
Naar aanleiding van vele be-
richtgevingen over eventuele 
sluiting van zwembad De Kûpe, 
is hier een stukje geschreven 
vanuit het zwembad.

Historie
De afgelopen jaren is er veel ge-
beurd. Nadat er eind 2005 met 
een blanco lijst aan deelnemers 
en een slecht onderhouden pand 
door nieuw management gestart 
is, draaien we nu met een bloei-
ende accommodatie. Dit heeft de 
nodige energie en geld gekost. He-
laas werd in die  tijd  het vervoer 
van schoolkinderen en hierdoor het 
schoolzwemmen afgeschaft. Ge-
lukkig kwam de Natte Gymnastiek 
hiervoor in de plaats. 

Groot onderhoud
Vorig jaar heeft er groot onderhoud plaatsgevonden. 
Plafond en verlichting zijn verbeterd, het zwembadfil-
ter is gestraald, gelast en is er nieuw filterzand in ge-
komen. De elektrakasten zijn vervangen en er is een 
nieuwe vloer in de zwemzaal gegoten. Verder zijn de 
randen van de bassins opnieuw gevoegd en is er het 
nodige schilderwerk verricht. Al met al zou je met een 
minimale investering het huidige zwembad nog vele 
jaren prima open kunnen houden.  

Activiteiten
In De Kûpe vinden vele activiteiten plaats. Er is voor 
veel doelgroepen wat wils. Zo is er net weer een spec-
taculaire Herfst-, Zwem-Halloweenweek geweest, 
waarbij er een super grote glijbaan in het water lag. 
Verder werden er diverse spelletjes gedaan. Voorts 
liet de Octopus-duikvereniging groepjes duiken met 
perslucht en ter afsluiting werd er een spetterende 
disco gehouden. Al deze evenementen werden druk 
bezocht. Wij bieden u sportieve bezigheden, zwemles-
sen, personeelsfeestjes, diverse aquasporten, buurt- 
en verjaardagsfeesten of gewoon een kopje koffie. 
De zwemlessen vinden plaats volgens de regels van 
de NPZ-nrz. Vertrouwen, plezier en veiligheid staan 
daarbij hoog in het vaandel. Er kunnen zwemvaar-

digheidsdiploma’s worden behaald met bijvoorbeeld 
snorkelen en survival. Onze instructeurs zijn volgens 
de nieuwste eisen opgeleid. Het gehele team staat ie-
dere dag met veel enthousiasme voor u klaar om u te 
bege-leiden bij uw activiteiten. Iedere woensdagmid-
dag zijn er spetterende bezigheden. Tevens is er in de 
horeca-afdeling een gezellige speelhoek voor kinderen 
aanwezig. 

Verdere informatie
Zwembad De Kûpe draait al ruim 35 jaar onder auspici-
en van Sportfondsen Nederland. Dit is een betrouwba-
re partner die toonaangevend en vernieuwend bezig is 
en maatschappelijke betrokkenheid en optimale waar-
de in de exploitatie waarborgt, ook voor de toekomst. 
Diverse huurders nemen tevens een belangrijke plaats 
in onze accommodatie in. Wij denken hierbij aan een 
bloeiende zwemclub, die hier bijna dagelijks traint om 
mee te kunnen draaien in de landelijke competities van 
de KNZB. Voorts vinden hier vier tot zes keer per jaar 
de zeer belangrijke wedstrijden plaats van PWC. De 
Stichting Recreatie Gehandicapten en Activo maken 
ook tot volle tevredenheid gebruik van het zwembad. 
Voor deze groepen zijn er diverse aanpassingen ge-
daan met een tillift en een zogenaamde luie trap. Ons 
team zal zich met de nieuwste ontwikkelingen terzake 
uitdagend, vol trots, gemotiveerd, klantvriendelijk en 
professioneel blijven inzetten en voor u klaar staan.

De Binnenste Buiten 
Maandel i jkse  u i tgave van St icht ing Dorpsb lad ‘De B innenste  Bu i ten’      Jaargang 13, nr. 1, november 2011

Post

I n  d i t  n u m m e r :

> Insp i rat ie :
 Annie E ls inga
 
 

> Wat  veren igt  ons :  
 Het  behouden huis

> Sportkoppen:Ernst  Jaap 
en R ikst  Janne de Haan

> Dick  Ke izer  
 k l imt  in  de pen

> Bûtenposters  om utens :
 Johan Bol l ing

 

> Bu i tenposters :  
 Ans  Bakker

Buitenposters in de ban van de voetbalplaatjes
Het was een drukte van je welste op de ruilmiddag voor voetbalplaatjes van de vv Buitenpost op 16 november in ons dorp. Er werd driftig gezocht naar de 
nog ontbrekende exemplaren en er was een levendige ruilhandel waar te nemen. Dat de rage niet alleen de kinderen in zijn macht heeft blijkt wel uit de 
grote opkomst van volwassenen, die zo te zien niet alleen aanwezig waren als begeleider van de kinderen, maar ook zelf  verwoed aan het zoeken waren.

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie
November

In het vorige nummer verviel door 
ruimtegebrek de oorsprong van de 
naam oktober. Niet dat dit zo erg 
was, maar het lijkt toch enigszins 
aannemelijk om die trits even voort 
te zetten en af te maken. Oktober is 
de tiende maand van het jaar. Dat is 
eigenlijk vreemd, want het Latijnse 
octo betekent acht. Lang geleden 
klopte dat, omdat oktober indertijd 
de achtste maand was vanwege het 
feit dat bij de Romeinen het jaar 
begon met maart. Een nieuwe ka-
lenderindeling bracht een verschui-
ving met zich mee. Oktober wordt 
ook wel de wijnmaand genoemd.

November is de slachtmaand, maar 
novem betekent in het Latijn negen. 
Hierbij speelt via de oude Romeinen 
hetzelfde verhaal als bij oktober. Bij 
het invoeren van de zogenaamde 
Juliaanse kalender begon het jaar 
met januari en schoof de rest twee 
plaatsen op. De eerste dag van no-
vember heeft in Nederland en in 
België een lengte van 9 ¾ uur en de 
laatste dag, 30 november, een lengte 
van 8 uur, aldus de encyclopedie van 
Winkler Prins. 

Het oktobernummer van onze 
dorpskrant is door de nieuwe druk-
ker van der Meer te Oosterwolde 
voor het eerst in Emmeloord ge-
drukt. De nieuwe gang van zaken is 
goed verlopen. De Binnenste Buiten 
was maandag 31 oktober keurig op 
tijd klaar. De huis-aan-huis-bezor-
ging kon op het gebruikelijke tijd-
stip beginnen. Als redactie vonden 
wij dat de krant er goed uitzag. Dui-
delijk leesbare tekst en prima her-
kenbare foto’s. Oók de adverteer-
ders konden, naar ons idee, tevre- 

den zijn. De advertenties kwamen 
tot hun recht zoals het behoort. In 
het septembernummer spraken wij 
de hoop uit, dat u niets van de druk-
kerswisseling zou merken. Voor zo-
ver wij konden nagaan, is dat aar-
dig gelukt. 

De nieuwe drukker liet ons verder 
nog weten, dat iets meer gebruik 
van kleur met de huidige technische 
middelen vrij eenvoudig te realise-
ren is. Wij zullen van die mogelijk-
heid wellicht zo af en toe best eens 
gebruik maken. Een voor de hand 
liggende gelegenheid is bijvoorbeeld 
de voorpagina-foto. De ene afbeel-
ding op deze plaats zal zich daar be-
ter voor lenen dan de andere. U ziet 
het vanzelf een keer. Omdat wij vin-
den, dat wij ons met onze zwart-wit 
en grijze tinten onderscheiden van 
vergelijkbare kranten met kleuren-
foto’s van diverse kwaliteit, zullen 
wij ons beperken bij het gebruikma-
ken van kleur. 

Hoewel de inhoud van ons aller 
dorpsjournaal zwart-wit gesteld 
wordt in de goede zin van het 
woord, kunnen wij uiteraard niet 
om grijs heen, waarbij wij er steeds 
naar streven er geen ‘grijze’ krant 
van te maken, integendeel. Er dui-
ken gelukkig doorgaans kleurrijke 
verhalen op, die de moeite van het 
lezen waard zijn. Wij, als redactie, 
proberen dat zo te houden. Mocht u 
op bepaalde punten andere ideeën 
hebben, dan kunt u ons dat gerust 
laten weten.

De Binnenste Buiten Post is van en 
voor ons allemaal en daarom moet 
de ‘schwung’ er wel in blijven.

Zwembad de Kûpe, zwembad met toekomst!

Luchtfoto van zwmbad De Kûpe een de Kuipersweg. (eigen foto)



Vrijdag 11 november was 
het weer zover, de kinde-
ren gingen langs de deu-
ren om liedjes te zingen. 
‘s Morgens rond koffietijd 
werden de bewoners van 
Haersmahiem al verrast 
met een bezoekje van de 
kleuters van Buitenpost. 
Vol trots kwamen zij met 
hun zelfgemaakte lampi-
ons hun liedjes zingen. 
En na zoveel inspanning 
was er voor iedereen een 
glaasje limonade met wat 
lekkers erbij. Een van de 
bewoners, mevrouw Frou-
kje Laanstra, had voor de 
kleine gasten een hele 
mand vol flesjes bellen-
blaas aangeschaft.

Collectanten gezocht voor 
Amnesty collecte
Voor de collecte voor Amnesty International van in de week van 12-18 
februari 2012 zijn we in Buitenpost nog op zoek naar nieuwe collectanten. 
Heeft u belangstelling en tijd om deze organisatie te helpen bij haar be-
langrijke werk, neem dan contact op met Dini Stavenga, tel. 0511 542660. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank!
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Hielke Jan staat met 
microfoon mensen 
toe te spreken en 
vraagt zich af of Sinter-
klaas dit jaar ook weer 
naar Buitenpost komt. 
Vervolgens komt 
Pino, verkleed als 
Sinterklaas en vertelt 
dat hij Sinterklaas is. 
Hielke Jan zegt: “Nee 
hoor ik geloof je niet 
je bent Pino.” Pino 
vertelt: “Nee, Hielke 
Jan, ik ben echt Sin-
terklaas.” Hielke Jan: 
“Maar waar is dan je 
paard Amerigo?” “Ja, 
die is ziek”, zegt Pino 
. Hielke Jan: “En toch zie ik dat je Sinterklaas niet bent.” 
Pino: “Ik ben speciaal hier gekomen, ik ben Sinterklaas.” 
Hielke Jan: “Maar je bent blauw en helemaal PIno.” Pino: 

“Maar ook een rode 
mijter en een rode 
tabbert.” Hielke Jan 
trekt schouders op 
en zegt: “Wat moet 
ik hiermee. Waar is 
Sinterklaas?” Pino: 
“Dat ben ik en ik ga 
nu door Buitenpost... 
dag kinderen doei 
hallo… lieve, lieve 
kinderen.” Pino fietst 
al bellend weg. De 
trein komt eraan. 
Hielke Jan ziet zwarte 
piet en…. Sinterklaas 
achter het raam van 
de trein. Hielke Jan: 
“Ja hoor, daar komt 

Sinterklaas jongens en meiden… wat leuk…” Hielke Jan 
verwelkomt Sinterklaas. Hielke Jan: “Sinterklaas ik heb 
toch zoiets geks mee gemaakt. Pino kwam...” 

Informatieavond nieuwe woonvorm in Buitenpost

Jij, Jasper Keizer, bent een man
uit de Bildtse klei getrokken.
Toen de wereldoorlog kwam
hing jij nog aan moeders rokken. 

Toen een Duitse legerschaar
ons land kwam binnenrijden
was jij amper negen jaar
en veertien toen zij scheidden.

Toch is het niet gezegd
dat in jouw jonge jaren
reeds de kiem is gelegd
voor je interesse later.

De school maakte jij af
met een prima cijferlijst
waarna jij je begaf
naar waar men verder onderwijst.

De kweekschool kwam in beeld
en zo werd jij, Jasper Keizer,
die zich er niet verveelt
vanzelf een onderwijzer.

Dra stond jij voor de klas
en leerde kind’ren leren
hoe ‘t is en vroeger was,
bestuurd door hoge heren.

De dienstplicht moest vervuld.
Daar mocht je je niet voor schamen
en je vertrok vol ongeduld
naar toen kolonie Suriname.

Teruggekeerd voor de klas
kon je een speld horen vallen
als jij vertelde hoe ‘t er was.
De kinderen luisterden allen.

Er kwam een vacature voorbij
voor hoofd der school in Buitenpost.
Niet lang twijfelde jij
en de post werd ingelost.

Het was voor jou geen ommezwaai
hier in de Friese Wouden.
Je vond er snel je draai
en zou die altijd houden.

Jouw hobby werd de NAZI-tijd
die wij hadden meegemaakt,
een periode van soms hevige strijd
van bezet, verzet en verraad.

Begaan met het menselijk leed
door vreemd en eigen volk aangedaan
en wat de bezetting ons deed
ben jij aan het schrijven gegaan.

Er volgden veel publicaties
voor streek, dorp en stad.
Dat waren geen hallucinaties.
Jij achterhaalde wel wat.

Als voorzitter van de Stichting,
bij velen een bekende,
gaf jij jarenlang richting
aan de club die jij mende.

Achtkarspelen vindt het prachtig
wat jij samen met Willem en Anne
in negentienhonderdtachtig
hier eens bent begonnen.

Dank voor spreken en schrijven
over ons eigen verleden,
opdat wie overblijven
de band leggen met het heden.

Historie is niet voorbij
maar onder ons aanwezig
ook al houden wij
ons met het heden bezig.

Beste Jasper, nu zonder omhaal:
bedankt voor je bevlogenheid.
Wij wensen je allemaal
een goede toekomende tijd.

Ode aan Jasper Keizer
(na het neerleggen van zijn bestuursfunctie bij de Stichting Oud-Achtkarspelen)

Via deze krant hebben wij enige tijd geleden melding 
gemaakt van ons initiatief in samenwerking met de JP 
van den Bent stichting in Buitenpost een woonvorm 
te gaan realiseren voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Inmiddels zijn er al zo veel aanmeldin-
gen dat de plannen vastere vormen aan gaan nemen. 
Voor degenen die zich al hebben aangemeld en voor 
overige belangstellenden wordt daarom nu een avond 
belegd waarin informatie gegeven zal gaan worden 
over hoe de zaken er op dit moment voorstaan. De 
JP van den Bent stichting richt zich op het bieden van 
ondersteuning aan mensen met een beperking, onder 

andere bij het wonen. Door de manier van organise-
ren komt een bijzonder groot deel van het beschikbare 
budget ten goede aan de directe zorg voor de cliënt en 
is de overhead laag. In samenwerking met de Stich-
ting Woningbouw Achtkarspelen zullen appartemen-
ten worden gerealiseerd, waarin de bewoners de door 
hen gewenste ondersteuning zullen ontvangen. De 
christelijke identiteit waarvoor is gekozen zal tot uiting 
komen in de aanstelling van het personeel, de bejege-
ning en de omgangsvormen in het complex. De bijeen-
komst wordt gehouden op woensdag 30 november in 
De Schakel in Buitenpost, van 19.30 tot 21.15 uur.

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken 
steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobieltje 
bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten door-
spitten om het telefoonnummer te vinden van ouder/
partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid 
en we zijn tot een slimme oplossing gekomen. De zo-
genaamde ICE code. Wij stellen voor dat iedereen in 
zijn mobieltje een adres creëert onder de naam ICE 
(In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het 
telefoonnummer op van de persoon die moet gecon-

tacteerd worden in geval van nood. ICE is ondertussen 
al een internationaal erkende afkorting.  Op deze wijze 
weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz. 
steeds wie ze moeten contacteren. Indien u verschil-
lende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de 
namen ICE1, ICE2, ICE3 , enz. ‘t Is gemakkelijk te rea-
liseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als 
het snel moet gaan. Creëer nu meteen een ICE-adres 
met telefoonnummer in je mobieltje!

