pasten zich aan bij de waterige situatie en toonden alle be-
grip, vooral de prijswinnaars, maar die hadden sowieso al wat nat te maken. 
De redactie zat op een droogje.

We mochten op zondag 1 augustus 350 bezoekers ver-
welkomen in de feesttent. Het jongerencombo wist op 
enthousiaste wijze de zang te begeleiden. De meditatie 
van dhr. Klaas van der Werf ging over ‘geloof: a way of 

life’ naar aanleiding van Psalm 119: 105. Geloof is een 
kracht die hoop geeft voor de toekomst waarvan Jezus 
de Messias de inspiratiebron is. Het scheppingsverhaal 
uit Genesis is nog niet afgelopen, er komt nog een 8ste 
dag. De collecte heeft 551,53 euro opgebracht. Wilt u dit 
werk steunen dan kunt u uw gift overmaken op rekening-
nummer 127481419 ten name van Stichting Help De Ou-
deren in Armenië in Buitenpost.

Feestweekdartstoernooi weer succes

Vrijdag 30 juli was het weer zover, het jaarlijkse dartstoernooi in samen-
werking met de feestcommissie Buitenpost werd weer gehouden in 
The Point. Het toernooi werd geopend door de Bûtenposter Keninginne, 
Nathaly Dijkstra, door het gooien van de eerste 3 pijlen. Er waren helaas 
wat minder aanmeldingen, maar dit heeft de pret niet mogen drukken. 
Er werd gespeeld volgens een poule systeem, waarna de knock-out ron-
de volgde. De finale tussen Bert Koster en Anne Bauke Terpstra werd op 
een podium gespeeld.

Uitslag Winnaarsronde:
1.Bert Koster
2.Anne Bauke Terpstra
3.Pieter Jan v/d Galiën

Uitslag Verliezersronde:
1.Hans Meijer
2.Johan v/d Schaaf
3.Arnold Boersma

De hoogste finish werd gewonnen door Rudolf Bruinsma met een uit-
gooi van 155. De meeste 180ers werd gewonnen door Rudy v/d Veen 
met 5 in totaal.

We willen de feestweekcommissie Buitenpost, The Point, Bert Mede-
ma (banen) en EMD (dartsbenodigdheden) bedanken voor hun mede-
werking en inzet.

Namens de dartteams The Point, Buitenpost

Veel bezoekers zangdienst

CH Buitenpost ook dit jaar een schitterende paar-
densportdag. ”Het Concours Hippique in Buiten-
post is een van de mooiste paardensportevene-
menten in Nederland. Het is een combinatie van 
sport, cultuur en Friese traditie’’, aldus voorzitter 
Tiemen Dolfijn van de organiserende paarden-
sportcommissie. Dat Buitenpost trots mag zijn op 
zo’n groot en mooi evenement is wel duidelijk. De 
nationale pers werd dit jaar gehaald, de NRC-Next 
had namelijk een prachtig artikel in de landelijke 
krant staan. De weersverwachting voor het 57ste 
Concours Hippique was niet erg bijzonder, toch 
werd het een schitterende dag met vele hoogte-
punten. Het concours verliep uitstekend en er was 
een gevarieerd programma. 

Twee Nederlandse kampioenschappen stonden 
op het programma. De friezen streden om het 
kampioenschap van de fokmerries. Net als vorig 
jaar werd deze titel behaald door Pieter Okkema 

met zijn Minke Nienke fan ‘e Welle (v. Wierd) De 
hackneyrijders streden om het NK in de kleine 
maat ereklasse. Aan de inmiddels grote lijst kam-
pioenschappen van Victory van de broers van Nis-
pen en gereden door Lambertus Huckriede werd 
er in Buitenpost weer eentje toegevoegd. Voor de 
KWPN’ers stond in Buitenpost ook nog de finale 
van de enkelspancompetitie op het programma. 
De winnaar stond al vast, want Brandy van het 
Brandy consortium, gereden door Harry van Mid-
delaar, won alle voorgaande wedstrijden en ook in 
Buitenpost.

Een mooie en spannende rubriek was ook het con-
cours eenspannen tuigpaarden Fries Ras, limiet-
klasse om de ‘Provincie Fryslân-Prijs’. Voordat de 
Commissaris van de Koningin John Jorritsma de 
prijzen mocht uitreiken werd er eerst een prach-
tige strijd geleverd. Uiteindelijk moest de arbiter na 
het overrijden de beslissing nemen want de jury 
kwam er niet uit. Age Okkema boekte met Hugo 
een prachtige overwinning, ook omdat deze com-
binatie nog niet lang actief is. 
Udo de Haan was bijzonder blij en trots met zijn 
zege bij het tweespannen tuigpaarden Fries Ras 
ereklasse. Hij won met Tristan en Martinus P.J. en 
droeg zij zege op aan de echte paardensportfana-
ten die de plensbuien hadden getrotseerd.
Ruiter Elmar van Hoorn (24) uit Sappemeer werd 
gehuldigd als winnaar van de Grote Prijs springen. 
Het werd een spannende barrage met 8 combina-
ties. Van die 8 combinaties waren er 2 deelnemers 
foutloos en Elmar van Hoorn was met Zahrah net 
een fractie sneller dan Anne de Vries met zijn 
paard Wendy. Martijn Veenstra reed een snellere 
barrage dan Elmar van Hoorn maar helaas viel er 
een balkje op de grond waardoor Martijn en zijn 
paard Luimstra’s Vabina uiteindelijk de derde prijs 
in ontvangst mochten nemen.
Na de huldiging van de Nederlandse kampioenen 
was het de buurt aan de Eartquake-Brassband 
uit Rotterdam om iedereen aan het swingen te 
krijgen. Door de regen werd het optreden in de 
genodigdentent gedaan en later nogmaals in de 
consumptietent. De Earthquake-Brassband had 
net een week eerder een prijs ontvangen tijdens 
het Rotterdamse carnaval spektakel.

Ondanks de regen is het bestuur tevreden met 
het verlopen concours. Onze dank gaat uit naar de 
sponsoren die dit concours weer mogelijk hebben 
gemaakt. De sponsoren van CH Buitenpost staan 
met eigen website vermeld op www.chbuiten-
post.nl. Ook vindt u hier de uitslagen en prachtige 
foto’s van dit jaar. Ook bedanken wij alle vrijwilli-
gers en uiteraard de toeschouwers die ondanks de 
regen ons niet hebben laten vallen. Volgend jaar 
willen wij u graag weer een boeiend en sterk pro-
gramma brengen en hopelijk kunnen wij dan ook 
weer op u rekenen!

Verslag van de Bûtenposter 
Keninginne 2010
Dit jaar was ik, Nathaly Dijkstra, gekozen tot de 
Bûtenposter keninginne van 2010! We moesten ons 
opgeven door een foto en een leuk verhaaltje in te 
sturen. En ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. 
Dus ik had mijn verhaal en foto opgestuurd. Daar kon 
de hele maand mei op gestemd worden en op 10 juni 
was de bekendmaking. 