Oproep ambulancedienst

Lekker ite in Haersmahiem
Vanaf 26 oktober kunt u weer als vanouds vanaf 12.00 uur ‘s middags 
deelnemen aan de ‘open tafel’ in Haersmahiem. Het is nu mogelijk om 
één keer per twee weken op woensdag aan te schuiven, voorheen was 
dit één keer per maand. Maar ook op andere dagen kunt u terecht in ons 
restaurant. De menu’s zijn dan iets minder exclusief maar niet minder lek-
ker. U betaalt dan ook ietsje minder. Wij verwelkomen u graag in ons res-
taurant De Ferdivedaasje.

Nieuwe buurtagent in Buitenpost
Buurtagent Anne van der Heide, wonende te Buitenpost was voorheen 
als buurtagent werkzaam in de plaatsen Harkema, Surhuisterveen en Boe-
lenslaan. Sander Wijnsma neemt daar nu zijn plaats in. Sinds 5 november 
is Anne buurtagent voor de dorpen Buitenpost, Augustinusga, Surhuizum 
en Gerkesklooster.

Opnieuw gift voor nieuwbouw 
IJstijdenmuseum
Via het bureau plattelandsprojecten in Feanwâlden heeft de provincie Frys-
lân een subsidieaanvraag van de Stichting IJstijdenmuseum te Buitenpost 
gehonoreerd met € 22.500,-. Daarmee is de stand van de financiële baro-
meter van het IJstijdenmuseum gestegen naar een bedrag van iets meer 
dan € 50.000,-. Het bestuur van de stichting toonde zich blij verrast met 
de toekenning. In de komende maanden wordt getracht de rest van het 
begrote bedrag van de nieuw/verbouw en herinrichting van het IJstijden-
museum ook nog bijeen te brengen. Veel bedrijven rond en in Buitenpost 
steunen inmiddels de acties om het nodige geld bijeen te krijgen en nemen 
schenkings- of leen certificaten van € 100,- af. Zoals bekend begint de voor-
bereiding van het project in de zomermaanden van 2012 en wordt het hele 
project afgerond in maart 2013 waarna het in april 2013 wordt heropend.

Sint Maarten zangertjes in 
Haersmahiem

Namens het dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting Oud-Achtkarspelen, Ben Datema

Kerstviering Tjaskerhiem

Aankomst Sinterklaas in Buitenpost 2011

Vanaf dinsdag 6 december staan de kerstbomen weer 
voor u klaar. We verkopen groene en blauwe sparren 
en ook Normansparren. Tevens hebben wij kerstgroen 
te koop. Zoals u inmiddels weet gaat het gehele bedrag 
dat u betaalt naar het christelijk kinderherstellingsoord 

Siloam op Curaçao. Hier worden chronisch zieke kin-
deren en aidspatiëntjes liefdevol verzorgd. Kijkt u voor 
meer informatie eens op: www.siloamvillage.org. Graag 
tot ziens bij Piet en Baukje Douma, Hoveniersbedrijf P. 
Douma, It West 92, Buitenpost, tel. 0511-543870.

Start kerstbomenverkoop voor Siloam



Nieuwjaarsconcert met Martin Mans
Voor de tweede 
keer willen wij u 
in de gelegenheid 
stellen om naar 
het Nieuwjaars-
concert te komen 
van de bekende 
organist Martin 
Mans. Martin komt 
graag naar Buiten-
post vanwege het 
prachtige van Dam 
orgel en de fraaie 
Mariakerk. Wij als 
commissie hebben gevraagd of er een gastspeler bij aanwezig kan zijn, 
welke past bij het orgel en de tijd van het jaar. Het programma is nog niet 
helemaal bekend maar de vaste bezoekers weten dat een bezoek meer 
dan de moeite waard is. Maak van de gelegenheid gebruik om u aan het 
begin van het nieuwe jaar te laten verrassen door het virtuoze spel van 
Martin Mans. 

De datum van het concert is: zondag 8 januari, aanvang om 16.00 uur. 
Ter zijner tijd zullen de kaarten weer net als voorheen bij dropshop Liqou-
rice te verkrijgen zijn en uiteraard aan de kerk. 

Voor infomatie kunt u bellen met Klaas en Jelkje Kloosterman, tel. 543397 
en Wim Veenstra, tel. 541461.

PBB Van de bestuurstafel...
November 2011

Het platteland wordt steeds leger, zo kopte de Telegraaf een aantal weken 
geleden, maar Friesland groeit de komende 30 jaar met 20.000 inwoners. Dit 
is voor onze provincie een positief bericht. 

We gaan er vanuit dat dit ook een positief effect op ons dorp zal hebben. 
Hier kunnen we natuurlijk zelf veel aan doen. Denk hierbij aan een goede 
bereikbaarheid en voorzieningen. Zoals zoveel dingen komt dit niet vanzelf 
en zal er hard voor gewerkt moeten worden op alle fronten. Een voorzet wil-
len wij als PBB en de gemeente hier alvast voor geven. Onze gedachten gaan 
uit naar het creëren van een brainstormgroep, die Buitenpost nog beter op 
de kaart kan zetten. We roepen daarom mensen op, die plaats willen nemen 
in deze groep, om samen met BuVo, PBB en de gemeente, ons dorp zo goed 
mogelijk te profileren. We zijn tenslotte het hoofddorp van onze gemeente. 
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot ons bestuur.

De aangemelde verkeerssituaties zijn doorgestuurd naar de gemeente en 
we zijn in afwachting van de antwoorden en de aanpak die hierop zullen 
volgen.

Ook is er goed nieuws omtrent ‘Nijenstein’, zoals u in de vorige editie van 
De Binnenste Buiten Post hebt kunnen lezen. We wensen de uitbater van De 
Pyramide veel succes en klandizie toe! 

Wanneer u dit stuk leest, is er ook overleg geweest over de Voorstraat. In het 
volgende nummer zullen we u hier meer over berichten.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690
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Kopij voor het volgende nummer 
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De volgende editie verschijnt 
in week 51 van 2011.

™
> Kunststoffabrikant Enitor in Buitenpost heeft 
een eerste order van € 1,5 miljoen binnen voor een 
nieuw product. Het zijn plastic schijfjes. Ze zuiveren 
rioolwater doordat vuiligheid zich hecht aan het 
materiaal. De schijfjes zijn simpel schoon te maken, 
waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden. De 
chips zijn deels in eigen huis ontwikkeld. Directeur 
Han Schootstra verwacht er de komende tijd hon-
derden miljoenen te produceren.
.> Het districtskantoor Waddenzee van Rijks-
waterstaat, gevestigd aan de Keurloane 2 te 
Buitenpost verhuist naar Leeuwarden. Vanaf 7 
november zijn circa 45 medewerkers aan de slag 
gegaan in het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland. Zij sturen circa 35 collega’s aan 
op meet- en patrouilleschepen, op de eilanden, in 
Harlingen en Delfzijl. Het secretariaat Samenwer-
king Inspectie Waddenzee (SIW) en de Regionale 
Service Unit Noorzee verhuizen ook mee. 
> Oud-wethouder van Achtkarspelen, Sjon 
Stellinga wordt de nieuwe burgemeester van 
Schiermonnikoog. De gemeenteraad van Schier-
monnikoog heeft begin deze maand besloten 
om hem aan te bevelen aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 
53-jarige Sjon Stellinga uit Surhuisterveen was 
van 2006 tot 2010 wethouder van de gemeente 
Achtkarspelen. Hij zit momenteel voor de PvdA 
in de raad van de gemeente. 
> Cultuurwethouder Marten van der Veen van 
de gemeente Achtkarspelen heeft zijn werkka-
mer beschikbaar gesteld als expositieruimte voor 
de kunstroute Rondje Kunst Achtkarspelen. Deel-
nemende kunstenaars mogen de komende jaren 
enkele van zijn werken tijdelijk in zijn kamer ten-
toonstellen. De eerste kunstnaar die hier gebruik 
van maakt is Ben Datema uit Kootstertille. Zijn 
aquarellen zijn op afspraak te bezichtigen. 
> Aan de rondweg in Buitenpost worden twee 
nieuwe kantoorvilla’s gebouwd. Dat is opmerkelijk, 
want het gaat juist slecht met de kantorenmarkt in 
Nederland. Vorig jaar stond zo’n 14 procent van de 
kantoorruimte in het land leeg. Op sommige be-
drijventerreinen gaat het zelfs om een derde van 
de beschikbare ruimte. Overigens is de helft van 
de ruimte in deze kantoorvilla’s nog te huur.

Al gelezen?
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Popkoor Accoord geeft 
zondagmiddag kerstconcert

Popkoor Akkoord uit Surhuizum is in september 2009 enthousiast van start 
gegaan onder leiding van dirigente Sietske Smid. Het gemengde koor telt 
zo’n vijftig leden en brengt de meest uiteenlopende songs ten gehore in het 
Fries, Engels en Nederlands. Bekende hits van vroeger, maar ook liedjes die 
u regelmatig op de radio voorbij hoort komen. Tijdens optredens wordt Ak-
koord begeleid door een combo, bestaande uit een bassist, gitarist en pianist 
en soms ook nog aangevuld met andere muzikanten. Als opmaat richting 
de kerst van 2011 verzorgen zij een zondagmiddagconcert in de Mariakerk 
(Nederlands Hervormde kerk) aan de Oude Havenstraat. Op een ingetogen 
of juist een uitbundige wijze bieden zij een rustpunt in de altijd weer drukke 
decembermaand. Uiteraard zal de geweldige akoestiek van “de âlde wite” 
bijdragen aan een sfeer passend bij de op handen zijnde Kerst.

Zondagmiddag 18 december 2011
Aanvang 15.30 uur / Locatie: Mariakerk Buitenpost
Voorverkoop € 7,50 / Aan de kerk € 8,50

Agenda:
Gurbe en Freonen: Gurbe Douwstra, Gerbrich van Dekken, Jan de Vries, 
Wander van Duin en Johanna Hamstra 
Sneintemiddei 22 jannewaris 2012
Oanfang: 15.30 oere / Lokaasje: Sealesintrum The Point.
Foarferkeap Hedera Blommen: € 9,00 / Oan de seal: € 10,00.

Popkoor Accoord. (eigen foto)

Kerstpakkettenactie door Hart 
voor Buitenpost
 
Kent u mensen in Buitenpost die het niet breed hebben of door ande-
re omstandigheden volgens u rond de feestdagen wel wat extra’s kun-
nen gebruiken? Dan kunt u ze opgeven voor de kerstpakkettenactie die 
wordt gehouden door Hart voor Buitenpost. Hart voor Buitenpost is het 
samenwerkingsverband van de diaconieën van alle kerken in Buitenpost. 
Rond de kerst wordt een kerstpakkettenactie gehouden, waarbij leden 
van de kerken zorgen voor de vulling van de pakketten. Kent u men-
sen waarvan u denkt dat ze in zodanige omstandigheden verkeren dat 
ze wel een kerstpakket kunnen gebruiken, dan kunt u ze opgeven via: 
info@hartvoorbuitenpost.nl of via een briefje naar Hart voor Buitenpost, 
De Spil 9, 9285 VJ Buitenpost. Graag de naam en het adres van uzelf en 
de ontvanger van het kerspakket vermelden met een motivatie. Uiteraard 
worden deze gegevens zeer vertrouwelijk behandeld. Opgeven kan tot en 
met zaterdag 10 december.

Kerstconcerten 
Concordia en Vocaal Ensemble
Binnenkort is het weer december, de maand van de verschillende feesten. 
Bij die feesten hoort ook muziek. Als aanloop naar de Kerstdagen geven de 
Christelijke Brassband Concordia en Vocaal Ensemble Buitenpost samen 
twee kerstconcerten. Het is voor het eerst, dat deze twee Buitenposter 
muziekgroepen samen optreden! De dirigenten, Richard Visser en Ardaan 
Dercksen, hebben een gevarieerd programma samengesteld. Voor het Vo-
caal Ensemble staan zoals gewoonlijk, een flink aantal Engelstalige Christ-
mas Carols op het programma. Brassband en koor zijn apart te beluisteren, 
maar natuurlijk zullen koor en brassband ook samen musiceren! Wij hopen 
op uw komst!

De concerten worden gehouden op:
Zondag 11 december om 16.00 uur in de N.H. kerk te Oudwoude.
Zaterdag 17 december om 20.00 uur in de Mariakerk te Buitenpost.

Kaarten à € 5,- (incl. consumptie) zijn te bestellen via: kaarten@brassbandc
oncordia.nl of bij Sikke Visser, tel. 06 22904931, of ’s avonds aan de zaal.

Sprekwurd fan ‘e moanne

Sjen

Hoe’t je de wrâld ynsjogge hinget fan in hiel soad faktoaren ôf. Der is gjin 
minske en gjin situaasje gelyk. Kar genôch!

Se seach om har hinne as in skylfisk op it strân.
Ze keek erg verlegen om zich heen.

It bern seach as in laam dat syn mem bjuster is.
Het kind keek bedremmeld.

Dy man sjocht as de duvel foar it goatsgat.
Die man heeft een kwaadaardige grijns.

Se sjocht mei it loftereach yn ‘e rjochterbûse.
Ze kijkt erg scheel.

Se seach om har hinne as in ko yn ‘e poarte.
Ze keek verbaasd om zich heen.

Se sjogge oft se de pacht fan jittik ha.
Ze kijken vreselijk zuur.

Historische foto’s
Enkele weken geleden hebben de bibliotheken van Buitenpost en Sur-
huisterveen en de Stichting Oud-Achtkarspelen een Historisch Informa-
tiepunt (HIP) geopend. Onderdeel van dit Informatiepunt is een website. 
Op deze website is een heleboel informatie te vinden over allerhande his-
torische onderwerpen. Ook staan er zo’n 1300 historische ansichtkaarten 
met dorpsgezichten uit Achtkarspelen op. 

U kunt de site vinden op: www.hipnof.nl. Voor de ansichtkaarten klikt u 
vervolgens op: www.hicnof.nl en dan op beeldbank. Tot slot kunt u kiezen 
uit één van de dorpen van Achtkarspelen. 

Ook zijn de oude edities van De Feanster gescand, zodat u oude berichten 
uit deze krant via internet kunt terug lezen. De digitale Feanster is te raad-
plegen via: www.dekrantvantoen.nl.

mailto:info@hartvoorbuitenpost.nl
http://www.hipnof.nl
http://www.hicnof.nl
http://www.dekrantvantoen.nl


Voor de creatieve Sint:
45 viltstiften voor € 4,50

Blik met penselen € 12,50



Slechts zestig procent van de men-
sen die de huisarts belt, krijgt bij 
de eerste belpoging contact. Ruim 
dertig procent van de ondervraag-
den zegt dat het een probleem is 
om de huisartsenpraktijk te berei-
ken. Dat blijkt uit onderzoek dat is 
uitgevoerd binnen het Consumen-
tenpanel Gezondheidszorg van 
het Nederlands instituut voor on-
derzoek van de gezondheidszorg 
(NIVEL). Het grootste deel van de 
patiënten die niet meteen contact 
krijgen met de huisarts probeert 
het later nog eens. Negen procent 
belt de spoedlijn en vier procent 
belt 112. Om deze ongewenste 
neveneffecten te voorkomen, is 
de telefonische bereikbaarheid van 
huisartsen van groot belang, vol-
gens NIVEL. (bron: ANP)

Preventiezorg
Ans Bakker is op 1 november 1990 
als doktersassistente begonnen in 
de praktijk van dokter Venema en 
dokter Van der Bos. Die werden op-
gevolgd door dokter Kruyt, dokter 
Kok en dokter Blaauwbroek. “Toen 
dokterVan der Steen in 2001 dokter 
Hazenberg opvolgde, wilde hij ook 

binnen de groepspraktijk werken”, 
gaat Ans even terug in de tijd. Ans 
had net de driejarige dagopleiding 
voor doktersassistente gedaan 
toen ze hier kwam werken.”Vorig 
jaar ben ik gestart met de opleiding 
Praktijkondersteuning. We heb-
ben al een praktijkondersteuner in 
Renske Flokstra, maar er is ruimte 
voor nog iemand. En ik vond het 
wel een uitdaging om na zoveel 
jaren mijn horizon te verbreden.” 
Dankzij haar stage is Ans al begon-
nen met de taken die bij praktijkon-
dersteuning horen en heeft ze een 
eigen spreekuur. Niet alleen Ans 
vernieuwt zich, ook de zorg is aan 
verandering onderhevig. “Eerste-
lijnszorg is tegenwoordig erg op 
preventie gericht. Voordat de pa-
tiënt hier komt met een hartinfact, 
willen wij liever zijn risico’s in kaart 
brengen, zodat we aan preventie 
kunnen doen en het infarct mis-
schien voorkomen kan worden. We 
voeren daarom het Vasculair Risi-
comanagement uit door preventie-
consulten. We kijken bijvoorbeeld 
of iemand teveel gewicht heeft en 
brengen in kaart hoeveel risico hij 
loopt om over tien jaar een hart- of 
vaatziekte te ontwikkelen. Scoort 
hij hoog, dan kunnen we daar een 

zorgplan op loslaten. Zo is er ook 
een ouderenmodule ontwikkeld, 
waarbij we de kwetsbaarheid van 
de ouderen inventariseren. We wil-
len een totaalbeeld krijgen door de 
medicatie in kaart te brengen en te 
kijken of iemand vereenzaamt. We 
beginnen met de 85-plussers en 
breiden vervolgens verder uit tot 
de 75-jarigen en 65-jarigen. Alhoe-
wel die laatste groep meer in aan-
merking komt voor preventiezorg. 
Ook het spreekuur ‘stoppen met 
roken’ is vrij nieuw. Helaas gaan de 
vergoedingen voor dit programma 
per 1 januari 2012 uit het basispak-
ket”, vertelt Ans.

(On)bereikbaar
Van de vijf doktersassistentes is 
Ans het langst in dienst bij de prak-
tijk. Ze zijn niet aan één arts gekop-
peld, maar werken voor alle artsen 
van de maatschap. Ans herkent 
wel de uitslag van het NIVEL over 
de telefonische onbereikbaarheid. 
“Dat is ook hier de grootste klacht. 
De Inspectie voor de Gezondheids-
zorg doet landelijk steekproeven 
naar de bereikbaarheid. Ook wij 
worden regelmatig gebeld op zo-

wel de normale als de spoedlijn. Wij 
hebben over de spoedlijn nog nooit 
gehoord dat het niet goed was. 
De spoedlijn wordt binnen enkele 
seconden opgenomen en we heb-
ben vier gewone lijnen. Daarop is 
het natuurlijk spits tussen acht en 
tien uur.” Wat als elke arts een lijn 
krijgt, of er komt een extra beluur 
op de middag of een extra lijn bij? 
Dat eerste is volgens Ans onprak-
tisch en dus een non-optie. “De be-
luren om een afspraak te maken in 
de ochtend worden verruimd naar 
elf uur en het is zo dat als iemand 
na die tijd belt voor een afspraak, 
we dat gewoon inwilligen. En een 
extra lijn heeft geen zin, want we 
hebben hier al duidelijk meer dan 
gemiddelde capaciteit met vier lij-
nen en het aantal assistentes. We 
hebben ook niet de hele dag een 
antwoordapparaat aan staan. Het 
enige tijdstip dat het antwoordap-
paraat erop staat, is tussen 10 en 
half 11. Dan hebben de assistentes 
overleg met de artsen over de tele-
foontjes van die ochtend. Er wordt 
beslist wie er die dag nog sowieso 
moet komen, ook al is het spreek-
uur vol.” Degene die dacht dat er 
dan alleen koffi e wordt gedronken, 
moet dus zijn mening bijstellen. 

Het is in het voordeel van de pa-
tiënt. “Maandagmorgen is met stip 
de drukste dag van de week”, zegt 
Ans. “Maar er zitten ook mensen 
tussen die om een bloeduitslag 
vragen. Dat soort telefoontjes leg-
gen een druk op de lijn. Je kunt ook 
’s middags voor een uitslag bellen. 
De klachten van de mensen zijn 
ook veranderd. De drempel om 
een arts te bellen, is veel lager. 
Je wilt niet geloven hoeveel men-
sen bellen met de mededeling: ‘Ik 
ben zo verkouden’. Maar verkoud-
heid is een virus, waar je niets aan 
kunt doen. Dat moet je uitzieken. 
Hetzelfde geldt voor buikgriep en 
diarree. Of er bellen mensen met 
klachten die misschien vanzelf wel 
overgaan als je het even aankijkt. 
De patiënten zijn heel anders dan 
toen ik hier kwam. Men heeft geen 
tijd meer om ziek te zijn. We heb-
ben het allemaal zo druk. Maar vra-
gen over virale infecties waar geen 
kuurtjes voor zijn, veroorzaken wel 
grotendeels de wachttijd aan de 
telefoon. En dat is moeilijk te ver-
anderen.”  

Triage
Vanaf het moment dat een dok-
tersassistente een telefoontje 
aanneemt, is er sprake van triage. 
De patiënt krijgt als eerste de assi-
stente aan de lijn. Deze beoordeelt 
de hulpvraag en beslist hoe snel de 
patiënt door de arts gezien moet 
worden. “Triageren leer je op de 
opleiding en via nascholing”, legt 
Ans uit. “Er bestaan lijsten met 
vragen om de ernst van de klacht 

te bepalen. Wij moeten ook vra-
gen naar de reden waarom men 
wil komen. Soms zeggen mensen 
dan: ‘Dat gaat jou niks aan’. Dan 
probeer je uit te leggen waarom 
dat is. Ik snap wel dat het in som-
mige gevallen niet leuk is om te 
vertellen, maar tenslotte hebben 
wij inzage in alle gegevens van een 
patiënt. Als iemand echt niets wil 
zeggen, kan dat ook. Maar het is in 
het belang van de patiënt zelf. Zo-
dat we de patiënt een plekje kun-
nen geven op het spreekuur, waar 
hij thuishoort, dus soms ook snel-
ler dan hij of zij zelf nodig vond.” 
Triage blijft mensenwerk en er kan 
een fout gemaakt worden. “Dat 
kan”, zegt Ans, “maar het zou niet 
mogen. De manier waarop een 
klacht gepresenteerd wordt, kan 
je op het verkeerde been zetten. 
Sommige dingen zijn ook moeilijk 
uit te leggen.”

Communicatieve vaardigheden zijn 
een vereiste voor een assistente. 
“Dat leer je op de opleiding en bij 
de opleiding Praktijkondersteuning 
leer je consultvoering. Dat vereist 
een ander soort communicatie dan 
wanneer je aan de telefoon zit. De 
nadruk ligt dan meer op motiveren-
de gesprekstechnieken. Maar het 
belangrijkste voor de assistente 
is het triageren. Daar valt of staat 
alles mee.” De assistentes krij-
gen ook te maken met agressieve 
patiënten. “Tot –al is dat gelukkig 
zeldzaam- aan bedreigingen toe 
om de praktijk met een shovel te 
komen verbouwen of mijn banden 

lek te steken. Aan de telefoon blijf 
ik netjes en als het te gek wordt, 
verbreek ik het gesprek. Later 
wordt de patiënt erop aangespro-
ken door de huisarts.”

De huisartsenpraktijk heeft ook 
een eigen website: www.groen-
kamp.praktijkinfo.nl. Hierop kan 
de patiënt niet alleen informatie 
krijgen over de werkwijze van de 
praktijk, maar is ook te lezen wat 
jezelf kunt doen bij vijftig veel voor-
komende ziektes en wanneer je 
een arts moet raadplegen. Dat zou 
de wachttijd aan de telefoon ook 
kunnen verminderen. “De website 
mag van mij wel meer aandacht 
krijgen”, vindt Ans. Ook dit inter-
view kan ertoe bijdragen dat er 
meer begrip ontstaat voor de prak-
tijk aan de Groenkamp. Redenen 
om te klagen, zijn er altijd wel te 
vinden. Bart Flos schreef daarom 
Het anti-klaagboek, eerste hulp bij 
zeuren en zaniken. Hij schreef er 
ook een lied bij, waarvan de vol-
gende coupletten wel passen bij 
dit interview.

Maar ik mag niet zoveel klagen, 
een complimentje doet veel meer. 
Dus als we samen minder zagen, 
dan doet het leven vast een stukje 
minder zeer.

Dus ik stop nu snel met zeuren, 
want ja, dat helpt ons toch geen zier.
Loop nou niet alles af te keuren, 
het is een kleine moeite en een 
groot plezier.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Men heeft geen tijd meer om ziek te zijn
Ans Bakker geeft een kijkje in de huisartsenpraktijk

(advertentie)

Ans Bakker op haar werkplek. (eigen foto)

Yn ‘e trein nei Snits gliidt it lân-
skip oan my foarby. De tuorkes 
fan Hilaard en Jorwert stean te 
pronkjen yn de greiden. Yn ‘e stêd 
rin ik troch de risseljende hjerstblê-
den fan de stasjonsstrjitte. It dòcht 
my wat. As jong famke rûn ik hjir 
mei myn maat, hân oan hân. It ka-
riljon struit fl eurige toanen oer it 
sintrum en ik wol huppelje mar ik 
wit even net oft ik noch jong bin 
of al in bytsje âld. Yn de Galigapro-
menade  fytst in groep skoalbern 
dryst it strjitsje yn. Yn in omsjoch 

set in âlde man syn rollator dwers 
yn ‘e steech en ropt: ‘Ofstappe, 
jim meie hjir net fytse!’ Fersteurd 
springe se fan ‘e fyts. ‘Ald man, 
seur net! Do bist hjir de baas net! 
Gean oan ‘e kant âlde lul!’ In poa-
tige frou ropt: ‘Man, lit dy bern ge-
wurde, wat makket soks no út!’ De 
jeugd reaget de rollator oan ‘e kant 
en fytst troch. Unfersteurber spilet 
it kariljon. Weromreis stiet in man 
op it perron mei twa lytse jonkjes. 
Se swaaie nei de trein. Ik swaai út 
alle macht werom.

Er wordt heel wat geklaagd in Nederland. Het is zelfs zo erg, dat 
er sprake is van een Nederlandse klaagcultuur. We klagen over 
het weer, over het werk en over de politiek. Zit u iets dwars? Bel 
dan naar De Nationale Klaagtelefoon: 0900-1235555 (80 ct. per mi-
nuut). Ook in Buitenpost wordt geklaagd. Over het winkelcentrum 
bijvoorbeeld. Of over de slechte bereikbaarheid van de huisart-
senpraktijk. Onderzoek lijkt dat laatste te bevestigen. Ans Bakker 
geeft ons een kijkje in het dagelijks leven van de doktersassistente 
in een drukke praktijk.

Tusken âld en jong
door Janne Oosterwoud

Het Medisch Centrum aan de Groenkamp. (eigen foto)



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

25% KORTING

op alle jassen

MAC broeken

& Alan Red

basisshirts

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

i rene 5 ki lo  € 2,50

25 clementines € 3,75

fruitmanden vanaf € 6,00
Dat  z ie  je  bi j  de échte  g roenteman!

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!

Voor al uw kado’s groot en klein.
Bij The Readshop, daar moet u zijn!

De nieuwe collectie
is weer binnen!

De nieuwe collectieDe nieuwe collectieDe nieuwe collectieDe nieuwe collectie
is weer binnen!is weer binnen!is weer binnen!is weer binnen!

Openingstijden
dinsdag en woensdag : 13.00-17.30 uur
donderdag en vrijdag : 10.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

Nu 10% korting op 
outdoorlaarzen van ZOO 
(aktie geldig tot 10 dec.)
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IJsclub Buitenpost

Een aantal jaren geleden had de Binnenste Buiten Post 
interviews met jonge inwoners die heel enthousiast 
met hun sport bezig waren. Zo hadden we in novem-
ber 2007 een interview met Rikst Janne de Haan. Haar 
broer Ernst Jaap was in 2007 Frysk kampioen acrogym-
nastiek, samen met Cyntha Bouma. Wat zou er van hen 
zijn geworden vroeg de Binnenste Buiten Post zich af? 
Tijd dus voor een nieuw interview.

“In 2007 werd ik dus kampioen en een jaar later stopte ik”, 
vertelt Ernst Jaap, “had het erg druk met mijn studie en daar-
na met het zoeken naar een baan.” Ernst Jaap is momenteel 
werkzaam in het onderwijs als gymnastiekleraar. Hij werkt 
in Almere-Buiten en rijdt iedere werkdag met de auto op en 
neer. Op de vraag of het niet beter is om te verhuizen luidt 
het antwoord: “Ik probeer hier in het noorden een baan te 
vinden in het onderwijs, maar die liggen niet voor het op-
scheppen. In ieder geval heb ik op dit moment een vaste 
aanstelling in Almere en ik doe daar een hoop ervaring op. 
Alles is beter dan thuis zitten.”

Rikst Janne stopte in 2009 met turnen. Zij ging samenwonen, 
kreeg een gezonde, jonge dochter en werkt nu bij KPN in Gro-
ningen. Op dit moment is ze niet meer actief bezig met gymnas-
tiek en turnen. “In 2009 kreeg ik last van allerlei kleine blessu-
res door overbelasting”, vertelt zij. “Ik ben toen maar gestopt. 

Wel ben ik af en toe bezig als jurylid tijdens turnwedstrijden.” 
Topturnsters zijn vaak op hun sportieve hoogtepunt tussen de 
vijftien en de twintig jaar. Na hun twintigste levensjaar wordt 
het geleidelijk aan minder, vertelt Ernst Jaap, vandaar dat je op 
de Olympische Spelen vaak van die jonge meisjes bezig ziet. 
Bij mannen is het anders. Het mannelijke lichaam ontwikkelt 
zich pas volledig rond diens twintigste levensjaar. Vandaar dat 
onze topturners Youri en Epke langer meekunnen.

Sinds één jaar is Ernst Jaap technisch bestuurslid van onze 

plaatselijke gymnastiekvereniging MAAS. Helaas is het le-
denaantal afgenomen sinds 2007. Men telt momenteel on-
geveer honderd leden. Wel zijn er, wellicht onder invloed van 
Epke Zonderland meer jongens actief in de turnsport dan vier 
jaar geleden. “Al die aandacht die bijvoorbeeld voetbal in de 
media krijgt is om jaloers op te worden”,  vindt Ernst Jaap. 
“Nu waren er de wereldkampioenschappen turnen in Japan 
op tv. Eindelijk kreeg onze sport aandacht, maar helaas ging 
het mis met onze sporthelden. Youri van Gelder viel achter-
over bij de afsprong uit de ringen en Epke raakte de ligger 
aan met zijn voet, wat niet mag. Maar al die aandacht die 
voetbal ruimschoots krijgt op tv. Dat is toch allemaal pure 
reclame voor die sport en voor onze Buitenposter jeugd om 
zich aan te melden bij de voetbalvereniging.” En dat terwijl 
gymnastiek of turnen toch één van de oersporten is. Het is 
een sport waarbij alle spieren in iemands lichaam goed wor-
den getraind. Een goede basis om mee te beginnen, wan-
neer iemand later overstapt naar een andere sport.

Onze plaatsgenoot Jelmer Bil is de trainer van de jeugd en 
doet dat erg goed. Hij heeft een voorbeeldfunctie en is zelf 
ook een goed turner. De jeugd van MAAS had dit jaar ook 
succes. Een van de acrogroepen plaatste zich voor de Neder-
landse kampioenschappen. Frysk kampioen werden Femke 
Steigstra en Aline Terpstra niet, maar hun prestatie was goed 
genoeg om voor de NK te worden uitgenodigd. 

Spor tkoppen
door Bote de Haan Ernst Jaap en Rikst Janne de Haan vier jaar later... 

Ernst Jaap en Rikst Janne de Haan in het midden. (eigen foto)

Gele band examen Krav Maga

Sportschool Krav Maga Noord heeft in Buitenpost afgelopen zaterdag 12 
november de Gele band Krav Maga examen afgenomen. Onder toeziend 
oog van een gecertificeerde Krav Maga World Wide instructeur lieten in 
totaal zeven leden zeer gedisciplineerd allerlei verdedigingen tegen ver-
wurgingen, headlocks zien. Aan het einde van het twee uur durend non-
stop examen was er een stresstest. Eén van de leden gaf aan dat het een 
zeer leerzaam examen was: “Nu weet ik, dat ik me kan verdedigen tegen 
bepaalde manieren van aanvallen en tegen personen die veel groter zijn 
dan ik, terwijl ik nog niet lang Krav Maga doe.” Tijdens de eindbespre-
king blijkt dat er goed gepresteerd was. Alle deelnemers zijn Gele band 
waardig. Het goede nieuws werd met applaus ontvangen. Trots op hun 
prestatie, vertrokken de leden weer. Krav Maga is een moderne, prakti-
sche en beproefde wijze van zelfverdediging voor jong en oud, zorgvuldig 
toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Voor meer informatie: 
www.kravmaga-noord.nl of tel. 06 55177075.