Ik vond het een hele verrassing dat ik gewonnen had, 
omdat er dit jaar wel 4 kandidates waren die mee de-
den! Nu ik keninginne was geworden, moest ik bij veel 
dingen aanwezig zijn in de feestweek. Natuurlijk begon 
het met de opening, ondanks het slechte weer, waren er 
veel mensen gekomen! Maar het was echt super leuk, 
om het eens van een andere kant te bekijken! De vrijdag 
daarna mocht ik naar Hearsmahiem om koffie te drinken. 
Ik vond het super gezellig om daar met de ouderen te zit-
ten, ze hebben veel belangstelling voor je, en dat maakt 
het gesprek ook een stuk gemakkelijker! Die middag 
werd ik opgehaald in een mooie cabrio, dat is natuurlijk 
ook een leuke bijkomstigheid! En werd ik gebracht naar 
het dartstoernooi en het fierljeppen. Die zaterdagoch-
tend mocht ik samen met mijn familie naar het Bûten-
poster Brochje. Het was echt super druk daar, maar ook 
super gezellig! Ik zal iedereen aanraden om daar volgend 
jaar ook eens langs te gaan, je leert er altijd meer Buiten-
posters kennen! Die middag was er nog motorsportdag, 
alleen erg jammer dat ik de prijsuitreiking niet gedaan 
heb vanwege het slechte weer! Die avond was het ring-
rijden. En ik mocht jureren! Zoiets had ik nog nooit ge-
daan, en omdat ik zelf ook een paardenfan ben, vond ik 
het ontzettend leuk om te doen! Die laatste dag van de 
feestweek, de woensdag, mocht ik samen met een gast 
naar Concours Hippique. Samen met Geertje de Bruin 
(Zie foto) ben ik de hele dag onder de pannen geweest in 
het gemeentehuis, de paardentram en daarna in de VIP 
tent. Waar Geertje en ik ook samen mochten jureren! 

Het was echt een hele leuk ervaring om keninginne te 
zijn! Eigenlijk jammer dat het maar een weekje duurde. 
En voor volgend jaar, alle enthousiaste meiden: Gewoon 
opgeven! Je bent zo een hele ervaring rijker als je dit al-
lemaal hebt meegemaakt! 

Groetjes, Nathaly.

Concours Hippique wist 
te bruisen in de regen



OPRUIMING
Sportieve fietsen met 8 Shimano 
versnellingen, Shimano naafdynamo, 
onderhoudsvrij remsysteem, roestvrij 
aluminium frame, verende voorvork 
en zadelpen, verstelbare stuurpen en 
Trelockslot met antidiefstalchip.  Ook 
verkrijgbaar in herenmodel. 

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

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

VAN DER VEEN

Finale opruiming!
De helft van de helft!

Geldig t/m zaterdag 4 september
 

Vrijdag 17 september:
MODEFLITSEN

Van  €  899,-  voor  € 599,-     VOORDEEL € 300,-
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Wat  verenigt  ons...     de EHBO-vereniging

Naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerst 
Hulp Bij Ongelukken, afdeling Buitenpost – Ger-
kesklooster.
 
Wie zijn wij?
Onze ehbo vereniging is opgericht op 6 februari 1956 
en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Ver-
eniging EHBO, de grootste koepelorganisatie van de 
ehbo in Nederland. In Friesland zijn er 84 afdelingen 
inclusief de Noordoostpolder met ongeveer 7500 le-
den. De afdeling Buitenpost–Gerkesklooster heeft op 
dit moment  127 leden.

Wat doen wij?
Allereerst verzorgen wij de bijscholing (herhalingsles-
sen) voor onze leden. Deze leden zijn allemaal in het 
bezit van het diploma eerste hulp soms aangevuld met 
diverse aantekeningen. Op de woensdagavond vinden 
deze bijscholingen plaats in het Lauwers College. Elk 
lid moet jaarlijks vijf lessen volgen (dit is inclusief de 
ledenvergadering) om de ehbo-vaardigheden op peil te 
houden, dan wordt zijn of haar diploma om de twee 
jaar verlengd. Deze lessen worden door diverse ehbo 
instructeurs verzorgd. Meestal starten we eens in de 
twee jaar een basiscursus eerste hulp.

Bij voldoende deelname kunnen we ook de volgende 
cursussen verzorgen ;
- Eerste hulp aan kinderen (verplicht voor alle gastou-
ders)
- Reanimatie inclusief AED
- Eerste hulp bij sportongevallen
- BHV trainingen.
Deze cursussen worden gegeven volgens de richtlij-
nen van het Oranje Kruis.
Je hoeft geen lid te zijn /worden van onze vereniging 
om een van bovenstaande cursussen  te volgen.
Elk jaar wordt er uitgenodigd om een herhalingsles te 

volgen anders verliest uw certificaat zijn geldigheid.
Op het gebied van eerste hulp kunnen we ook work-
shops/lezingen verzorgen.
Ook kunnen wij advies geven over eerste hulp materia-
len. Deze materialen zijn ook bij ons te bestellen.

Het doel van onze vereniging is om zoveel mogelijk 
mensen kennis te laten maken met (het belang van  
eerste hulp.

Bij diverse evenementen in ons dorp zijn we preventief 
aanwezig om in voorkomende gevallen hulp te verle-
nen. De overheid eist ook vaak in de verleende vergun-
ning dat er een aantal ehbo’ers aanwezig moet zijn.
U kunt ons ondermeer vinden  bij het fierljeppen (zon-
der ehbo wordt er niet gesprongen), bij diverse voet-
baltoernooien op de Swadde, de Avond-vierdaagse, 
paardendressuurwedstrijden, de wielerronde in Ger-
kesklooster, bij de Swaddekuier en bij sommige eve-
nementen tijdens de feestweek in augustus.

Wilt u meer weten over onze vereniging of over de 
cursussen neem dan contact op met: Jan van der Bij    
tel.: 0511 541838, email:  jvdbij@tele2.nl

WAAR BLEEF
DE FRIESE KLOK?

Luister Binne, ik heb weer een mooi 
verhaal!

OK Boaite ik luister en ben één en al oor!
Dit is geen fabeltje Binne…. Dit is waar 

gebeurd!
Kom op vertel, want ik wordt 

nieuwsgierig!
Welnu Binne dit wordt een verhaal uit de 

vorige Buitenposter eeuw!

Waar bleef de Friese klok?
Beide gebroeders de Moor (Omke 

Sip en Omke Ruurd de Moor) leefden 
samen in de eerste helft van de vorige 

eeuw en bewoonden een pand aan 
het West in Buitenpost.  Zij hadden een 

huishoudster Jansje Faber, die uitermate 
goed voor beide broers zorgde en Jansje 
legde ook de eerste steen van het pand 

(nu nog zichtbaar!) Broer Sip overleed op 
2 februari 1954 en broer Ruurd volgde Sip 

een maand later en wel op 3 april 1954. 
Toen beide broers waren overleden bleef  
Jansje Faber in het pand wonen samen 

met haar huisgenoot in de gedaante 
van een enorme gecastreerde kater die 

wel 20 kilo woog! Een heel verschrikkelijk 
eng beest! Jansje kon beschikken over 

de nalatenschap van beide broers , 
waaronder een mooie Friese klok.
Jansje Faber, niet op haar mondje 

gevallen,  was daardoor niet zo geliefd 
bij veel Buitenposters , maar met haar 

huisarts had Jansje een goede band 
en zij schonk dokter van Helden een 
fraaie Makkumer aardewerk schaal 

met de mooie spreuk  “Daar is het geluk 
waar men zich in dienst stelt van zijn 

medemens”. Deze schaal hangt nog 
steeds bij mevrouw Sien van Helden aan 

de wand!
Begin jaren zestig overleed Jansje Faber 

en dat was niet de bedoeling!
 Jansje was uitermate eenzaam en 

dacht er goed aan te doen rond de 
Kerstdagen ziek te zijn, zodat zij de 
Kerstdagen kon vieren in de sociale 

gezelligheid van het Diaconessenhuis! 
Jansje besloot een dosis slaaptabletten 

in te nemen. Echter Jansje nam er 
iets teveel,  bleef gewoon doorslapen 

en  ,ondanks de medische bijstand 
van dokter van Helden,  besloot zij 
nimmer meer wakker te worden! 
Het Groene Kruis  was één van de 

gelukkigen die een behoorlijk bedrag 
kregen uit Jansjes nalatenschap. Jansje 

had echter bij testament besloten de 
fraaie Friese klok na te laten aan haar 

huisarts. Bestuursleden van het Groene 
Kruis wilden  de klok liever in haar 

verenigingsgebouw en vooral toen werd 
geopperd, dat dokter toch al in het bezit 
was van een Friese klok, werd, overigens 

met volledige instemming van 
dokter, besloten de klok in het Groene 
Kruisgebouw te hangen!  Over de rest 

van haar bezittingen werd een boelhuis 
gehouden en veel oudere Buitenposters 

zullen wel één of andere snuisterij 
uit Jansjes nalatenschap hebben 

aangeschaft!!  Dus de klok ging naar 
het Groene Kruis gebouw en heeft daar 
jaren gehangen tot grote tevredenheid 
van iedereen die het gebouw bezocht! 