De ijsclubs zijn klaar 
voor de mooiste tijd van 
het jaar. De eerste stel-
ling is overal zichtbaar, 
maar of iedereen het 
eens is met de tweede 
stelling...? Ook In Bui-
tenpost ligt de ijsbaan 
er weer pico bello bij! 
Maar hebben wij wel 
in de gaten wat daar 
allemaal voor moet 
gebeuren? Eén van de 
bijgesloten foto’s is van 
vorig jaar, Met een bij-
na “opgevreten” hou-
ten hek. Afgelopen zomer was er iemand druk aan het 
werk, er moest een ander hek komen, want “dizze wurd 

opfretten troch de hyn-
ders”(?) Vorige week 
stonden er ineens al-
lemaal “kokers” op de 
baan, ik ben er even 
naar toe gelopen, maar 
weet niet waarvoor 
deze dingen er staan. 
Misschien iets voor 
ontluchting? Nu staat 
de baan onder water 
en ik zag iemand aan-
gespoelde troep uit het 
water vissen en op de 
kant brengen. Al met 
al... veel werk! En nu 

maar wachten op vorst, dan kan het weer een gezellige 
boel worden.

Schutjassen sociëteit De Freonskip
Vrijdagavond 4 november jl. kwamen de leden van de sociëteit De Freon-
skip weer in The Point bijelkaar om de degens andermaal te kruisen. Het 
werd weer een gezellige avond, met drie stilzitters bij elke ronde. Twee 
leden Menze Stiksma en Popke Hoekstra wisten alle vijf ronden zonder 
verlies af te sluiten, waardoor de tegenpunten de doorslag moesten geven 
over wie eerste zou worden. Dit werd Menze Stiksma met 60-31, terwijl 
Popke uitkwam op 60-33. De eerstvolgende kaartavond is op vrijdag 2 
december a.s.

Uitslag:
1. Menze Stiksma 60-31 9. Minke Schievink 42-40
2. Popke Hoekstra 60-33 10. Roel Weidenaar 42-44
3. Geert de Haan 56-34 11. Anne v.d.Kloet 42-44
4. Foppe de Vries 56-42 12. Jaap Wiersma 42-46
5. Aale de Haan 53-48 13. Willem Veenstra 40-46
6. Floyd Tjeerdsma 52-26 14. Jan de Ridder 34-54
7. Freek Bekkema 52-32 15. Gooi Jansen 26-54
8. Peet Mulder 45-39  

Spits gezegde

Het geluk vermenigvuldigt zich slechts

wanneer je het met anderen deelt. 

Het aangevreten hek bij de ijsbaan. (eigen foto)

De examenkandidaten met de instructeurs.. (eigen foto)

Mijn neusvleugels trillen, schokkend gaan ze dicht en 
open. Mijn hart bonkt en mijn maag weet niet waar het 
naar toe wil. Dus blijft het steken op adamsappelhoog-
te. En dat voelt niet lekker. Een hoogrode kleur stijgt 
naar mijn wangen. Boos ben ik… woedend! Ik staar 
naar beneden en ontwaar de geurige, oranjebruinach-
tige substantie die aan de zijkant van mijn lekker zachte 
winterlaarzen plakt. Mopperend trek ik mijn been naar 
achteren en bekijk de schade aan de onderkant. Ja 
hoor, vol erin! Mijn zoon huppelt vol goede moed, vrolijk 
murmelend achter me aan. “Nee… hoo... stop!” Mijn 
waarschuwend gegil komt net te laat. Ook het kleine 
schoentje van mijn anderhalfjarige dreumes moet 
eraan geloven. Al kokhalzend zie ik hoe mijn kereltje 
met zijn lieve kleine knuistjes zijn schoentje probeert 
schoon te vegen, al met al ben ik weer net te laat. En 
nu, mijn beste dorpsgenoten, ben ik het echt meer dan 
beu. En met mij ongeveer alle vaders en moeders uit 
het dorp. En niet alleen vaders en moeders, maar alle 
hondenpoepstampende dorpsgenoten (tenminste, er-
van uitgaand dat niemand werkelijk geniet van dat drol-
lengestamp). En dus laat ik van me horen, ben ik de 
stem van de stampers. Het moet gebeurd zijn met het 
ontlastinggedump van hondenbezitters. Na meerdere 
malen verscheidene hondenbezitters aangesproken te 
hebben (de hondenbezitter die de, door zijn hond ge-
draaide, drol laat liggen) en mooie gekleurde antwoor-
den op mijn redes gekregen te hebben is het tijd om de 
frustratie onder groter publiek te brengen. De honden-
bezitter die de ontlasting keurig opruimt moet zich niet 
aangesproken voelen, ik ben u zeer dankbaar mede na-
mens uw en mijn dorpsgenoten. Maar tegen de baas-
jes die hun hond overal laten poepen, het niet opruimen 
maar met opgeheven hoofd weglopen (alsof ze de drol 
zelf gedraaid hebben) tegen u spreek ik! Schaamt u zich 
niet? Is er nergens een klein stemmetje in uw geest die 
zegt: “Ach, zoveel moeite is het opruimen niet, ik sta 
er immers ook even bij te wachten. En er zullen zoveel 
dorpsgenoten trots op me zijn?” U ontneemt kleine 
kinderen hun speelveldjes. U ontneemt gezinnen en 
verliefde stelletjes hun eindeloze onbezorgde wande-

lingen door parkjes. U ontneemt ouders het plezier om 
bij scholen, bibliotheek of enz. rustig met mede-ouders 
te praten, terwijl de kleintjes ravotten in het schone 
gras. U ontneemt andere viervoeters een plek om hun 
behoefte te doen (bent u een dierenvriend of niet, een 
andere hond moet verder lopen door weer en wind om 
een goed plekje te vinden). Maar ik weet, ik moet niet 
te hard klagen, u geeft ook veel. U geeft mensen een 
soort van bezigheidstherapie. Je kunt tijden bezig zijn 
met het verwijderen van poeprestjes tussen het profiel 
van uw nieuwe schoenen. Zo ook het reinigen van het 
interieur van uw auto of de vloerbedekking in de hal. U 
geeft mensen een reden om te klagen en het is we-
tenschappelijk bewezen (waarschijnlijk door de  alom 
bekende wetenschapper Diederik Stapel) dat klagende 
mensen ouder worden. Maar ik betwijfel ten zeerste of 
dit verdienstelijke zaken zijn. Moeten we blij zijn met 
bezigheidstherapie als we hier zelf niet om vragen, we 
hebben het druk genoeg. Of moeten we blij zijn met de 
extra levensjaren als daarmee ook de kansen op hon-
denpoepstampen vergroot worden? Ik weet het niet, 
maar wat ik wel weet is dit: Onze onschuldige peuters, 
kleuters en schoolkinderen, onze zeer gewaardeerde 
dorpsgenoten hebben dit niet verdiend! U zou zich 
moeten schamen! U zou vandaag nog, naar de winkel 
moeten rennen om hondenpoepzakjes te kopen, of 
een schepje. Het minste wat u zou kunnen doen, is de 
stinkende  hoop even de bosjes in te scheppen, zodat 
argeloze kinderen er niet van mee genieten. Maar het 
beste is nog gewoon, ruim het op! En kom nou niet 
met het verhaal van de katten van anderen die ook uw 
tuin bevuilen, Adam gaf Eva ook de schuld! Neem uw 
verantwoordelijkheid en gedraag u, voor de rest van uw 
hondenbezitterleven, nou volwassen. Wij zijn u bij voor-
baat zeer dankbaar en zullen naar u glimlachen als u 
met uw viervoeter en een schepje of een zakje aan het 
wandelen bent. En ik wens u en alle gezinnen, verliefde 
stelletjes, fervente wandelaars een zeer prettige, zeer 
stankloze, onbezorgde wandeling toe.

Gesien Leguijt-Soldaat

PoepperikelenZeg het maar...
ingezonden brieven



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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

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

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

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

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

Openingstijden

Heel veel december cadeau aanbiedingen zie onze website.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

3

Workschop guasha therapie in Praktijk Bodyfi t

Voor liefhebbers organiseer 
ik een workshop guasha 
therapie, die je dan zelf thuis 
kunt toepassen.
Je krijgt dan een werkmapje, 
steen en olie en leert de 
basistechniek. Ik geef er ook 
individuele behandelingen 
bij zoals hoofdpijn, migraine, 
nek, schouder-, arm-, en 
rugklachten. Een aantal 
massagetechnieken worden je 
eigen gemaakt. 
Wat je maar wilt leren. 
Heb je belangstelling, neem 
dan contact op met Bodyfi t, 
tel. 0511-842340 of kijk op 
onze website: 
www.praktijkbodyfi t.nl. 
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Mijn leven begon in Buitenpost, 
als Johannes Louw Bolling, op 
zondag  19 oktober 1947 in ho-
tel De Roskam op de hoek van 
de Rijksstraatweg en de Stati-
onsstraat. Eerste kind van Abe 
en Nettie Bolling, broer Lous en 
zuster Bettie volgden.

Schooljaren
De eerste stap naar school was de 
Nuts kleuterschool in de Kerkstraat, 
in de goede handen van mijn tante 
en hoofd, Diete Bolling en juffrouw 
Nieske van der Lei. Meester Kim 
en later meester Alberda waren  
het hoofd van de openbare lagere 
school, met juf Weidijk, (Snoetje 
voor ons) en meester Jonker. Op 
de openbare ULO in Kollum be-
haalde ik het MULO-B diploma, dit 
gaf toegang tot de Zeevaartschool 
op Terschelling en de Hogere Ho-
telschool in Den Haag. Een carrière 
op zee was aantrekkelijk. We had-
den jaren de officieren van Bureau 
Wijsmuller in het hotel, er werden 
vijf zeesleepboten gebouwd op de 
scheepswerf  in Kootstertille. Een 
telefoontje van mijn vader naar één 
van zijn Tuinman neven, die hoog 
op in een Haags onderwijs gebouw 
werkte, maakte het eenvoudig: ge-
makkelijker om een studielening te 
krijgen voor de Hogere hotelschool. 
Op de veerboot naar Engeland  
vond ik later uit dat zeeziekte niet 
leuk is... In 1966, waren er duizend 
aanmeldingen voor tachtig plaat-
sen op de Hogere hotelschool in 
Den Haag. Ik haalde mijn diploma 
in 1969 en leerde duidelijk Neder-
lands te spreken. Mijn Fries accent 
was bijna verdwenen, maar net als 
op de ULO: Engels was nog steeds 
mijn moeilijkste taal.

Diensttijd
De Koninklijke Landmacht had me 
daarna nodig voor 18 maanden als 
sergeant menagemeester. Een jaar 
is veel langer dan 12 maanden als 
je gelegerd bent in Wezep met 
zwarte kleding galore! Ik sloeg een 
jaar studentenuitwisseling naar  de 
USA af: ik kon niet goed genoeg 
overweg met de Engelse taal... 
Een maand voor mijn demobilisa-
tie, begon ik mijn eerste baan in 
Amsterdam: als assistent manager 
in hotel Polen op het Rokin. Hotel 
Polen was een gedeelte van Grand 
Hotel Krasnapolsky aan de Dam. 
Het Hotel is afgebrand in 1976 met 
18 doden. Ik vernam het tragische 
nieuws in Engeland via de BBC.

Amsterdam en Bristol
Amsterdam was niet alleen werk 
en flowerpower: in De Fietso-
theque, de nachtclub van het Hilton 
Hotel, maakte ik kennis met een 
engels meisje: Kathy O’Callaghan. 
Ik zeg engels, haar ouders kwa-
men net voor de oorlog uit Ierland 
en Duitsland naar Engeland. Kathy 
werkte als orthoptist in een kliniek 
in London’s Harley Street en was 
deelnemer aan de eerste Internatio-
nal Orthoptic Conference, die werd 
gehouden in de RAI in Amsterdam.
Na de laatste dans nodigde ik haar 
uit voor een Bergman grachten 
tour de volgende avond: het werd 
een geslaagde onderneming. Ka-
thy accepteerde mijn ‘aanbieding’  
om  later die zomer naar London te 
komen voor een vakantie... daarna 
bezochten we elkaar zeker elke zes 
weken. In hotel Polen kwamen day-
trippers vanuit Zuid Engeland. Het 
was georganiseerd door Townsend 
Thoresen. Een van de leden van de 
raad van bestuur daar, was eigenaar 
van het Grand Hotel in Bristol. Hij 
adviseerde om daar te solliciteren 
voor een managementbaan.

Engeland, here I come...
Mijn leven in Engeland, begon  
met de debarkatie van de Harwich 
–Hoek van Holland boot op 13 mei 
1973. De  eerste baan was  deputy 
manager in het 4 sterren Grand Ho-
tel in Bristol, Avon. Op 18 augustus 
dat jaar, trouwden we in de Holy 
Cross Church in Kathy’s woon-
plaats Carshalton, Surrey. 

In 1974, werd ik bij Trusthouse 
Forte (THF) aangenomen als deputy 
manager in The Post House in Bir-
mingham. Trusthouse Forte was 
toendertijd, met 800 hotels, een van 
de grootste hotel maatschappijen 
van de wereld. Lord Forte, die de 
maatschappij begon, was een van 
‘s werelds grootste hoteliers. Mijn 
carrière bij Trusthouse Forte duurde 
15 jaar. Als general manager werd  
ik verantwoordelijk voor hotels in 
Thetford-Norfolk, Manchester, Dor-
king-Surrey en Weston Super Mare-
Somerset.

Sporthuis Centrum
In 1987 begon Center Parcs met 
zijn eerste park in Engeland. Via een 
headhunter werd ik uitgenodigd om 
te solliciteren voor de baan van depu-
ty general manager in het Sherwood 
Forest Holiday Village, Nottingham-
shire. Ik had geen idee wie of wat 
Center Parcs was, tot de naam 
Sporthuis Centrum werd genoemd. 
In 1989 werd ik benoemd als general 
manager en opende  Elveden Forest 
Holiday Village in Suffolk. Elveden’s 
openingsdag was voor de oprichter 
en eigenaar Piet Derksen de laatste 
Center Parcs dag. Een inspirerende 
ondernemer, ondanks zijn 82 jaren... 
De maatschappij was de volgende 
dag in eigendom van Scottish & Ne-
wcastle Breweries en ik had nieuwe 
bazen. Rotterdam bleef het hoofd 
kwartier. Er was goede uitwisseling 
van kennis met de parken in Neder-
land, België, Frankrijk en Duitsland. 
Vaak maakte ik van deze gelegen-
heden gebruik om Buitenpost te 
bezoeken.

Voor me zelf...
Na 15 jaar Center Parcs ben ik in 
2002, van richting veranderd en 
zelfstandig gaan werken:
- reorganisatie en verbouw van ho-

reca op de universiteiten in Nor-
wich en Swansea; 

- heropening en reorganisatie van 
het Bluestone Resort in Pem-
brokeshire, Zuid Wales;

- onderzoek om £ 3 miljoen te be-
sparen aan horecauitgaven bij 
BBC London en Schotland;

- rapport voor Sunpark België, om 
een marketingpartner te vinden in 

de UK;
- general management van een be-

staande Spa, gedurende de bouw 
van een nieuw Health Spa Resort 
in Thorpe Le Soken, Essex;

- business development, coaching 
en mentoring bij  Searles  Holiday, 
Hotel and Golf Resort in Hunstan-
ton, Norfolk en bij Funnell’s Cate-
ring in Lowestoft, Suffolk.

In 1988 werd ik een Fellow of the 
Institute of Hospitality. (De Engel-
se taal en volledige editie van mijn 
werk en ervaring is te vinden op 
Google.)