Toen echter in de jaren negentig van de 
vorige eeuw het Groene Kruis ophield te 

bestaan is ook de Friese Klok verdwenen. 
Zeker weten, dat er in Buitenpost nog 

mensen (op leeftijd) zijn die zich het 
wel en wee van de Friese Klok kunnen 

herinneren. Ga eens diep in je geheugen 
en los dit raadsel op!

Dat is echt een heel verhaal Boaite!
Ja Binne, daar hoor je van op hè?

 Geloof jij dat er nog iemand is die hier 
meer van weet Boaite?

Moet mogelijk zijn Binne want er zit 
maar zo’n 15 jaar tussen!

Zijn er dan nog “Oud Groene Kruisers” ?
Natuurlijk Binne, ik reken op reactie!

Hoe moet dat dan Boaite?
Gewoon de redactie van de Binnenste 

Buiten benaderen Binne.
Dus Buitenposters denk na, ga even 

terug in de tijd,
Want Binne en Boaite willen ook weten...

Waar is de Friese Klok van Jansje 
Faber????

Binne en Boaite in gesprek

Swaddekuier 2010 succesvol!
De organisatie van de Swaddekuier zag op vrijdag 6 en zaterdag 7 augus-
tus maar liefst een dikke 900 wandelaars aan de start verschijnen. Het is 
een nieuw hoogtepunt in de nog maar korte geschiedenis van de Swadde-
kuier. Een groot aantal vrijwilligers zorgde samen met de organisatie voor 
een perfect verloop van het Buitenposter wandelevenement. Ook de poli-
tiek leverde een sportieve bijdrage. CDA gedeputeerde Tineke Schokker, 
Achtkarspelens CDA-wethouder Jan Lammers en PvdA-wethouder Rick 
Schaafstal van de gemeente Kollumerland lieten hun sportieve kant zien 
en liepen mee. Ook dit jaar stond en de wandeltochten in het teken van 
het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Stempel en ser-
viceposten waren er onder meer bij een kaasboerderij, een zorgboerderij, 
en drie veehouderijen. Ook in het kerkje van Augsbuurt was een stempel-
post ingericht. Alle lopers werden onderweg getrakteerd op flesjes water, 
soep, broodjes, snoepjes, kaas, melk en karnemelk.
Dank zij de steun een groot aantal sponsoren kon de organisatie de Swad-
dekuier met een positief resultaat afsluiten. Een deel van het positieve 
resultaat wordt bestemd voor de Stichting Beeldgestuurde Behandeling 
van Kanker (SBBvK). Deze nieuwe behandelingsmethode geeft meer kan-
sen op overleving van kankerpatiënten. Het bedrag zal binnenkort worden 
overhandigd aan de stichting. Voor 2011 staat de Swaddekuier gepland op 
12 en 13 augustus. De organisatie bespreekt op het moment plannen om 
er in dat jaar ook een Swadderun aan te verbinden.

Drie keer ´hoog´bezoekDe foto
Drie fotografische grepen uit de 
feestweek door Hielke Boorsma. 

Links een imponerende ‘hoogwerk-
ster’ tijdens het straatartiestenfes-
tival in de Kerkstraat. Direct hieron-
der: burgemeester Tjeerd van der 

Zwan en Commissaris der Koningin 
John Jorritsma met echtgenotes in 
de koets tijdens de opening van het 
Concours Hippique bij het Jeltinga-
huis. Helemaal onder: een staartje 
van de feestweek vond plaats op 
woensdag 25 augustus. De bal-
lonvaart van het Concours werd 

vanwege het weer op de dag zelf 
afgelast, en kon pas drie weken later 
alsnog veilig de lucht in. Voor de op 
hun geduld geteste passagiers was 

het niettemin een hoogtepunt.

Vakantieprijs in 
Denekamp
Dinsdag 10 augustus, tijdens 
de drukbezochte Peerkesdag, 
was de bekende muis Geronimo 
Stilton (van de kinderboeken) in 
Denekamp. Op de foto ziet u de 
hoofdprijswinnares van de kleur-
wedstrijd, de 10-jarige Daisy 
Langenberg, die aan de Gysbert 
Japiksstraat woont en leerlinge 
van cbs De Lichtbron is. Zij mocht 
een boek uitzoeken en persoonlijk 
door Geronimo laten signeren. De 
daarvan gemaakte foto kwam in 
enkele kranten uit die omgeving 
en die kreeg Daisy allemaal toege-
stuurd.

Logisch dat de ouders, Willem 
en Elisabeth Langenberg, trots 
op hun dochter waren. Het gezin 
vierde in de bouwvak drie weken 
vakantie op camping ‘Bij de bron-
nen’ dichtbij Ootmarsum en Dene-
kamp. Daisy had nog meer geluk 
op de camping. Zij won drie prij-
zen met kinderbingo, waaronder 
de hoofdprijs die bestond uit een 
grote kinderpoppenstoel. Daar 
kreeg ze een barbiepop bij met al-
les erop en eraan en ook nog een 
knutselpakket. Daisy heeft dus 
wel vaker geluk.



Auto van de week:
Opel Vectra C Opel 
Astra Station 1.6; Kleur: 
zwart-metallic; Km-stand: 
127000; opties: airco, 
cruise-control, trekhaak, 
elec. ramen en spiegels; 
prijs: € 4999,-

Borgers 5 kg. € 4,95
Bospeen per bos € 0,99
Elstar nieuwe oogst 1 kg. € 1,49
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Digitale fotografie 1
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;
mobiel: 06 33930245; e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Digitale fotografie 2
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;
mobiel: 06 33930245; e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Fotoclub
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;
mobiel: 06 33930245; e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Computercursus 1
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;
mobiel: 06 33930245; e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Computercursus 2
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;
mobiel: 06 33930245; e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Quilten
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

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
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
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

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

Start bij voldoende aanmelding.
Kosten: nog onbekend

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

Bloemschikken
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

Workshop bloemen
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

Uitnodigend communiceren
Maandagavond: 19.30 – 21.00 uur (3 keer)

Start bij voldoende aanmelding
Kosten: € 79,00 (incl. hand-outs)
Cursusleider: Harry van der Laan

Opgave/inlichtingen: Harry van der Laan,
h.vdlaan@knid.nl

of tel. 0519 562487
www.bestecommunicatie.nl

(alle cursussen inclusief koffie en thee)

Cursus Fries start 30 september
Donderdag 30 september 2010 starten we bij voldoende 
deelname weer een basiscursus Fries in het Koartling. 
Deze cursus is bestemd voor mensen die nog niet zo lang 
in Friesland wonen en graag de Friezen in hun omgeving 
willen verstaan. We besteden ook veel aandacht aan het 
lezen van teksten, bijvoorbeeld uit boeken of  artikelen 
uit de krant. Eigen inbreng van cursisten wordt altijd op 
prijs gesteld.