Real ale, Frico kaas en Douwe...
 Vanaf het moment dat ik Engeland 
binnenkwam heb ik het principe 
gevolgd: When in Rome... Ik had 
drie jaar nodig om mijn Nederlands 
accent te verliezen, soms komt het 
terug door vermoeidheid of met 
langdurig proeven van ‘real ale ‘en 
een goede wijn... Het is altijd goed 
om iets Fries tegen te komen: 
Frico kaas en boter en vaak kom ik 
Douwe tegen, niet Joustra, maar 
Egberts van Joure.

Clubs en sport
Waar we dan ook woonden, ik ben 
overal lid geweest van de ‘Round 
Table’ en de ‘Rotaryclub’. Kathy en 
ik zijn nu leden van de golfclub, golf 
is een sport die we samen kunnen 
doen. We wonen nu in ons negen-
de huis. Het onderwijs in Engeland 
was en is erg wisselvallig. Met de 
vele verhuizingen besloten we dat 
beide kinderen naar public (fee pay-
ing) schools moesten. De ‘fees’ 
gaven geen ruimte voor goede va-
kanties. Rugby, tennis en F1 racing 
zijn onze passieve sporten. Actief 
is wandelen en bezig zijn in een 
grote tuin. Een paar jaar geleden 
knipte Wiebe Postma mijn grote 
haag, mijn buren herinneren hem 
nog steeds als Friesland’s kampi-
oen haagknippen... Onze zoon Ed-
mund speelde rugby voor Norwich 
school en county rugby voor Nor-
folk. Natuurlijk zijn we supporters 
van Norwich City FC, een van de 
topclubs in Engeland. Een lokale 
en gezinsvriendelijke club, duidelijk 
vergelijkbaar met FC Heerenveen.

Buitenlandse reizen
Reizen is een van onze grote hob-
by’s, we hebben Singapore, Au-
stralië, New Zeeland en landen in 
Noord Afrika bezocht. We gaan 
graag naar de USA, zowel de west 
als de east coast. Kathy heeft een 
nicht wonen in LA en een school-
vriendin in Anacortes, Washington 
State. Twee van mijn hotelschool-

vrienden wonen in Arizona en 
Seattle, beide hebben topfuncties  
bij de Holland America Line. Onze 
laatste trip in september was naar 
Anacortes, Seattle en een tour door 
de Canadese Rocky Mountains.We 
gebruiken de caravan voor reizen 
in Engeland, Schotland en Europa: 
vooral zonnig Italië en Frankrijk.

Kinderen
Onze kinderen Edmund, geboren in 
‘75 en Isabelle, geboren in ‘83, stu-
deerden beiden aan de University of 
Surrey. Edmund nam hotel manage-
ment en Isabelle nam theatre and 
drama studies als richting. Edmund 
woont met Magda in Surbiton Sur-
rey en werkt als general manager 
van de Ironmongers Hall in de city of 
London. Deze maand is hij gastheer 
van onder anderen premier Rutte en 
prinses Anne. Isabelle woont met 
Ian in Battersea London. Zij werkt 
nu als account manager bij een Me-
dia Advertising Agency ook in de 
city of London. In haar vorige baan 
als theater agent heeft ze jaren alle 
shows in London moeten bezoe-
ken... someone has to do it!
Thuis is, waar je je thuis voelt, waar 
je gezin en vrienden zijn, waar je 
een zinvol leven kan leiden. Soms 
zijn er leuke uitzonderingen:

Thee uit ‘Keninginne’ kopjes
Tijdens het congres ter gelegen-

heid van het 75 jarig bestaan van 
de Hogere Hotelschool in het Kur-
haus in Scheveningen, hadden 
we de eer om koningin Beatrix in 
ons midden te hebben. Diezelfde 
avond is prinses Juliana overleden. 
De volgende dag bezocht ik mem 
in Buitenpost, de hele dag hebben 
we de tv gevolgd, met beelden van 
Juliana’s leven. Treffend, vooral 
voor mem, mijn ouders zorgden 
voor de koffie op het Jeltingahuis 
toen koningin Juliana Buitenpost 
bezocht. De dag werd helemaal 
nostalgie: we dronken thee uit de 
‘Keninginne’ kopjes... deze waren 
voor die gelegenheid gekocht.

Engeland is goed voor mij geweest: 
vrouw, kinderen, een carrière en 
voorspoed. Beide landen zijn ver-
gelijkbaar in aard en temperament, 
beide hebben een sterke democra-
tie en buitengewone staatshoof-
den in koningin Beatrix en queen 
Elizabeth II. Ik zal mijn laatste da-
gen wel in Engeland slijten.

Stamgasten van De Roskam
Ik spreek geregeld met familie en 
vrienden per telefoon, en natuur-
lijk e-mail. Nu ik meer vrije tijd heb,  
luister ik meer naar radio Fryslân en 
NOS via het internet, en op AM Hil-
versum’s Radio 5 Nostalgie, gelukkig 
duidelijk te ontvangen. Mijn gedach-
ten en herinneringen gaan bij de taal 
in de tijd of het scenario waar ik over 
denk. Het Nederlands is ‘somewhat’ 
roestig, in het Engels zou ik de helft 
van de tijd nodig hebben. De hele 
tijd heb ik een publiek in gedachten 
gehad voor mijn verhaal: de stam-
gasten aan de ronde tafel bij de open 
haard in De Roskam van omstreeks 
1964: dr. van Helden, Dries van der 
Meulen, Anton Haytink, Auke van de 
Witte, Klaas de Vries en alle leden 
van de stichting Paardensport.  Mijn 
vader was één van de dertien oprich-
ters  van ‘t Hynstespul.

Maar ik zal altijd de Nederlandse 
nationaliteit behouden, één keer 
een Fries altijd een Fries!

Hartelijke groeten aan alle vrienden 
en bekenden,

Johan Bolling
The Everglades, Rectory Road
East Carleton, Norwich 
Norfolk , NR14 8HT 
johanbolling@dsl.pipex.com

Buitenlandse postBûtenposters  om utens  
Johan Bolling

Johan & Kathy in de Oyster bar in Chuckanut Bay Bow WA, USA. (eigen foto)

Het word stil in het Oost van Buitenpost. In het weekend van 19-20 november kon men 
bij de spoorwegovergangen in Het Oost de bellen op zondagmorgen rond 0.30 uur voor 
het laatst horen klingelen. Niet alleen de betonplaten maar ook de knipperlichten en slag-
bomen werden verwijderd, ook werd er een stuk nieuwe rails aangebracht.Binnenkort 
komt er nog een hekwerk en word er een diepe greppel gegraven. De overbodige knip-
perlichten en slagbomen gaan naar de museumspoorlijn van de Stichting Stadskanaal 
Rail (S.T.A.R) in Stadskanaal. (foto: H.Boorsma)
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Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt



Cursus tekenen als techniek
In de tweede helft van januari 2012 start in It Koartling de nieuwe cursus 
tekenen als techniek, als een volwaardige manier om je creatief te uiten. 
Het wordt een ontdekkingsreis die tot doel heeft je te leren uitdrukken 
in verschillende tekenmaterialen zoals houtskool, potlood in verschillende 
hardheden, Siberisch krijt, Oost-Indische inkt, etc. Ik wil je vooral behulp-
zaam zijn bij het ontdekken, verwoorden en ontplooien in deze materialen, 
op een manier die eigen is aan jezelf. De aanschaf van materialen wordt in 
de eerste bijeenkomst uitgebreid besproken. Neem eventueel eigen ma-
teriaal alvast mee. Precieze datum zal binnenkort door It Koartling bekend 
worden gemaakt. Opgave bij IJtje Veenstra, tel. 0511-840221.
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Kijk voor meer activiteiten en informatie op de 

website: www.itkoartling.nl

Filmmiddag
7 december van 13.30 - 15.00 uur

leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: € 1,00

opgave is verplicht en kan t/m 2 december 
maximaal 35 kinderen

Kerstboompje in pot
21 december van 13.30 - 15.00 uur

leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: € 1,50

opgave is verplicht en kan t/m 16 december 
minimaal 10 en maximaal 15 kinderen

Lampionnenkeuring

Op vrijdagavond 11 november was er weer de gebruikelijke lampionnen-
keuring georganiseerd door de BuVo in samenwerking met It Koartling. De 
driekoppige jury samengesteld door It Koartling had zich vanaf 17.00 uur 
opgesteld in  de snackbar van ‘t Twaspan. Die jury heeft dit jaar de handen 
meer dan vol gehad aan de vele lampions die voorbij kwamen. Maar liefst 
215 kinderen met of zonder begeleiding zijn langs de jurytafel gekomen.  
Het weer werkte dit jaar goed mee en het feit dat het op vrijdag was gaf 
ook aanleiding er toe dat men nog wat later met zijn of haar lampion kon 
komen. Voor alle kinderen met een lampion was er na het zingen van een 
liedje, in vele versies, een traktatie van de BuVo en een warm hapje van ‘t 
Twaspan te verkrijgen. Het was een drukte van belang in de snackbar van 
‘t Twaspan. Rond 19.30 uur heeft de jury er een punt achter gezet en zich 
teruggetrokken teneinde zich te beraden om uit de vele mooie lampions 
een aantal prijswinnaars te kiezen. Die prijswinnaars vielen ook dit jaar 
weer in vier categorieën. De categorie peuters en groep 1 en 2, groepen 
3 tot en met 6, groep 7 en 8 en er waren nog prijsjes voor het speciaal 
onderwijs. De prijsjes zijn uitgereikt op vrijdagavond 18 november in It Ko-
artling. Daar zijn ook alle prijswinnaars op de foto gezet. De jury was ook 
dit jaar weer onder de indruk van de vele mooie gemaakte lampions. Dus 
kinderen alle lof van onze kant. Wie niet in de prijzen is gevallen kan zich 
daarmee troosten. Tenslotte is meedoen belangrijker dan winnen!

Prijswinnaars speciaal onderwijs 
 peuters  groep1/2
1. Daniel Kommerie 1. Marrit Reitsema
2. Rick Prins 2. Lisanne Stiksma
3. Willem Daniel 3. Miranda Boonstra

 groep 3 t/m 6  groep 7 en 8
1. Morris Gerritsen 1. Celianne Vellema
2. Lucas van Beynhem 2. Neelie Anna van der Wal
3. Ilse van der Bijl 3. Boukje Hiemstra

De prijswinnaars met hun lampions. (eigen foto)

Kinderen kunnen zich opgeven via email: itkoartling@gmail.com.
Bij opgave graag ook het telefoonnummer doorgeven,

zodat we je kunnen bellen als er iets veranderd.

Kinderwerk

Het was twee uur en daar 
kwam de trein aan… Sinter-
klaas met zijn zwarte pieten 
stapte uit en werd hartelijk 
ontvangen door alle kin-
deren. De burgemeester 
stond al klaar om Sinter-
klaas welkom te heten in 
zijn dorp. Er volgde een kor-
te toespraak en daarna was 
het tijd om naar Amerigo te 
gaan die ongeduldig stond 
te wachten op zijn baas. De 
hele optocht met ouders en 
kinderen volgde Sinterklaas 
en pieten naar het centrum waar men zich verzamelde 
op het plein waar de Sint na zijn rondrit door het dorp 
ook zou komen. Maar wie kwam daar aan, niet Sin-
terklaas… maar Tomke met een mijter op en Tomke 
liet zich rondrijden door het dorp als een grote bekend-
heid, want hij dacht dat hij Sinterklaas was. Zwaaiend 
liet hij de mensen vol verbazing achter. Op het plein 
aangekomen werd Tomke op het podium geroepen en 
mocht hij uitleggen wat er aan de hand was. Hij was 
toch Sinterklaas, zei hij, maar de burgemeester ver-
telde hem dat er maar één Sinterklaas was en dat was 
degene die daar op zijn mooie witte paard aan kwam 
rijden. Amerigo hield halt bij het plein en liet Sinter-

klaas afstappen. Sinterklaas 
ging naast Tomke staan 
op het podium en na enig 
overleg ging Tomke tevre-
den van het podium af. Van 
de eerder al rondgedeelde 
quiz werden de prijswin-
naars bekend gemaakt en 
ze namen hun prijzen in 
ontvangst. Daarna was het 
tijd voor Sinterklaas om de 
kinderen uit groep 1 & 2 en 
de kinderen uit groep 3& 4 
uit te nodigen om met hem 
mee te gaan naar It Koart-

ling om daar het sinterklaasfeest te vieren. Er waren 
een heleboel kinderen en ze genoten volop. Er werd 
hard gezongen toen de Sint binnen kwam en toen 
werden ook de prijswinnaars van de tekenwedstrijd 
bekend gemaakt. Ze mochten naar voren komen op 
het podium en hun prijs in ontvangst nemen. Hierna 
werd nog een poppenkast spel opgevoerd dat ook 
heel enthousiast werd ontvangen. Daarna werden er 
nog liedjes gezongen en toen was het de hoogste tijd 
om de cadeaus die Sinterklaas had meegenomen uit 
te delen. Met het cadeau en een grote speculaaspop 
werden de kinderen weer opgewacht door hun ou-
ders. Het feest was een groot succes.

Feestavond 18 februari
De feestweekcommissie van Buitenpost zit ondertus-
sen natuurlijk niet stil en daarom willen we een ieder 
alvast meedelen dat er weer een aantal leuke activi-
teiten op stapel staan. Ten eerste, de feestavond die 
vorig jaar voor de tweede keer werd gehouden bleek 
wederom een enorm succes. Daarom willen we deze 
een ieder natuurlijk niet onthouden en kunnen we jul-
lie meedelen, voor iedereen die het nog niet in zijn 
agenda heeft staan, dat er een volgende feestavond 
staat gepland en wel op 18 februari 2012. Houd deze 
datum vrij in je agenda want het belooft weer een 
spetterende avond te worden. Op dit moment worden 
de laatste puntjes op de i gezet om er weer een spet-
terende avond van te maken. Nadere informatie over 
het programma van de avond volgt in de komende Bin-
nenste Buiten Post.

Feestcommissie Buitenpost
De Buitenposter Feestcommissie is een stichting die 
door middel van sponsors, subsidies en donaties in 
staat is om zelfstandig activiteiten te organiseren voor 
de inwoners van Buitenpost. De activiteiten vinden 
gedurende het hele jaar plaats en bestaan uit de feest-
week, de Sinterklaas intocht, de jaarlijkse feestavond 
in februari, de verkiezing van de Bûtenposter Kenin-
ginne en Koninginnedag activiteiten.

Feestweek 2012
Als laatste punt willen we jullie natuurlijk ook het 
nieuws over de komende feestweek niet onthouden. 
We kunnen jullie meedelen dat er nu alweer volop ge-
werkt wordt aan het programma van de feestweek. 
Deze zal compleet vernieuwend zijn met een specta-
culair thema. Alle details kunnen nog niet bekend ge-
maakt worden, maar het belooft wat te worden! En 
ook hier wordt met man en macht nog door de feest-
weekcommissie aan gewerkt. Zodra er meer informa-
tie beschikbaar is dan zal deze in de Binnenste Buiten 
Post gepubliceerd worden.

Nieuwe commissieleden
In de media hebben jullie ook kunnen lezen dat wij op 
zoek zijn naar extra mensen om onze activiteiten naar 
een nog hoger niveau te kunnen tillen. Heb jij nog niet 
gereageerd, doe dat dan nu bij m.kampen@feestwe
ekbuitenpost.nl en geef je op. Er zijn inmiddels twee 
nieuwe leden maar, het meer is natuurlijk nooit vol, 
dus geef je vandaag nog op.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle 
steun, hulp en medewerking in het afgelopen jaar en 
wij hopen jullie volgend jaar weer allen te mogen be-
groeten op de activiteiten die georganiseerd worden 
door de feestweekcommissie Buitenpost.

Intocht Sinterklaas 2011

In de omgeving van de 
Schoolstraat, liep een 
zwaan rond. Uiteinde-
lijk konden Silvia, Jan en 
Gerda van de dierenambu-
lance Zuid-Oost Friesland 
het dier in de achtertuin 
van familie Wouda aan 
de Julianalaan vangen. De 
zwaan leek niet gewond. 
(foto: Hielke Boorsma)
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Lena Giezen’s Modevakschool
Wist u dat we in Buiten-
post naast drie basis-
scholen, het AOC Fries-
land voor Vmbo-Groen & 
Mbo-Groen, het Lauwers 
College voor Vmbo met 
lwoo, Havo, Vwo met 
Gymnasium ook een Mo-
devakschool rijk zijn?