Deze cursus Verstaan en Lezen bestaat uit 20 lessen, 10 
lessen voor de kerstvakantie en 10 lessen vanaf januari 
2011. Aan het eind van de cursus kun je het Fries goed 
verstaan en lezen. De cursus kan (dit is niet verplicht) 
worden afgesloten met een examen. We beginnen op 
donderdagavond 30 september 19.30 uur in It Koart-
ling, Schoolstraat 31. Aanmelden kan via de website van 
de AFUK: www.afuk.nl of telefonisch 058- 2343070. Het 
kan ook via ondergetekende, Gerbrig Vreeling, telefoon: 
0511- 542738.

Nieuwe cursus:
Uitnodigend Communiceren
   
De cursus Uitnodigend Communiceren is een basis cur-
sus waarvoor geen voorkennis vereist is. Voordat je aan 
de cursus begint is er een korte (telefonische) intake zo-
dat ik weet wat je wilt leren. Jij als cursist weet dan wat je 
van de cursus kunt verwachten. Je specifieke leer-doelen 
worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt. Afhanke-
lijk van de vragen die er leven kan er veel aan de orde 
komen. Om die reden verwacht ik van de cursist een 
actieve rol. Tijdens de cursus kunnen veel vragen beant-
woord worden: Hoe ga ik om met weerstand?  Hoe maak 
ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe luister ik goed naar een 
ander? Hoe vertel ik het mijn leidinggevende wanneer 
ik het ergens niet mee eens ben? Hoe ontvang ik kritiek? 
Een aantal vragen van de vele vragen waar iedereen wel 
eens mee worstelt. Tijdens de cursus gaan we het hier 
over hebben. Behalve de incident methode komen er an-
dere theorieën en methodieken aan bod  waardoor meer 
inzicht in de communicatie verkregen kan worden. 
De cursus communicatie wordt gegeven in een groep 
van 6 tot 10 personen. De grootte van de groep staat ga-
rant voor persoonlijke aandacht van de docent. Aanvang 
van de cursus is op maandag 18 oktober van 19.30-21.00 
uur en het beslaat 5 avonden aaneengesloten.
Voor opgave en informatie over de cursus: Harry van der 
Laan, tel: 0519 562487 of e-mail h.vdlaan@knid.nl
Of bij Evertje Gatsonides tel.: 0511-542772

De Cursusmarkt 2010-2011 vindt plaats op zaterdag 4 september van 13.30 - 16.30 uur. Het is een 
goede gelegenheid  informatie te vinden over de diverse onderdelen van het cursusprogramma 
en kennis te maken met de cursusleiding. Ook kunt u zich er laten inschrijven.

Naar onze mening is het ons gelukt een breed en compleet programma samen te stellen, waarin 
ook twee interessante nieuwe cursussen te vinden zijn.  Enkele zijn al volgeboekt, hieronder vindt 
u een lijst van de onderdelen waar nog ruimte voor deelname is. Schrijf u zo spoedig mogelijk 
in!

Het nieuwe seizoen start met een nieuwe cursusleider voor de herstarte Computercursus, te we-
ten Harry Nienhuis.  Ook proberen we liefhebbers voor de cursus Aquarelleren te vinden, gege-
ven door Anton Venselaar. Een nieuw op te starten cursus is die van ‘Uitnodigend Communiceren’, 
gegeven door Harry van der Laan. Op de markt zal hij hierover het een en ander vertellen. Vorig 
jaar is de nieuwe leesgroep enthousiast begonnen en zij gaan dit jaar door. Ook is er een cursus 
Muziek op Schoot geweest, welke erg succesvol was. Voor deze cursus zoeken we weer nieuwe 
mensen en jonge kinderen.

U bent van harte welkom op onze cursusmarkt en kunt vrijblijvend er een kijkje nemen. De koffie 
en thee zijn voor onze rekening!

Cursusmarkt op 4 september!

Nieuw seizoen is tegelijkertijd 
een nieuwe uitdaging
Voor het bestuur van It Koartling is al jarenlang de 
maand september het moment om een nieuw sei-
zoen op te starten. Met een positieve instelling en 
de ambitie weer zo nuttig mogelijk aanwezig te zijn 
in het buitenposter gemeenschapsleven wordt met 
het kinder- en jongerenwerk, het cursuswerk en het 
facilitaire werk weer begonnen. Goed nieuws is dat 
wij kort geleden een subsidie van 2000 euro van 
het Oranjefonds toegezegd hebben gekregen. Dit 
bedrag zal gebruikt worden om de jeugdsoos een 
make-over te geven. Maar nog steeds is weinig van-
zelfsprekend. De nieuwe gemeenteraad- en college 
zullen met hun in het voorjaar aangekondigde fi-
nanciele maatregelen ook het sociaal cultureel werk 
behoorlijk raken. Hoe wij in de komende maanden 
uit de bezuinigingsslag zullen komen, is een bange 
vraag. Het werk is verder onverminderd afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers, het steeds schaarser 
wordende levensbloed van verenigingen. Ook wij 
hebben dringend mensen nodig om het bestuur 
te versterken en het kinderwerk nieuw leven in te 
blazen. Zonder onze ogen te sluiten voor de moei-
lijker omstandigheden, gaan wij ook in het seizoen 
2009-2010 er weer voor. Wij doen daarbij een sterk 
beroep op alle Buitenposters om ons werk, hoe dan 
ook, in raad en daad te steunen. U kunt daarover 
contact opnemen met secretaris J. Kootstra, tel. 
541322 of e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Deze onderdelen van het cursusprogramma zijn nog open voor deelname



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

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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  
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Over de buitenposter schrijver Garmt StuivelingK l im in  de  pen...
Ron Kuil

Uit  de  oude doos
 foto’s: Juul Beerda

‘Het dorp van mijn jeugd’ – niet mijn woorden maar van 
Garmt Stuiveling (foto onder), misschien de bekendste 
schrijver die Buitenpost heeft voortgebracht.

Zijn vader was het nieuwe 
hoofd van de openbare la-
gere school in Buitenpost en 
Garmt werd in 1907 geboren 
in Stroobos waar de familie tij-
delijk was neergestreken. Ons 
buurdorp Twijzel bezit welis-
waar een echt als museumpje 
ingericht schrijvershuis (voor 
Simke Kloosterman), maar wíj 
kunnen weer bogen op twee 
Stuiveling-huizen: eerst woon-
de hij op Voorstraat 48 (zestien 
jaar) en vervolgens nog acht 
jaar op Voorstraat 46.  De beste 
herinneringen had hij aan Voorstraat 46. Een eigenaardig 
huis met zes buitendeuren en meer dan twintig beneden-
ramen dat volgens Garmt ‘kon wedijveren met gebouwen 
uit het koloniale Java’, maar bovenal een heerlijke tuin bezat 
met slingerpaden, hoog opgaande bomen, een klein heuvel-
tje en een uitgebreide moestuin. 
Een sterke herinnering had hij ook aan de zondagmiddag-
wandelingen naar het paradyske. In die dagen een ‘stelsel 
van zandwegen […] uitermate geschikt voor wandelingen 
van wisselende lengte door gras- en bouwland, langs el-
zenstruiken, meidoorns en wilde roos, met af en toe een 
wijd uitzicht tot aan de horizon, en nooit iets menselijks dan 
soms een vlonder en een afgelegen kleine boerderij’. 
En het dorp zelf? Het kerkhof, toen nog rond een ‘stoer wit 

kalkig bouwwerk’, was ‘het enig gemeenschappelijke in het 
fel-verdeelde dorp’. Een vooral kerkelijke verdeeldheid waar 
zijn vader, als representant van de ‘neutralen’, natuurlijk wei-
nig mee op had.  De laatste jaren was Garmt spoorstudent 
naar Groningen. In het jaar dat hij debuteerde als dichter met 
de bundel Elementen (1931) nam hij ook afscheid van Bui-
tenpost. Sommige gedichten hebben misschien de herin-
nering eraan vastgehouden:

‘De lentedag is puur en duizelend
van licht en schoonheid op de landen,
en zonnegoud vergruizelend
over mijn hoofd en handen;
rondom mij vind ik stilverdroomde prachten:
een gele bloem, een web van stralend rag;
boven mijn hoofd een struik met knoppen-
vrachten,
die in de dag
uitstoot zijn breedbelovend dragen;
er glijdt een glans glinstrend langs ieder blad,
en in de verte vonken de hagen:
een wonder van bloei naast elk pad. […]’

Later keerde hij met zijn gezin ’s zomers nog 
naar het huis aan de Voorstraat terug. ‘En als ik 
nu (schrijft hij in 1955), een zeldzame keer van 
Groningen naar Leeuwarden reizende, de dreu-
nende brug over de Lauwers gepasseerd ben 
en de trein voel remmen bij het eerste station 
in Friesland zie ik vanuit de trein – zonodig ook 

door bomen en struiken heen – een hoog wit ooievaarsnest 
en twee huizen aan de straat daarachter.’ 
Vanuit dat station kan men nog steeds ook de weg naar 
het paradyske inslaan. Zou het niet een idee zijn om in het 
nieuw geplande stationskwartier een tunneltje of een plein-
tje naar Garmt te vernoemen? Voorwaarde lijkt me dan wél 
dat zijn ‘paradyske’ (bijna) even maagdelijk blijft als toen – en 
dus niet (dat malle plan van een tijdje geleden) een enclave 
wordt voor welgestelde pensionado’s! 

Ik geef graag de pen door aan Griet van Dijk.

(Op de foto onder: het voormalige huis van Garmt Stuiveling 
aan de Voorstraat (‘met meer dan 20 benedenramen’, links 
ervan staat het tweede huis waar hij daarvoor gewoond 
heeft, de voormalige drukkerij Spa; foto: Ron Kuil)

Reisje van de jongelingen- en meisjesvereniging, eind jaren 40 - Achterste rij van links af: 
Seeske van der Meer, Gebke de Vries, Fokina Wagenaar, Jan Sevinga, Hein van Lune, An-
nie van der Vlugt, Annie van der Veen, Neeltje van der Valle, Aukje van der Valle, Sjoukje 
Hoekstra, Sietske Hoekstra; Tweede rij: Romke van der Meer, Walter Dijkstra, Sjoukje Kazi-
mier, ?, ?, Jan Waltje, Jan Dijkstra, ?, Geert van der Wal, Joh. Metzlar; Zittend: Jannie Heid-
buurt, Jelle Pilat, Geertje Dijkstra, Betty van Maassen, Feike van der Veen, Lut Pilat, Aagje 
Veenstra, Alina Heins, Seeske Dijkstra, Eelke van der Valle, Cris Kooistra, Trien Heins.

Dagje uit met de jongelingen- en meisjesvereniging - Bovenste rij: Wiebe Heins, ? , Harmke 
Kazimier, Pietsje Kazimier, Jan Waltje, ? , Mient Heins, Romke van der Meer; Tweede rij: 
Kees Heins, Bonne de Boer, Aukje Dijkstra, Limmy van der Weg, Jettie Jagersma, Liesbeth 
Nettinga, Trien Wijma, Joh. Veenstra, verloofde van Romke van der Meer; Derde rij: Sj. Ka-
zimier, Alina Heins, B. Stiksma, Seeske Dijkstra, Dirk Pilat, Sjoukje Veenstra, Willie van der 
Tuin, Kee Veenstra, Geertje Dijkstra, Jelle Pilat; vierde Rij: Maaike Reitsma, Jantje Renkema, 
Foppie van der Meer, Ietsje Zwaagstra, ? , Wikje Westra, R. Bruining, Tjalling Beiboer, Maaike 
Waltje, Joop Postma, ? , Coba Olthof; Zittend: Tienke Pilat, Djoeke Waltje, Eke Landman, 
Melle Rekker, Trienke Pilat, Remkes Wijnstra, Wieke Hazenberg, Andries Turkstra, Riemke 
de Bruine, ? Fokkens.

Dat de Stichting Oud-
Achtkarspelen in Ben 
Datema een artistieke 
voorzitter heeft, blijkt 
uit het feit, dat hij bij 
boekhandel IJlstra in de 
Kerkstraat aquarellen 
tentoonstelt.

Het landschap van Acht-
karspelen staat centraal, 
maar waren zeker niet het 
enige onderwerp. Hij liet 
zich inspireren door o.a. 
voormalige natuurbeelden 
en door restanten hiervan, 
die nog min of meer aanwezig zijn. Enkele aquarellen geven plaatsen weer van vroegere 
gebouwen zoals de spitkeet te Harkema en de eerste woningwetwoning aldaar, die in 
1912 tot stand kwam. Andere geven bekende plekken als de mûntsegroppe bij Harkema, 
de verdwenen kooi bij Augustinusga of de voormalige brug bij Blauwverlaat (foto onder) 
weer. In totaal zijn er 21 lijstjes aan de muren van de sfeervolle expositieruimte achter in de 
boekhandel te vinden. Een brochure geeft verdere tekst en uitleg. Dochter Berna Datema 
opende deze tentoonstelling.

‘Historische’ aquarellen bij boekhandel IJlstra
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Hurkers

Normaal gesproken zit je een 
maand vooraf al met de routekaart 
op schoot om de welbekende route 
voor het zoveelste jaar te verken-
nen. De weg naar Zuid Frankrijk is 
nog altijd dezelfde als toen we met 
pa in de gele Citroën die kant opre-
den. Gezien de drukte op het werk 
was de voorstudie, en daarmee de 
voorpret achterwege gebleven en 
dus zit je eigenlijk heel plompver-
loren plotseling in de auto met de 
vouwwagen er achter. Het is zover, 
de vakantie is uitgebroken! 
Het kerktorentje bovenop de berg 
in Luik is het teken dat de vakantie 
echt is begonnen. De grote gaten in 
de weg en de wegbewijzering die 
ondersteboven achter een boom 
hangt en die je alleen kunt zien als je 
achterom kijkt bevestigt dat je echt 
in België bent. Gelukkig is dat land 
breder dan hoog en ben je er snel 
doorheen. In Luxemburg even oplet-
ten dat je, als een echte Nederlan-
der, niet het goedkoopste tankstati-
on mist en dan eindelijk Frankrijk in. 
En dan… daar is het dan zover… de 
Peage! Eindelijk mag je weer beta-
len voor het feit dat er geen grote 
gaten in de wegen zitten en dat er 
geen levensbedreigende vangrails 
langs de weg staan die in principe 
bedacht zijn op je leven te redden. 
Maar niet delen Frankrijk en zeker 
niet in België. Daar zijn die vangrails 
bedacht om er voor te zorgen dat 
je zo snel mogelijk uit je lijden ver-
lost wordt mocht je er ooit mee in 
contact komen. Met veel genoegen 
worden er dus euro’s neergelegd 
voor Route de Soleil. We waren van 
plan om dit jaar minder campings 
aan te doen en minder ver weg te 
gaan. Rust was het motto en een 
schone camping met zwembad 
en glijbaan het doel. De camping-
gids wordt onderweg grondig uit-
geplozen en er wordt een camping 
gevonden met een meer op maar 
600 meter afstand, dat is te over-
bruggen en dus zetten we de tent 
op. Helaas blijkt, zoals zo vaak, het 
meer eerder op 1600 meter afstand 
dan op 600 maar dat mag de pret 
nog niet drukken. Bepakt en bezakt 
in de auto naar het meer en dan 
blijkt dat je er niet mag zwemmen. 
Dat begint niet goed…
Op de volgende camping gaat het 
beter, volgens de campinggids. Een 
geweldig zwembad met glijbaan, 
restaurant en alle andere geneugten 
des levens. Helaas bleek ook daar 
het zwembad niet op de camping 
maar een flinke wandeling. Schreef 
ik vorig jaar nog dat er geen camping 
zonder Nederlanders te vinden was, 
wij hadden hem gevonden! Prak-
tisch geen medelander te vinden…
en al snel bleek waarom…
Hele hordes Franse jeugd waren 
door hun ouders hier afgeleverd 
om zelf van een rustige vakantie te 
kunnen genieten en er waren ook 
alleen maar ‘hurkers’ te vinden om 
de broodnodige darmverlichting op 
los te laten. Kortom, ook die ervaring 
was van korte duur en al snel lieten 
we de tot diep in de nacht feestvie-
rende Fransen achter ons. Na nog 
wat omzwervingen zijn we uiteinde-
lijk op een prachtige camping beland 
helemaal onderin Frankrijk waar we 
met onze aangeschoven vrienden 
heerlijk hebben kunnen genieten.
Op de bonnefooi er op uit, je bent 
verzekerd van avontuur!!