Aan De Schepperstraat 3 
(eerder Molenerf), runt Lena 
Giezen al ruim 20 jaar in een 
prachtige blokhut achter de 
woning deze school, waar je 
onder andere kunt worden 
opgeleid tot (lerares) cou-
peuse, handwerkontwerp-
ster, modiste, tailleuse of 
modinette, dit alles staat on-
der toezicht van de landelijke 
organisatie ENSAID. 

Ook geeft ze naailessen, patroontekenen voor beginners en gevorderden, deze lessen staan 
open voor dames en heren. (Ja, ook mannen zijn welkom, want zijn de meeste modeontwer-
pers geen mannen?) Voor het maken van hoeden, corsages handschoenen enz., kunt u ook 
bij Lena terecht. Wat ooit is begonnen als hobby is volledig uit de hand gelopen, maar Lena 
Giezen heeft haar draai helemaal gevonden in het doorgeven van kennis van naaien, het ver-
maken van broeken en jassen en alles en dan ook alles wat met kleding te maken heeft. 

Lappen stof zijn ook voldoende in voorraad, evenals ritsen en knopen en wat niet aanwezig 
is, is binnen 24 uur binnen. U kunt zelf een colbert of damesmantel ontwerpen en ter plekke 
maken, bijna niets is onmogelijk. Loopt u al langer rond met plannen voor het maken van 
bijvoorbeeld een dekbedovertrek, zitzak of een kerstjurk, dan is nu de kans aanwezig om dit 
in eigen dorp te gaan doen. 

Het is wel een school, maar de juffrouw is niet streng en wat het allermooiste is aan deze 
modevakschool? U komt op de tijden die u passen! In overleg is alles mogelijk, u kunt bijna de 
hele week terecht op de morgen, middag of avond, u werkt in kleine groepen van maximaal 6 
personen en geen gezeul met een naaimachine, want alles is aanwezig in de school die door 
Lena liefkozend Mijn Blokhut wordt genoemd.

Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend eens contact op, het telefoonnummer is 0511-
543051 en e-mailen kan ook: c.giezen@chello.nl.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Hierbij de winnaar van de zeer geslaagde Week van de Smaak bij 

cadeauwinkel Op ‘e Stâl in Buitenpost. Klanten gingen de uitdaging 

aan om na “blind” proeven te raden, welke bijzondere kaassoor-

ten hoorden bij welke proeftafel. Tryntsje Brandenburg uit Buiten-

post had haar smaakpupillen goed getraind en slaagde er in om het 

goede rijtje:Trynwâldster koeienkaas; schapenkaas naturel; Griekse 

geitenkaas; honingklaver koeienkaas; bieslook geitenkaas en fene-

grieknoten schapenkaas, in te vullen. Hierbij is de fenegrieknoten 

schapenkaas haar lievelingskaas.

Tryntsje Brandenburg

wint proefwedstrijd Op ‘e Stal

De foto

Maandagavond 21 november zijn ongeveer 80 nieuwe inwoners van de gemeente Achtkarspelen welkom ge-
heten in het gemeentehuis in Buitenpost. Deze avond stond vooral in het teken van kennismaking. Tijdens de 
bijeenkomst werd de bezoekers een gevarieerd programma aangeboden. Nieuwe inwoners maakten kennis 
met het college van b&w en een aantal medewerkers gaf de inwoners een kijkje achter de schermen van de 
gemeente. Bij één van de stands konden nieuwe inwoners een luchtfoto van hun eigen woning krijgen en ook 
werden er duurzaamheidpakketten uitgedeeld. Op de informatiemarkt presenteerden ook de instellingen en 
organisaties uit de gemeente zich. Collegeleden gaven de nieuwe inwoners een rondleiding door het gemeen-
tehuis. Het programma werd muzikaal ondersteund door muziekschool De Wâldsang. Doarpsdichter Sytse van 
der Werf droeg een tweetal gedichten voor. De nieuwe inwoners waren erg enthousiast over dit initiatief van de 
gemeente, zo bleek uit reacties na afloop van de bijeenkomst. (foto: Hielke Boorsma) 



Noch niet zo lang geleden geloofde iedereen nog aan de 
duivel als een reëel bestand wezen dat als het ultieme 
kwaad en Gods tegenvoeter over de aarde zwierf en bij 
wijze van spreken achter elke boom kon staan. Geen 
wonder dat hij een grote rol in het volksverhaal en het 
volksgeloof speelt. Hij was / is hier in Friesland onder 
vele namen bekend, bijvoorbeeld: Hantsjepik, Hantsje-
plús, Koarthakke, Joast, Blauwe Fedde, Piter Pake, Knol-
lefoet en zo meer. Allemaal vergoeilijkende namen voor 
de boze, de kwade, Satan, die niet bij naam genoemd 
mag worden, want hem noemen is hem roepen, dachten 
velen. Deze volksduivel heeft veel functies en vormen. 
Hij kan als demon optreden, met horens, bokkepoten en 
paardestaaart, maar vaak ook toont hij zich in menselijke 
gedaante, bijvoorbeeld als een deftig heer. Hij heeft veel 
petten op, onder andere die van hoeder van moraal en zede. Wie zich niet 
gedraagt volgens de normen en waarden van kerk en gemeenschap, krijgt 
met hem te doen.

✴ Sikke Hoeksma wenne op Mûntsjetille oan it Knjillisdjip, tichte by de 
Bûtenpostumer Mieden.  Sikke Hoeksma en Douwe Wedzinga en dan 
noch in sekere Jan Klamer - dat wienen doe alle trije noch frijgesellen, 
soenen ris in kear nei Twizel nei de kroech ta. ’t Wie mistich waar. Sy 
kamen fan Mûntsjetille en roannen op ’e Ald Dyk. ’t Wie jûn. Doe gongen 
se de Twizelerwei lâns, dat wie doe noch in modderpaad, dwars troch de 
ûnlannen hinne. Dy Twizelerwei komt sawat by ’t bûterfabryk út. ’t Wie 
dêr allegear reid en sompe yn dy buert. Jan Klamer wie in raren-ien, dy 
joech om God noch syn gebot. Doe’t se sawat midden op ’e Twizelerwei 
wienen, sei Jan tsjin Douwe en dy: “Sjoch, wat wol dy keardel?” “In kear-
del?” sei Douwe, “wer sjochstû dy. Der is ommers neat.” Doe wiisde Jan 
nei in plak oan ’e oare kant de wyk. ’t Wie in grutte wyk, tusken de wei 
en ’t ûnlân. “Wy sjogge neat,” seinen de beide oaren. “Watte?” sei Jan, 
“sjogge jim him net? ’t Is in hiele grutte keardel. Ik sjoch him dúdlik. Ik sil 
der hinne.” “Wat wòl dy man,” frege Sikke. “Hy stekt my de gek oan,” 
sei Jan. Jan die de klompen út, naam in oanloop en sprong oer de wyk 
hinne en sette dy keardel achternei. Douwe sei tsjin Sikke: “Dêr hoeve wy 
net op te wachtsjen. Hy komt aanst wol yn Twizel. Hy mat him dêr mar 
rêdde.” Doe gongen se tegearre rjochtút en se lieten Jan Klamer dêr yn 
’t ûnlân achter. Hja gongen nei de kroech en dronken dêr wat en prakke-
searden net fierder oer Jan. De nachts kaam it Douwe yn ’t sin. Hy sei tsjin 
Sikke: “Wer is Jan. Hy hat der net west.” “Dy sil wol wer nei hûs ta gong 
wêze, tink,” sei Sikke. ’t Wie al yn ’e neinacht, doe gongen se út ’e kroech 
wei. Sy roannen de Twizelerwei wer lâns. Doe’t se op it plak kamen, dêr’t 
Jan oer de wyk sprong wie, seagen se dêr syn klompen noch stean oan 

’e kant. Douwe sei: “Dit is in raar spul. Ik sil nei ’t âld-
minske ta (Jan syn mem) en sjen as er al thús is.” “Is 
Jan al thús?” frege er. “Né jonge,” sei syn mem, “wer 
sit er?” “Wat,” sei Douwe, “is er net thús?” Doe waard 
Douwe benaud. Hy gong nei Sikke ta. Tegearre setten se 
de kant út nei de Twizelerwei. Sy roannen op ’e dammen 
oan. Der wienen diken, dêr groeiden hege toarnen op. ’t 
Wienen fan dy stringen. Dy wienen sa bot bewoechsen 
mei toarneguod, dat dêr koe net in fûgel trochhinne. Dêr 
wie Jan Klamer trochhinne skuord woarn. In pear hûndert 
meter fierder seagen se him stean. Hy leunde mei syn 
beide earms op ’e takke fan in iken beamke. Sa stie er 
dêr. Hy wie dea. Jan Klamer wie in uterst raren. Hy dage 
alles út. ’t Hie de duvel west dy’t him dêr deamakke hie.

Zo vertelde in 1969 Tije Vaatstra van De Harkema. Hij had het van zijn 
zwager Douwe Wedzinga zelf. Jan Klamer was niet de enige uit onze om-
geving die zo aan zijn einde kwam. Bontsje Dalman uit Buitenpost had ook 
zo’n verhaal. Sibrichje Willem (Willem de Jong), timmerman te Kootster-
tille, ‘in earsten sûplap en in raren-ien’ kwam net zo aan zijn einde op de 
Skeanpaden naar Augustinusga. Ze vonden hem ‘dea en sa blau as laai. Sy 
koenen oan him sjen dat er smiten wie’. Ook Willem werd gestraft voor 
zijn wangedrag. De duivel was – in het voksverhaal – niet alleen levensge-
vaarlijk, maar, gelukkig maar, ook niet altijd even snugger. In zijn voortdu-
rende jacht op de zielen van wankelmoedigen liet hij zich regelmatig in de 
luren leggen. Hij heeft dan de pet opgekregen van de domme reus zoals 
we die uit het sprookje kennen: geweldig sterk, maar qua intellect lang 
niet opgewassen tegen de veel slimmere mens. Een voorbeeld daarvan, 
ook van Bontsje, ter afsluiting:

✴ Der wie in faam, dy tsjinne. Dy sei ris in kear: “Ik wol jûn in feint ha. 
’t Kin my neat skele wa. As wie ’t de duvel ek.” Doe’t se de jûns it iten 
op hienen, kaam der in menearke oan, dy gong moai yn ’e hoeke sitten. 
Doe kaam de frou by de faam en sei: “O heden, fanke, wat hastû hjoed 
sein!” Doe sei de faam de wurden dy’t se sprutsen hie. “No,” sei de frou, 
“de duvel sit yn ’e hoeke op dy te wachtsjen. No bistû jûn de dupe.” Doe 
earmoede de faem: “O heden frou, hoe moat ik hjir mei oan?” Doe sei 
de frou: “Dû moatst alle smarge itensboarden opstapelje en mei dy stapel 
moatst lyk foar him stean gean en dan moast freegje: “Dogge jo sa lang 
tiid oant dizze boarden omwosken binne?” Dan seit er “Ja,” en dan litst 
de boarden lyk foar him yn diggels delfalle. Dan kin er lang wachtsje.” De 
faem die it. Sy liet alle boarden yn grús falle en doe fleach de duvel gleon 
ta de skoarstien út.

Jurjen van der Kooi

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

Ate Gri jpstra

DorpsDenker -8- 
Het moest er een keer van komen, 
natuurlijk. Als je je bij voortduring 
profileert als zijnde een rad van de 
tongriem gesneden en onpeilbaar 
diepzinnig mens, dan kun je ervan 
uitgaan dat je vroeg of laat de vraag 
wordt voorgelegd: “Maar wat denk 
jij dan dat de zin van het leven is?”  
Tsja, en dan kun je als zelfverklaard 
DorpsDenker vanzelfsprekend niet 
een beetje uitgebreid met je mond 
vol tanden gaan lopen zitten. Dan 
moet je simpel- en eenvoudigweg 
met wat scherps en wat zinnigs op 
de proppen komen. Het overkwam 
me daadwerkelijk een paar weken 
geleden. Echt, ik zuig dit niet uit mijn 
nog niet door veelvuldig SMS-en 
geëvolueerde duim. Op de man af en 
recht voor de raap werd me het vuur 
bijzonder na aan de schenen gelegd: 
“Wat is de zin van het leven? Ja, toe 
maar even. Kom er maar mee voor de 
dag. Verklaar je maar eens even nader, 
filosoofje van de koude grond.” OK, 
toegegeven: die laatste zinsneden 
werden er dan wel niet zo letterlijk aan 
toegevoegd, maar voor mijn gevoel 
was de vraag wel met een soortgelijke 
lading beladen. Hier werden 
doopcelen gelicht en geloofsbrieven 
geëist. Hier werden handschoenen 
en teerlingen geworpen. Nu kwam 
het erop aan om te laten zien dat 
mijn DorpsDenkerschap niet slechts 
van algemeen theoretische en 
beschouwende aard was, maar wel 
degelijk onmiddellijke relevantie had 
voor Jean-avec-le-béret. Schreef ik 
in mijn vorige bijdrage niet dat ik me 
er pijnlijk bewust van was geworden 
dat mijn waarde dorpsgenoten wel 
eens de mening toegedaan konden 
zijn dat mijn ambt te weinig praktisch 
van aard was? Welnu, hier was mijn 
kans om te zien dat ik met beide 
benen stevig geworteld was in de 
zuigende modder van de alledaagse 
sleur. “Wat is de zin van het leven?” 
vraagt u mij. “Wat is de bedoeling van 
het bestaan?” “Wat is de strekking 
van onzer existentie?” “Wat is…?” 
Goed, u hebt gelijk. Ik zit op nogal 
pathetisch aandoende wijze tijd te 
rekken.Toen de vraag mij destijds in 
al zijn imponerende omvang werd 
voorgelegd, probeerde ik zulks ook 
al (druk peentjes zwetende) te doen. 
Maar mijn onverbiddelijke inquisiteur 
trapte daar in het geheel niet in. En 
u kennende, zult u dat vast ook niet 
doen. Er moest, en er dient ook 
nu, een antwoord geformuleerd te 
worden. Of in ieder geval een poging 
daartoe ondernomen worden. Het 
zou immers bijzonder wenselijk 
zijn als we aan het eind van deze 
maandelijkse column als lezer en 
schrijver uit elkander konden gaan 
met het gevoel dat we onze tijd niet 
geheel en al verspild hebben in elkaars 
aanwezigheid, vindt u niet? Wel, hier 
gaat ’ie dan eindelijk. De zin van het 
leven is… de zin van het leven is… 
ehm… nou ja… (zweet, zweet)… 
ehm… een nogal relatief begrip 
natuurlijk… ennuh… voor iedereen 
nogal verschillend te interpreteren, 
omdat … ehm… (pfff, dit valt echt 
niet mee)… omdat een ieder zich 
nu eenmaal in enorm uiteenlopende 
omstandigheden bevindt en een 
uitspraak hierover dus uit de aard 
der zaak geenszins een universele 
geldingskracht kan hebben… 
ennuh… OK. Stop. Dit schiet (alweer) 
niet op. Geef nu voor één keer 
eens een onomwonden antwoord, 
DorpsDenkertje. Goed. Here goes 
nothing. De zin van het leven is: elke 
dag een creatieve uitdaging zien te 
vinden, lief te hebben waar het kan en 
je plicht te vervullen waar dat moet. 
Kunt u daar wat mee? Ik wel.

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 12-
De duivel in de mieden

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Neanderthaler vondsten van Tjerk 
Vermaning zijn vals

Een team van zeven deskundigen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar 
de vondsten van vuistbijlen, schaven en andere werktuigen die door Tjerk 
Vermaning in de zestiger en zeventiger jaren op diverse lokaties zijn ge-
vonden en door hem werden doorverkocht aan een aantal musea. Op 
donderdag 17 november presenteerde archeoloog Frans de Vries de resul-
taten van het onderzoek in een bomvolle zaal van het IJstijdenmuseum. 
Een systematisch onderzoek dat in de afgelopen jaren door Frans de Vries 
en zes andere deskundigen werd uitgevoerd heeft aangetoond dat de Ne-
anderthaler vondsten van Vermaning vals zijn.
Bij het onderzoek was uitgegaan van de vermeende echtheid van het de 
artefacten. Uit het onderzoek van de afgelopen jaren werden vondstom-
standigheden en materialen aan uitgebreide testen onderworpen. Daarbij 
splitste het onderzoek zich toe op de grote hoeveelheid artefacten die 
Vermaning op twee lokaties in Smilde had gevonden. De vele afwijkingen 
die bij de onderzoeken aan het licht zijn gekomen wijken dusdanig af van 
de normale werktuigen van Neanderthalers dat de onderzoekers maar tot 
één conclusie konden komen. De artefacten van Tjerk Vermaning zijn vals. 
Op een groot aantal artefacten zijn slijpsporen aangetroffen die niet op 
een natuurlijke wijze of door bewerking hebben kunnen ontstaan. Volgens 
inleider Frans de Vries is het jammer dat de naam van Vermaning nu be-
smet is door het aantonen van de vervalsingen maar tegelijkertijd staat 
vast dat Vermaning er toe heeft bijgedragen dat de belangstelling voor de 
archeologie is toegenomen.

Archeoloog Frans de Vries presenteert de resultaten van het onderzoek. (eigen foto)

Unieke kans WO of HBO student uit 
Buitenpost e.o. 
De paardensportcommissie Buitenpost geeft de mogelijkheid aan een 
WO of HBO student om bestuurservaring op te doen binnen een profes-
sionele stichting. Een mooie gelegenheid om als student je Curriculum 
Vitae aantrekkelijk te maken voor later. De collega bestuurders kunnen 
tevens al dienen als referentie voor een baan straks.

Buitenpost is van oudsher nauw met het paard verbonden. Het Concours 
Hippique Buitenpost, volgend jaar voor de 59ste keer, is uitgegroeid tot 
een van de mooiste eendaagse openlucht paardensport evenementen 
van Nederland! 

Het bestuur heeft als motto ‘de jeugd heeft de toekomst’. Dit dragen wij 
graag uit door een bestuur plaats beschikbaar te stellen maar ook door op 
ons concours young riders rubrieken te laten verrijden. Het bestuur wil 
vernieuwend zijn maar met behoud van bestaande tradities. Door jonge 
mensen erbij te betrekken blijft er aansluiting met de nieuwe, aankomen-
de generaties.

De taken binnen deze bestuursfunctie zijn onder andere marketing en 
communicatie taken, zoals bijvoorbeeld de online media. Ons doel is om 
studenten actief bij onze stichting te betrekken door hen kritisch te laten 
kijken. Er is voldoende ruimte om een eigen mening te vormen en die uit 
te dragen. De student bekleedt een volledige bestuursplaats, wordt overal 
bij betrokken en wordt geïntroduceerd in de netwerken van het concours. 
Interesse, achtergrond of ervaring in de paardensport is geen vereiste.

Deze bestuursfunctie is wellicht bruikbaar als opdracht voor je studie. 
Naast het geven van informatie, zeggen wij nu al toe dat wij met iedere 
kandidaat een intake gesprek zullen voeren, waarin de wederzijdse ver-
wachtingen goed met elkaar worden afgestemd.

Wil jij deel uit maken van deze dynamische stichting? Ben je enthousiast, 
heb je verantwoordelijkheidsgevoel en heb je zin om nieuwe dingen te 
leren, mail dan voor meer informatie naar: secretaris@chbuitenpost.nl.

Spits gezegde

Je kunt beter een blauwtje lopen,

dan een groentje blijven.



Alleen deze week:  

NIKE AIR MAX

€  99,95 per paar,  OP= OP !
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST

0511 541635

Winter beurt voor uw fiets
 • Afstellen en eventuele reparatie van alle 
  onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
 • Remmen
 • Versnelling
 • Verlichting 
 • Banden

 • Excl. onderdelen
 • Gratis leenfiets 

 € 25,-

De nieuwe collectie 
fietsen 2012 

is weer binnen!

Oliebollen/salade actie Haersmahiem
U kunt bij Haersmahiem voor oud en nieuw weer oliebollen (met of zonder krenten en 
rozijnen) en/of appelflappen bestellen. Ook kunt u huisgemaakte huzarensalades (niet 
opgemaakt) bij ons bestellen. Voor de bewoners van Haersmahiem wordt natuurlijk gezorgd, 
maar familieleden, bezoekers, medewerkers en dorpsgenoten kunnen gebruik maken van 
dit aanbod. De opbrengst van deze actie zal ten goede komen aan de beweegtuin, die wij 
volgend jaar willen realiseren. De oliebollen en appelflappen zijn verpakt per 5, 10 of 15 stuks. 
De salade is voor 5 of 10 personen. 
U kunt het onderstaande bestelformulier invullen en voor woensdag 21 december inleveren 
bij de receptie. De bestelling kunt u op 31 december vanaf 12.00 uur ophalen. 

Bestelformulier
 5 stuks aantal 10 stuks aantal 15 stuks aantal totaal

Oliebollen € 2,25  € 4,50  € 6,75

Oliebollen 
met krenten en rozijnen € 2,50  € 5,00  € 7,50

Appelflappen € 4,25  € 8,50  € 12,75

Salade € 6,25  € 12,50

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

✁

De foto

Elders in dit blad hebt u kunnen lezen over het aangevreten hek bij de ijsbaan. Hier een foto van het nieuwe 
hek genomen op de mistige ochtend van 20 november. En nu maar wachten tot de vorst komt en er een mooie 
schaatsvloer ontstaat! (eigen foto)

Spits gezegde

Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen,

goede muziek is wat wij als kinderen graag hoorden.

Kerstbomenmarkt op de Kuipersweg!
We hebben de mooiste bomen weer voor u uitgezocht.

Veel keus in verschillende maten.
O.a. Nordmannsparren uit Denemarken tot 3 meter,

en mooie Picea Omorika in pot of met kluit.
En zoals altijd gratis bezorgd in Buitenpost!
Wij wensen iedereen een fijne kerst en een gezond 2012.

www.kloostermanhoveniers.nl
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De zesde klas van de lagere school in 1959, met jongere broertjes en zusjes erbij.
Achterste rij, v.l.n.r.: Alie (de Haan-) Velting, Germ v.d. Goot, Bram Schievink, meester 
Jan Alberda, Andries Kramer, Louw de Winter, Pieter Zuidema, Harm de Vries; middelste 
rij v.l.n.r.: juf Fennema-Kloezen, Nanneke Douma, Klarie Douma, Hiltje de Vries, Coky de 
Boer, Baukje Zuidema, Betty Bosma, Anneke (Paauw) v.d. Leij, Nellie de Winter, Griet 
Schievink; voorste rij v.l.n.r.: Joke v.d. Witte, Piebe(?) Kramer, Bartele de Vries, (…?), 
broertje Schievink?, meester Kim, Tineke v.d. Meer, Koosje v.d. Meer, Baukje v.d. Meer, 
zusje Velting, Hilda v.d. Witte. (foto: Anneke Paauw)

De Nutskleuterschool aan de Kerkstraat rond 1952.
Achterste rij v.l.n.r.: Baukje Zuidema, Sito Kingma, Willy Haytink, juf Griet Bolling, Marga 
Haytink, Tom van Waarden, Geke Bergsma; rij daarvoor v.l.n.r.: Tineke Hiemstra, …?, 
Pier Bergmans, Anneke de Boer, Hilda v.d. Witte, Betty Bosma; naast en tegen de 
tafels: Tineke v.d. Meer, Johan Bolling, Jannie Poelstra, ?, Sietske Bergmans, ?, Griet 
Oppedijk, Anneke (Paauw-) v.d. Leij (met strik); zittend voor v.l.n.r.: Wiebe Postma, ?, 
Germ v.d. Goot, ?, ?. (foto: Anneke Paauw)

Uit  de oude doos

Mijn naam is Dick Keizer en ben 
42 lentes jong. Een geboren en 
getogen Dokkumer verhuist in 
1994 voor de vrouw (Geertje) van 
m’n dromen naar Buitenpost. We 
hebben twee kinderen, Myrthe 
en Ruben. In mijn dagelijks leven 
houd ik me voornamelijk bezig met 
verzekeringen. Samen met mijn 
compagnon hebben wij het assu-
rantiebedrijf Stellema verzekerin-
gen in Kollum. 

Mijn kinderjaren heb ik dus doorge-
bracht in Dokkum. Prachtig idyllisch 
stadje met de grachten en bolwer-
ken. Wij woonden in de buitenwij-
ken van de stad. Als “stadsje” was 
ik weinig in de stad, maar meer op 
het platteland. Mijn vriendje zijn ou-
ders hadden vroeger een boerderij. 
De keuze was toen niet moeilijk…! 
Eigenlijk kun je wel stellen dat ik op 
de boerderij ben groot gebracht. Al-
thans daar speelden wij altijd tot en 
met de mavotijd. Na de mavo heb 
ik de meao gedaan. Daar heb ik 
toen kennis genomen van het as-

surantievak. Dit was liefde op het 
eerste gezicht. Ik denk niet dat er 
veel mensen kunnen zeggen dat 
men in het vak terecht gekomen 
is, wat men vroeger voor ogen 
had. Alhoewel er momenteel een 
negatieve sfeer in ons vak heerst, 
blijf ik een rasechte optimist. Opti-
misme zit in het bloed. Denken in 
mogelijkheden, waar bedreigingen 
zijn, zijn ook kansen.

Naast mijn werk volg ik via de Evan-
gelisch Theologische Academie 
(ETA) op de donderdagochtenden 
een thuisstudie theologie. Vanaf 
mijn 15e levensjaar heb ik mij altijd 
geïnteresseerd in het Geloof. Wat 
zegt - vertelt - de bijbel. Door het 
overlijden van mijn broer (39 jaar) 
in 2008 heeft dit een soort kataly-
serende werking gekregen. Getui-
gend christen zijn, is mijn levensstijl 
geworden. Ik geloof namelijk dat 
God mijn schepper is en dat zoals 
verwoord in Matteüs 28:16-20 het 
“zendingsbevel” ook zeker van-
daag de dag door te weinig christe-
nen gestalte krijgt. Het zogenaamd 

“kerkje” spelen binnen de bescher-
mende muren viert hoogtij. Juist in 
deze tijd waar gebrokenheid aan de 
orde van de dag is, is het juist goed 
om dit te (h)erkennen en te door-
breken. Door een steeds meer te-
rugtrekkende overheid is het goed 
dat de kerken van zich laten zien/ho-
ren. Gelukkig zijn er al bewegingen 
zichtbaar in Buitenpost, te denken 
valt aan: www.hartvoorbuitenpost.
nl. Een interkerkelijke organisatie 
die zich inzet voor mensen uit eigen 
dorp en omgeving.

Tot afgelopen september heb ik vier 
jaar een coördinerende taak binnen 
de Christengemeente gehad. Mo-
menteel leiden Geertje en ik samen 
een (gespreks)groeigroep. Eens in 
de twee weken komen we met 
15-17 mensen bij elkaar om een 
onderwerp te bespreken en delen 
we wat ons bezighoudt. De bijbel 
is dan op zo’n avond onmisbaar. 
Daarnaast heb ik samen met Halbe 
Bergsma, Caroline Henstra à Plat-
form Outreach. Dit platform staat 
momenteel nog in de kinderschoe-
nen. De kern van ons platform is ge-
meenschapszin en verbinding. Een 
drietal acties liggen in de week… U 
hoort van ons :-) Tevens zit ik in het 
adviesorgaan van de Kinderopvang 
Achtkarspelen (SKA). Hierin geven 
wij gevraagd en ongevraagd advies 
over bijvoorbeeld prijs, veiligheid, 
hygiëne e.d. Verder interesseer ik 
me in de politiek. Kan me ontzet-
tend druk maken over het feit dat 
wetten en regels de individuele 
mens overschaduwen. In een sa-
menleving waar secularisering aan 
de orde van de dag is, zal ik me daar 
met hand en tand tegen verzetten. 
Maar dat zal niemand die mij kent 
verbazen. Rest mij om de lezer alle 
goeds te wensen.

Ik geef de pen door aan Freak Wijma.

K l im in  de  pen...  
Dick Keizer

Dick Keizer tijdens vakantie. (eigen foto)

Het gewapend verzet
De voortdurende groei van het aantal onderduikers bracht 
een toenemende behoefte aan distributiekaarten met zich 
mee. Om daarin te kunnen voorzien bleef er niets anders 
over dan deze met geweld in handen te krijgen. Zo ontstond 
van uit het werk van de LO de KP (Knokploeg). Door gewa-
pende overvallen op distributiekantoren en gemeentehuizen 
kon de LO op deze wijze de onderduikers van de benodigde 
papieren voorzien. Voor Buitenpost was geen KP nodig. Door 
de illegale medewerking van de het distributiekantoor ver-
strekte dit vijf- á zevenduizend bonkaarten per periode aan 
de LO (zie dl. 4). Daarmee konden de onderduikers in geheel 
Achtkarspelen ruimschoots worden voorzien. Het merendeel 
ging naar de aangrenzende gemeenten, tot zelfs in Smallin-
gerland. Dit betekende dat Pijnacker zich volledig kon wijden 
aan de LO en OD. De OD (ordedienst) was eveneens een tak 
van het gewapend verzet. Zij stelde zich ten doel om bij de 
komst van de bevrijders, deze ter plaatse te helpen en tevens 
behulpzaam te zijn bij het handhaven van de orde, wanneer 
de bezetter was verdreven. In dl.17 zagen we dat Wim van 
Mourik de Gemeentelijke Operatieleider (Gemol) werd. Hij 
werd belast met de opbouw van de OD. Met de andere vor-
men van verzetsgroepen werden ze de NBS, de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten, genoemd. 

De groep Buitenpost
De NBS Achtkarspelen werd verdeeld in drie secties met ie-
der drie groepen. De groep Buitenpost vormde met de groep 
Twijzel en de groep Twijzelerheide de sectie Achtkarspelen-
Noord. Deze sectie stond onder bevel van Gosse Enzerink, 
onderduiker bij Rint van der Meulen. Gosse was afkomstig 
uit Goor. De groep Buitenpost bestond uit 15 manschappen. 
Teake Roorda van de Jeltingalaan fungeerde als groepscom-
mandant. Jaap Elzinga van Lutkepost was plaatsvervangend 
groepscommandant. Verder bestond de groep uit de vol-
gende personen: Tjebbe Algra, van het West; Pop Bakker, 
Stationsstraat; H. K. Dijkstra, Voorstraat; J. M. de Graaf, on-
derduiker in het West; Pop de Haan, politieagent te Scheve-
ningen en ondergedoken bij zijn ouders aan de Parallelweg. 
Zijn gezin was elders in Buitenpost ondergedoken. M. Stel 

uit de Kerkstraat; Albert B. de Vries, West; Bindert de Vries, 
Julianalaan; H. de Vries, Stationsstraat; J. Westra, Oost; Jelle 
Wijma, West; E. IJtsma, Jeltingalaan; L. Zwart, Voorstraat.
Het samenstellen van de groep gebeurde met de uiterste 
voorzichtigheid. Het streven was dat de leden elkaar onder-
ling niet kenden. Deze geheimhoudingsplicht heeft goed 
gewerkt. Toen men elkaar trof om tot acties over te gaan, 
ontdekten ze onderling veel bekende gezichten. Ze werden 
gevraagd door Pijnacker, Van Mourik en Teake Roorda. De 
groepscommandant, Roorda, had de o.a. instructie de man-
schappen voordurend in het oog te houden. “Ze mochten 
zich zo mogelijk niet uit de omgeving verwijderen”. Wan-
neer ze moesten onderduiken moest de commandant hun 
verblijfplaats weten. In geval van actie moesten ze snel en 
gemakkelijk bereikbaar zijn. De helft van de groep bestond uit 
oud-militairen en leden van de voormalige burgerwacht. Ter-
wijl het formeren van de groep Buitenpost in volle gang was, 
slaagde de poging om de trein tussen Buitenpost en Visvliet 
te laten ontsporen, Eind september 1944 was de organisatie 
zo goed als rond. Op 28 september kreeg Van Mourik be-
richt met de vraag of de indeling van de troepen in secties en 
groepen al was voltooid. Tevens moest hij vermelden of er 
ook personen bij waren die met springstoffen op de hoogte 

zijn. En of er ook genisten en torpedomakers tussen zaten. In 
oktober kon het voorbereidende werk voor de komst van de 
bevrijders volop beginnen.