Reinold

Reinold Paauw

Veilige ingang peuterspeelzaal 
‘de Krobbekûle
Met ingang van het nieuwe schooljaar komt een lang gekoesterde wens 
van de leidsters, het bestuur en veel ouders van peuterspeelzaal ‘de 
Krobbekûle’ uit; de Buitenposter peuters kunnen vanaf nu via een zij-
ingang de peuterspeelzaal veilig in en uit.
Tot voor kort was de hoofdingang aan de Schoolstraat de enige weg om 
naar binnen en buiten te gaan, maar dit voldeed al lang niet meer aan de 
veiligheidseisen van de ouders.
Het kleine stukje van de Schoolstraat wordt druk bereden door vracht-
verkeer van de Poiesz; samen met het smalle stukje trottoir en onder-
nemende, loslopende peuters, zorgde deze ingang voor veel hartklop-
pingen.
Vlak voor de zomervakantie is nu eindelijk een veilige zij-ingang gereali-
seerd aan het Jeltingapad.
Er zijn tevens houten rekken geplaatst waar fietsen geparkeerd kunnen 
worden.
Tevens hopen we dat deze ingang ouders ook stimuleert om hun auto op 
de parkeerplaats te zetten en niet aan de Schoolstraat.
Kortom, de peuters van peuterspeelzaal ‘de Krobbekûle’ gaan vanaf 
maandag 23 augustus zeker ‘Weer veilig naar school’.

Karin van Meurs
Bestuur psz ‘de Krobbekûle’

Kaatsen is een typische sport van de Fryske 
klei. Buitenpost ligt op het randje van klei en 
wâldstreek. Wâldmensen lopen doorgaans 
niet over van enthousiasme voor deze oer-
oude, Friese sport. Toch heeft ons dorp een 
heel oude kaatsclub. Op 16 september 2006 
bestond deze vereniging honderd jaar en ter 
gelegenheid van dat heuglijke feit werd een 
prachtig jubileumboek uitgegeven. Buiten-
post heeft ook een heel bekende kaatser. Hij 
nam al zeven maal deel aan de PC in Frane-
ker. Zijn naam is Jan Dirk de Groot. 

Op zevenjarige leeftijd begon Jan Dirk te kaatsen 
in zijn geboorteplaats Rauwerd. Toen de familie 
later naar Holwerd verhuisde, sloot hij zich daar 
aan bij plaatselijke kaatsclub Concordia. In 2004 
kreeg hij van zijn werkgever de mogelijkheid om 
in Buitenpost te gaan wonen. Jan Dirk kon dan 
bedrijfsleider van een vleesvarkensstal worden. 
“Er was een mooi woonhuis bij en mijn vriendin 
Elleke en ik vonden het een prachtig aanbod”, 
vertelt Jan Dirk, “IK woonde toen nog bij mijn 
ouders en  had al een paar jaar verkering. Het 
werd tijd om op eigen benen te gaan staan en 
dus zeiden wij allebei volmondig: Ja. Tot op dag 
van vandaag hebben wij het hier erg naar onze 
zin”. Nadat ze gesetteld waren aan de Trekweg 
besloot Jan Dirk om lid te worden van de kaats-
club Buitenpost.

Jan Dirk trainde tot voor kort drie keer per week. 
Nu hij het erg druk heeft op zijn werk zijn de 
trainingen teruggebracht tot twee maal. “Zo’n 
training bestaat vooral uit conditie opbouwen; je 
moet het gevoel met de bal te pakken zien te 
krijgen en je moet een goed onderling teamge-
voel opbouwen met de spelers met wie jij de 
partuur vormt”, vertelt Jan Dirk. Voor de niet-
kenners : Een partuur is de benaming voor een 
team van drie personen. Dit jaar speelt Jan Dirk 
samen met Karel Nijman uit Leeuwarden en Pier 
Piersma uit Easterlittens. Ze trainen meestal 
op velden in Beetgum en Stiens. Hun coach is 
Hotze Rusticus. “Zo’n partuur speelt maximaal 
één seizoen samen”, legt Jan Dirk uit, “Daarna 
is het over en ga je een volgend seizoen met 
twee andere maten verder. Soms loopt het in 
een partuur voor geen meter en zit er ook geen 
verbetering in. Er zijn drie cyclussen in het kaats-
seizoen. Dan bestaat de mogelijkheid om tijdens 
zo’n cyclus van partuur te wisselen”.  Ja, en voor 
alle wâldpieken en andere import-Buitenposters, 
niet afkomstig van de klei die dit lezen en zich 
afvragen: Wat is kaatsen? De spelers slaan een 
klein balletje, gevuld met paardenhaar, met de 
blote hand over een veld dat ongeveer twee 
maal zo lang is als een tennisbaan. Men speelt 
drie tegen drie, waarbij de zogenaamde opslager 
serveert en de perkspelers in het achterveld van 
de tegenstanders proberen te retourneren. Het 

plaatsen van de bal steekt nauw, de opslagers 
serveren hard en een hoogstaande techniek is 
vereist.” Eigenlijk gaat het alleen maar om tech-
niek”, vertelt Jan Dirk, “Loopt dat die bewuste 
dag goed, dan win je. Zit je in de winnende par-
tuur en je bent bovendien de beste speler van 
het team, dan word je uitgeroepen tot koning”.  

Jan Dirk is diverse keren koning geweest, maar 
tot koning van de PC heeft hij het nog niet ge-
bracht. De PC is de belangrijkste wedstrijd van 
het seizoen en wordt ieder jaar sinds 1854 ge-
organiseerd. Vier maal ging de PC niet door; in 
1859 vanwege een pokken epidemie; in 1866 
vanwege cholera en in 1943 en 1944 vanwege 
de Tweede Wereldoorlog. Dit jaarlijkse sport-
evenement heeft dus een enorme historie en 
Jan Dirk doet zijn uiterste best om zijn naam 
in de annalen van de PC te krijgen. Dan moet 
je als kaatser wel wat kunnen maar aan talent 
ontbreekt het Jan Dirk de Groot niet. Hij stond 
in deze 157e editie van de PC voor de zevende 
keer op de deelnemerslijst. “Dit jaar regende het 
vreselijk en dat had invloed op het niveau”, aldus 
Jan Dirk, “dat was erg jammer, maar het weer 
heb je niet in de hand”. Ook dit jaar lukte het de 
partuur van Jan Dirk niet om te winnen. Hopelijk 
volgend jaar beter.

Naast kaatsen zijn darten en vissen zijn grote 
hobby’s. Hij dart nog altijd bij zijn club in Holwerd. 
Vissen doen Jan Dirk en zijn vrienden vooral op 
roofvissen, zoals snoeken. Meestal gaan ze dan 

naar Denemarken en vissen ze in de wateren 
rondom Aarhus op Jutland. Prachtige omgeving 
daar en je vangt er altijd veel. Een keer weken 
we uit naar Ierland. We wilden eens een keer 
wat anders.” In alle pubs stonden enorme op-
gestopte snoeken en de Ieren vertelden sterke 
verhalen over grote vissen die ze hadden gevan-
gen”, vertelt Jan Dirk, “Maar wij waren met zijn 
negenen en in een week tijd hadden we slechts 
twee miserabel, kleine snoekjes gevangen. Het 
was de moeite niet waard en het jaar daarop 
gingen we maar weer terug naar Denemarken”. 
Op de schoorsteenmantel staat een foto, waar 
Jan Dirk een grote snoek van 1.07 meter heeft 
gevangen. “Dat was echt topsport om dat beest 
op de wal te krijgen” zegt Jan Dirk en uw Bin-
nensteBuitenpost-correspondent gelooft hem 
graag.

Op de vraag of hij een fanatiekere kaatser is of 
darter, antwoordt hij: “Het maakt niet uit. Je wilt 
winnen, dat zit in je aard. Wanneer ik het soms 
verknal bij het darten dan ben ik soms dagenlang 
in mijn vrije tijd bezig om te oefenen zodat ik het 
een volgende keer beter doe”. Waar Jan Dirk 
ook van geniet is de enorme leuke sfeer en ge-
zelligheid rondom de kaatswedstrijden. “Stap ik 
in een willekeurig dorp een kroeg binnen ergens 
in Noord Friesland dan zijn er altijd mensen die 
mij herkennen van het kaatsen”, zegt Jan Dirk 
“Je hebt in de loop der jaren een enorme vrien-
den en kenniskring opgebouwd en zoiets, daar 
hou ik nu eenmaal van”. 

Jan Dirk de Groot, kaatserSpor tkoppen
door Bote de Haan

Honderden keren was ik er langs gelopen, vele honderden keren, langs die 
mooie statige pastorie aan de Voorstraat. Hij had iets imponerends met z’n 
grote ramen en grote mooie voordeur. En met die 2 grote dikke bomen 
vlak aan de straat, waar ‘k dus heel dicht aan voorbij liep. De pastorie is van 
eigenaar veranderd en werd opgeknapt. Nieuw dak, geschilderd in andere 
kleuren. De tuin werd opgeruimd en er werd nieuw graszaad gezaaid. En 
ten laatste: een nieuw hekwerk. Komt het nu door dat mooie blauwe hek 
dat ik nu pas zie dat er in de ene boom een hele grote holte zit?  Waarom 
is me dat nooit eerder opgevallen? Een antwoord zal ik wel niet krijgen.

H.G.Wiersema-van der Es

De foto
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Buitenpost 1940-1945, deel 10 - Gevaarlijke avonturiers

politiefoto van Gaillard

Aan de Voorstraat 25, thans het installatiebedrijf J. Bremer en 
Zn, had Bonne IJlstra in de oorlogsjaren een kantoorboekhan-
del en drukkerij. Dinsdag 17 oktober 1944 kreeg hij onverwacht 

bezoek  van twee onbekende personen, gekleed in het Duitse 
N.S.K.K.-uniform (National Sozialistisches Kraftfahrer Korps). Hij 
schrok. Maar toen zij zich hadden bekend gemaakt als Neder-
landers en verklaarden illegale werkers te zijn, was het ijs spoe-
dig gebroken. 

De beide vreemdelingen waren Pieter Johannes Galliard en 
Albertus Hut. Zij hadden zich destijds vrijwillig gemeld bij de 
N.S.K.K., maar waren gedeserteerd. Op 11 oktober waren ze 
over de grens gevlucht naar Groningen, waar Hut woonde. Gal-

liard was de volgende dag doorgereisd naar Leeuwarden, naar 
zijn schoonouders. Daar logeerde op dat moment zijn vrouw. 
Maandag 16 oktober 1944 ging hij weer terug naar Groningen, 
waar hij opnieuw Hut opzocht. Daar beraamden beide avontu-
riers nieuwe plannen. Ze besloten om een illegale beweging op 
te zetten en stelden alvast een concept op. De volgende dag, 17 
oktober, vertrokken ze op de fiets naar Friesland. Ze gingen wel 
zeer voortvarend en gevaarlijk te werk. Toen ze in Buitenpost 
de drukkerij van IJlstra zagen, stapten ze meteen naar binnen 
en maakten zich bekend als illegale werkers. Op verzoek van 
Galliard drukte IJlstra de gewenste pamfletten. Tevens drukte 
hij op oranjekleurig dun karton een zogenaamde alarmkaart. De 
ondertekening van deze papieren met de letters Q.K.H. zijn de 
volgletters van de initialen van P.J. Galliard. De datum 16 octo-
ber 1944 in plaats van 17 october 1944 gebeurde op aandrang 
van IJlstra uit veiligheidsoverwegingen. De alarmkaarten droe-
gen nummers boven de 1300. Dit deed men om de indruk te 
wekken dat er reeds een groot aantal was verspreid.

Inmiddels was Pieter Hania in de drukkerij verschenen, waar hij 
de beide pseudo-Duitsers ontmoette. Hij kreeg al spoedig in de 
gaten dat het geen echte Duitsers waren. Toen het drukwerk 
klaar was, vertrokken de beide heren naar Leeuwarden. IJlstra 
en Hania zullen ongetwijfeld nog wat hebben nagepraat over dit 
vreemde bezoek. Opmerkelijk is het dat IJlstra zo snel zijn ver-
trouwen gaf aan dit tweetal. Bij de schoonouders van Galliard in 
Leeuwarden was Ids Kuipers ondergedoken. Deze vertrouwde 
Galliard niet, omdat hij bij de N.S.K.K. had gediend. Maar toen 
deze hem beide pamfletten had getoond, won hij het vertrou-
wen van Kuipers. Er werd nu een nieuw concept voor een ille-
gaal pamflet geschreven. Dit zou opnieuw in Buitenpost worden 
gedrukt. Donderdag 19 oktober 1944 verschenen ze, nu met zijn 
drieën, weer bij IJlstra. Deze was kennelijk wat voorzichtiger ge-
worden. Ze kregen te horen dat er geen stroom voorhanden 

was. IJlstra verwees hen naar Visser in Kollum. Maar ook Visser 
was niet zo gelukkig met dit bezoek. En vooral niet met hun 
wens om 4000 illegale pamfletten te drukken. Terwijl hij het zet-
sel zo langzaam mogelijk klaar maakte, zon hij op een uitvlucht 
om er vanaf te komen. Toen hij het klaar had, ging hij even naar 
voren. Direct daarop kwam hij terug met de mededeling dat er 
een Duitse patrouille onderweg was naar Kollum. Het drietal 
vond het nu raadzaam om zo snel mogelijk te vertrekken. Het 
zetsel werd in de fietstas mee genomen.

Via Buitenpost kwamen ze uiteindelijk op het Wyldpaed terecht. 
Daar kregen ze voor één nacht onderdak bij mevrouw J. Dijkstra-
Bierema. Deze was bepaald niet gelukkig met de ‘Duitsers’. De 
volgende morgen, op 20 oktober 1944, stuurde ze haar zoon 
naar opperwachtmeester Marten Reitsma, om deze te waar-
schuwen. Omdat het Duitsers betrof waarschuwde deze op 
zijn beurt de Feldwebel Johann Friedrich. De confrontatie met 
de pseudo-Duitsers liep uit op een drama. In een razendsnelle 
beweging schoot Galliard de niets vermoedende Friedrich en 
Reitsma dood. Het drietal nam onmiddellijk de vlucht. Galliard 
en Kuipers wisten te ontkomen. Hut werd in de buurtschap 
Noordermeer, ten noordoosten van Burgum, ontdekt en ge-
dood. Gewaarschuwd door de marechaussee Johannes Kooi-
stra, doken de IJlstra’s enkele dagen onder. 

De bezetter kwam niet 
achter de relaties van dit 
gevaarlijk drietal, hoewel 
ze Reichsmark 5000,- op 
het hoofd van Galliard zet-
ten. Ook het verzet maak-
te jacht op Galliard. Het 
gelukte hem gevangen 
te nemen en met mede-
werking van de directeur 
van de psychiatrische in-
richting te Franeker aldaar 
op te sluiten. Hij wist daar 
uit echter te ontsnappen 
en onder te duiken in Gro-
ningen. Bij de bevrijding 
werd hij alsnog gearres-
teerd. Op 15 september 1947 werd hij door het gerechtshof te 
Groningen in vrijheid gesteld. De uitspraak van de na-oorlogse 
rechter werd niet altijd begrepen en oogstte dan, maar ook 
thans nog wel, scherpe kritiek.

(tekst en foto’s: Jasper Keizer)

Familiebanden
Er waren diverse familiebanden tussen de scheepsbouwers bij 
Rohel. Hieronder volgen enkele van deze relaties (met tussen 
haakjes het trouwjaar):
Pytter Nannes x (1738) Bontje Johannes
Jan Edses x (1754)  Sijtske Hindriks
Johannes Meines Boetes x (1757) Beitske Pytters (dochter van 
Pytter Nannes)
Pytter Nannes x (1771) Sijtske Hindriks (weduwnaar van Bontje 
Johannes en weduwe van Jan Edses)
Frederik Jacobs x (1782) Tjipkjen Edses (zuster van Jan Edses)
Jacob Edses  x (1787)  Ymkjen Pieters (broer van Jan Edses)
Gosse Folkerts (Dijkstra) x (1795) Bontje Johannes Boetes 
(dochter van Johannes Meines Boetes)
Jouke Ates van der Veer x (1819) Beitske Gosses Dijkstra (doch-
ter van Gosse Folkerts Dijkstra)
Jan Jacobs Bijlsma x (1819) Wytske Johannes Pool (zoon van 
Jacob Edses)

Scheepstimmermannen
Volgens het registre civique (een lijst van de mannelijke be-
roepsbevolking) woonden er in 1813 diverse mensen bij Rohel 
die in de scheepsbouw of -vaart werkzaam waren:
Gosse Folkerts Dijkstra mr. scheepstimmerman
Folkert Jans Bijlsma compagnon scheepstimmerman
Jan Jacobs Bijlsma compagnon scheepstimmerman
Willem Pieters Boorsma compagnon scheepstimmerman
Willem Machiels Kramer compagnon scheepstimmerman
Folkert Roels Los  compagnon scheepstimmerman
Hendrik S. van der Meulen compagnon scheepstimmerman
Oege Pieters Hoekstra schipper

In 1816 was volgens het kohier van de hoofdelijke omslag Janke 
Hendriks Schipper (weduwe en tweede vrouw van Gosse Folk-
erts Dijkstra) eigenaar van de scheepswerf. Haar stief-schoon-
vader, de koopman Johannes Meines Boetes woonde bij haar 
in. Een dochter van Gosse Folkerts Dijkstra, Beitske Gosses 
Dijkstra trouwde met Jouke Ates van der Veer. Daardoor werd 
laatstgenoemde eigenaar van de Rode Helling. In 1820 werd 
volgens het notarieel archief van notaris Romein te Buitenpost 

de werf verhuurd aan Jan Jacobs Bijlsma. Zijn schoonvader, Jo-
hannes Klazes Pool, stond borg voor hem. 

In 1824 werd de scheepstimmerwerf te huur aangeboden in de 
Leeuwarder Courant.
1824: Te huur: de van ouds bekende scheepstimmerwerf, op 
de Rohel aan het Collonelsdiep. Wie gading maakt, vervoege 
zich bij den mede-eigenaar Jouke Ates van der Veer, op de Ro-
hel. 

De werf werd gehuurd door Jan Oeges Hoekstra. Mogelijk 
werkte hij samen met Jan Pieters Roorda.

Volgens het bevolkingsregister van 1830 waren de volgende 
mensen op Rohel werkzaam in de scheepsbouw (met vermel-
ding van het huisnummer): 
8. Jan Jacobs Bijlsma scheepstimmerman
9. Willem M. Kramer scheepstimmerknecht
11. Jan Oeges Hoekstra scheepstimmerbaas
12. Jan Pieters Roorda scheepstimmerbaas
13. Lykele Oeges Hoekstra scheepstimmerknecht
14. Wybren Jans Koenes scheepstimmerknecht
 -- Folkert Roels Los scheepstimmermanknecht
 -- Klaas Roelfs Slager scheepstimmermanknecht
 -- Pieter Jans Veenstra scheepstimmermanknecht

Nieuwe eigenaar
In 1848 werd de werf verkocht. Hij was toen eigendom van 
de Buitenposter koopman Durk Kuipers en nog steeds in ge-
bruik bij Jan Oeges Hoekstra. De nieuwe eigenaar werd Wil-
lem Pieters Boorsma met nog enkele anderen. In 1849 bood 
Boorsma de werf al weer te koop aan, maar waarschijnlijk was 
er niemand die de werf wilde kopen of genoeg bood, want hij 
bleef nog tot 1870 eigenaar. Bij de scheepswerf hoorden ook 
drie arbeidershuizen.

- 1848: De notaris C.H. Beekhuis zal verkoopen eene scheeps-
timmerwerf, met woonhuizing en verdere gebouwen en gron-
den, staande en gelegen te Roohel; thans in gebruik bij Jan Oe-
ges Hoekstra. (Leeuwarder Courant)
- 1848: Buitenpost, notaris C. Houdijn Beekhuis; Provisionele 
en finale toewijzing. Betreft de verkoop van een huizinge en 
scheepstimmerwerf, een huis, nog een huis en erf te Rohel, 
koopsom fl. 1020 - Durk Kuipers te Buitenpost, verkoper - Wil-
lem Pieters Boorsma te Oostermeer, koper; en anderen. (nota-
rieel archief) 
- 1849: De notaris C.H. Beekhuis te Buitenpost zal op dingsdag 
den 2 den januarij 1849 verkoopen: een scheepstimmerwerf, 
met twee woonhuizen, schuur, erf, tuin en aanbehooren, te 
Roohel, kadastraal bekend gemeente Drogeham sectie G, nos. 
52 en 53. Een huizing met erf en tuin aldaar, sectie G, nos. 49 
en 444. Een huizing met erf en tuin aldaar, sectie D, nos. 20 
en 21. De helft van een stuk tuingrond aldaar, sectie D., no. 31. 
(Leeuwarder Courant)
- In 1870 verkocht Willem Pieters Boorsma de scheepswerf aan 
Jan Lykeles Hoekstra, een oomzegger van de vroegere huurder 
Jan Oeges Hoekstra.
- 1870: Buitenpost, notaris Chr. Houdijn Beekhuis; Koopakte; 
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven c.a. en een stuk ver-
graven grond te Harkema Opeinde, koopsom fl. 1300,- Willem 
Pieters Boorsma te Harkema Opeinde, verkoper - Jan Lykeles 
Hoekstra te Harkema Opeinde, koper (notarieel archief).
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B. Boersma
Kleine boeren op de
Friese zandgronden
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Nieuwe wintercollectie is binnen!
Bij aankoop van een winterjas 
een shawl cadeau(tot 11 sept.)
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