Sabotage
In augustus 1944 werd een eerste poging ondernomen om de 
trein Leeuwarden – Groningen tussen Buitenpost en Visvliet 
te laten ontsporen. Het plan mislukte, er kwam bevel om het 
op 7 september opnieuw te proberen. De vijfde september  
was Dolle Dinsdag, de datum waarop de snelle opmars van 
de bevrijders Nederland in rep en roer bracht. Veel NSB-ers 
vluchtten naar Duitsland. Duitse militaire eenheden kwamen 
in beweging. De bevrijding scheen een kwestie van dagen 
te worden. Hét moment om de verbindingen te saboteren. 
De Friese KP kreeg bevel voor het uitvoeren van sabotage-
opdrachten in de kop van Overijssel. Deze tweede poging tot 
sabotage was dus wel op een bijzonder moment gekozen, 
toevallig??? Goffe Hoogsteen uit Surhuizum zou met enkele 
manschappen de rails onklaar maken. Teake Roorda en Jaap 
Elzinga van de groep Buitenpost zorgden voor het nodige 
gereedschap en de bewaking. De aanslag gelukte, de trein 
met 26 wagons ontspoorde. De locomotief en de kolenwa-
gen kantelden de sloot in. Acht goederenwagons kwamen 
dwars over de spoorbaan te staan en enkelen schoven in 
elkaar. Tot een  ieders verbazing bleven represailles uit. De 
Duitsers schreven de ontsporing toe aan een verzakking in 
de spoorbaan.

Jasper Keizer

?Eén van de ontspoorde wagons. (foto: Jasper Keizer)

Buitenpost 1940-1945 deel -19-

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van

19 december.
De krant niet of te laat ontvangen? 

Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: 

p.pettinga8@chello.nl.

Naar Buitenpost voor de 
vrouw van mijn dromen...



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 18 november.

Oplossing prijspuzzel september.
De puzzel in het septembernummer heeft 14 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: Kleurenwaaiers. 
De winnaar is: Johanna Kloppenburg, Mejontsmastraat 4.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

buien  
celcius  
dauw  
druppel  
guur 
hoos  
jas  
knmi  
laars  
mist  
nat 
nevel  
noord  
oost 
paraplu  
radar  
regen  
sjaal  
sneeuw  
spin  
storm 
voetstap  
vorst  
wand  
web  
west  
wind 
zacht  
zicht  
zuid
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Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt 
de leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad 
de Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het 
Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diplo-
ma’s  zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind. 
De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uit-
gangspunten:

Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.

Daarnaast is het van het grootste belang dat er gekeken 
wordt naar de motorische ontwikkeling van het kind en 
vooral wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikke-
ling. Naar aanleiding hiervan is dan ook het niveau van uw 
kind bepalend voor de snelheid waarmee het diploma be-
haalt wordt. Wij proberen ieder kind te stimuleren binnen 
zijn / haar mogelijkheden. Succeservaringen zijn hierbij 
van groot belang.

Zwemplezier, water is leuk, je wordt er nat van en kunt er 
hele leuke spelletjes in doen. Het zwemonderwijs van te-
genwoordig bestaat uit doelgericht spelen, waarbij kinde-
ren al vrij snel watervrij zijn en onbewust beginnen met 
het aanleren van een zwemslag. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan te  sluiten bij de denkwereld en leefwereld van het kind. Vaardigheden 
die van belang zijn zoals onder water gaan, ademhaling, drijven, springen, lopen, voortbewegen en zelfs met kleding aan zwemmen.

U kunt bijna alle dagen bij ons komen zwemlessen. De lessen door de week duren 45 minuten en hierbij kunt u kiezen uit 1, 2 of zelfs 3 keer per 
week. Op zaterdag duren de lessen 1 uur. Bij het zwem ABC is het gemiddelde kind voor het A diploma tussen de 40 en 50 klokuren bezig. Kijk 
voor meer informatie hierover eens op de site www.npz-nrz.nl en natuurlijk op onze eigen site www.dekupe.nl

Ook biedt zwembad De Kûpe speciaal zwemonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze lessen worden altijd gegeven door vaste zwemonderwijzers 
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Of het nu gaat om kinderen met b.v. een geestelijke of lichamelijke handicap, pddnos, adhd of gewoon het extra 
aandacht nodig hebben, het kan op de zaterdagmiddag. Naast het feit van de vaste zwemonderwijzer, duren de lessen 20 tot 25 minuten, zijn er 
geen storende factoren in de accommodatie en wordt het programma aangepast aan uw kind. Er is altijd een intake gesprek om te kijken in welke 
groep uw zoon of dochter het best past.

Geef nu op en haal zo snel mogelijk het diploma. Er geldt op dit moment nog een kortingsactie. Mocht het zwembad sluiten op 1 januari 2013 dan 
staat de gemeente garant voor de vergoeding van de leskaart. Voor voorwaarden en meer info tel. 0511 543180.



Annie Eisinga verruilde tien jaar 
geleden, na het overlijden van 
haar man, haar geboortestreek 
Twente voor Buitenpost, dich-
ter bij haar dochter, schoon-
zoon en kleinkinderen. Ze is in-
middels helemaal ingeburgerd 
hier: ondanks dat ze bijna tach-
tig jaar is, is ze amper een dag 
in de week thuis, zo actief heeft 
ze zich in het verenigingsleven 
begeven. Als deelnemer en ook 
als vrijwilliger. Mevrouw Eisin-
ga is dan ook vaak te vinden in 
Herbranda.

Het was bij een middagje koersbal, 
dat Thea (bij Herbranda werkzaam 
namens Welzijn Ouderen Achtkar-
spelen) haar vroeg of ze vroeger 
wel eens had gedroomd over een 
beroep dat ze later graag had willen 
uitoefenen. En of ze dan mee wilde doen met “een 
fotosessie” daarover. Mevrouw Eisinga wilde dat wel, 
zonder te weten wat Thea’s vraag precies inhield. Het 
bleek, dat zij in contact stond met Marion Duimel en 
Ingrid Meijering uit Den Haag, van de Stichting Get-
Oud. Deze stichting werkt op creatieve en ludieke 
wijze met 75-plussers om bij te dragen aan een po-
sitieve beeldvorming over ouderen. [Internet.] Duimel 
en Meijering bedachten het project ‘Wat ik later wilde 
worden’ , waarbij ouderen werden geïnterviewd over 
en gefotografeerd in hun droomberoep. Aan het pro-
ject deelnemende ouderen staan op de foto alsof ze 
alsnog die functie uitoefenen die ze in hun jeugd graag 
hadden willen bereiken, wat, door wat voor omstan-
digheden dan ook, niet is gebeurd. In het geval van 
mevrouw Eisinga was dat het beroep van rechter. In 
totaal deden er, verspreid over het hele land, ongeveer 
vijftig ouderen aan het project mee.
Voor mevrouw Eisinga (en nog zeven anderen uit Acht-
karspelen) betekende het een uitgebreide fotosessie, 
met visagiste en al en een interview met één van de 
initiatiefneemsters van het project. Het resultaat was 
een fototentoonstelling in het Gemeentehuis en een 
bijbehorend boek met de fotoreportage en alle inter-
views. Maar ook de Leeuwarder Courant belde voor 
een vraaggesprek en bij de fotosessie bleek zelfs een 
hele filmploeg van Omroep MAX aanwezig te zijn, om 
het hele gebeuren op te nemen. (De film is inmiddels 
op TV uitgezonden.)
Al met al was het veel groter dan mevrouw Eisinga 
had gedacht. Had ze achteraf geen spijt van haar spon-
tane medewerking? “Nee hoor”, zegt ze opgeruimd, 
“ik ben altijd wel in voor een grapje.”

En zo ziet ze het eigenlijk ook. “Ach, het is allemaal al 
weer oud nieuws. Mijn kleindochters waren wel trots 
op me toen ze me in rechterstoga op de foto zagen, 
maar die zijn net zo goed trots dat ik meer heb gedaan 
dan alleen lagere school. Ik heb de HBS gedaan, wat 
toen in Twente voor een oudste dochter van een ge-
woon gezin met vijf kinderen best bijzonder was. Ik 
had daar een lerares Staathuishoudkunde, mevrouw 
Veth, die ook kinderrechter was. Een heel klein vrouw-
tje, maar ze heeft enorme indruk op me gemaakt. Ze 
vertelde in de les wel eens iets over haar werk, over 
kindermishandeling bijvoorbeeld en dan voelde ik zo’n 
weerstand en onbegrip: hoe was zoiets nou mogelijk?  
Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Daar kwam 
nog iets bij. Toen ik net op de HBS zat, werd onze fa-
milie, die Maassen Van den Brink heet, gedagvaard: de 
Hoge Raad van Adel vond het niet terecht dat wij een 
dubbele naam droegen, omdat we niet van adel wa-
ren, wat inderdaad klopt. Zij voerden als argument aan 
dat die naam ooit door fout van een ambtenaar van de 
burgerlijke stand moest zijn ontstaan, doordat hij een 

achternaam en een straatnaam zou hebben gecombi-
neerd. Maar zo heetten wij nu eenmaal. En zo wilden 
we blijven heten. Dat is gelukkig ook gebeurd. Maar 
die, in mijn beleving onbehoorlijke, actie van de Hoge 
Raad wakkerde mijn drang naar gerechtigheid nog ver-
der aan. Dat maakte dat ik een hele poos het ideaal 
heb gehad om rechter of advocaat te worden.
Maar het is toch anders gelopen. Ik heb de HBS wel 
afgemaakt, maar besloot om meteen te gaan werken, 
omdat ik geld wilde verdienen. Voor mezelf en voor 
mijn ouders, die het toen niet zo breed hadden. Ik leer-
de typen, steno en Engelse Handelscorrespondentie 
en had een goede kantoorbaan  tot mijn drieëntwin-
tigste. Toen trouwde ik en kreeg ik twee kinderen. In 
1969, na veertien jaar, ging ik weer aan het werk, bij 
achtereenvolgens een garagebedrijf, een accountants-
kantoor en een kruisvereniging. Mijn man werkte bij 
de Spoorwegen en we zijn tegelijk, op ons zestigste, 
met de VUT gegaan. Aan die rechtenstudie heb ik ei-
genlijk nooit meer gedacht: we hadden het goed. Ik 
heb het ook niet gemist. Ik heb een goed huwelijk ge-
had, ik heb een goed en mooi leven,  lieve kinderen en 
lieve kleinkinderen.
Ik ben dan wel geen rechter of advocaat geworden, 
maar ik heb nergens spijt van. Ik heb kunnen opklim-
men in mijn werk. En nog steeds ben ik druk met men-
sen bezig. Ik ben bijvoorbeeld secretaris in het bestuur 
van de Senioren Soos: ze vroegen me daarvoor en ik 
kan moeilijk ‘nee’ zeggen, dus nu doe ik samen met 
een andere dame al het bestuurswerk. Best druk, 
want er is al twee jaar geen voorzitter. We hebben 
met de Senioren Soos elke veertien dagen een bijeen-
komst. Verder ben ik ook lid van de PCOB en van de 
Hervormde Vrouwengroep. En ik doe aan gymnastiek 
en koersbal. Eigenlijk ben ik overal bij, behalve bij het 
volksdansen. Toen de PCOB me vroeg voor een func-
tie in het bestuur heb ik toch maar ‘nee’ gezegd, want 
ik wil niet vierentwintig uur per dag met verenigingen 
aan de gang zijn.
 
Die expositie was leuk, maar ik ben veel meer bezig 
met het leven van nu. Neem nu de bezuinigingen in 
het ouderenbeleid. Daar is veel over te doen geweest. 
Tijdens de roerige raadsvergadering van deze zomer 
was ik de enige oudere die gesproken heeft. Ik ging 
er gewoon voor. Als het moet, kom ik zonder aarzelen 
voor mezelf en anderen op, ook al ben ik bijna tachtig. 
Ik heb een sterk karakter en ik ben mondig, ja, dat heb 
ik wel geleerd in mijn leven.”

Wie de foto van mevrouw Eisinga in toga wil zien, kan 
een kijkje nemen op de website: www.GetOud.nl of 
gewoon naar het Gemeentehuis gaan natuurlijk. De 
expositie is er nog tot ongeveer half december.
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> Vishandel Fokko Visser elke woensdag bij de kerk
Een lange tijd hebben we geen vis kunnen kopen op de woensdag. Vanaf 
2 november staat er op de parkeerplaats naast de Mariakerk aan de Oude 
Havenstraat weer een visboer. Vishandel Fokko Visser uit Dokkum staat 
elke woensdag vanaf 10.00 tot 18.00 uur tot uw dienst. U kunt zelfs tele-
fonisch bestellen op 06 20906131.

> Uitvaartvereniging Buitenpost nu eigen website
Uitvaartvereniging Buitenpost heeft sinds kort haar eigen website. Aan-
melden als lid, overschrijven of adreswijzigen kan nu ook langs deze weg. 
Wilt u meer weten over onze vereniging ga dan naar: www.uitvaartvereni-
gingbuitenpost.nl.

Meldpunt  bedr i jv igheidInspirat ie
door Ineke Mooijweer

Annie Eisinga: druk met 
mensen

Mevrouw Eisinga. (foto: Ineke Mooijweer)

Veel rook, maar geen vuur bij de oefening van de brandweer, in de oude slagerij van Zaal 
aan de Voorstraat. (foto: H.Boorsma)

De foto

De nieuwe buurtvereniging Oer de Hage (uit de Mûne-
wyk) had dringend behoefte aan onderdak bij feestjes 
en andere activiteiten in de buurt. Daarvoor is een aan-
vraag gedaan bij het Oranje Fonds: met de aanschaf 
van een compleet ingerichte partytent, zit de buurt er 
nu droog en warm bij! 
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op 
sociaal gebied. Per jaar besteedt het € 32 miljoen aan 

organisaties die een betrokken samenleving bevor-
deren in Nederland en in het Caribische deel van het 
Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen el-
kaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. 
Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door 
de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins 
van Oranje en Prinses Maxima zijn beschermpaar van 
het Oranje Fonds.

Buurtvereniging Oer de Hage ontvangt € 1.000,- van 
Oranje Fonds

Berichten uit  de buur t  

Het spiegeltje

Er was eens lang, heel lang geleden
Een keuterboer tje, werk zaam en tevreden.

Hij was niet meer zo jong van jaren
en al wat pover in zijn haren.

Aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend.

Eens toen hij zo aan ’t spit ten was,
vond hij een aardig stukje glas,

’t zat onder ’t vuil en onder ’t zand.
Hij veegde ’t aan zijn broekspijp af,

hij keek erin… en hij stond paf.

‘Mien heit ’,  zei hij en zijn verbazing was heel groot,
die was al jaren dood.

‘Mien heit, och die goeie man,
maar hij is’t ,  hij kijkt mij an’.

Hoofdschuddend stak hij ’t in zijn zak ,
‘ ik bekijk het thuis op mijn gemak ’.

En thuis keek hij opnieuw ernaar,
het was toch ook zo wonderbaar.

En hij begon te overleggen,
wat zijn vrouw er van zou zeggen.

Ze was wat bazig, zijn Katrien,
ze lacht me uit, misschien.

Omdat hij daar zo bang voor was,
ging de spiegel onder zijn matras.

Maar telkens ging hij daar weer heen.
‘Mien heit ’,  zei hij dan tevree’n.

Dat wekte argwaan bij zijn vrouw,
die het f ijne er van weten wou.

En toen haar man de deur uit was,
toen zocht ze en vond het stukje glas.

‘ Wat is dat voor zot ternij?
Wat moet hij daarmee’,  peinsde zij .

Ze draaide ’t om en om en keek
en raakte toen geheel van streek .

‘Daar heb je ’t nou, ik wist het wel,
er is een andere vrouw in ’t spel,

mijn man… hoe heef t hij ‘ t har t in ’t lijf,
hoe houdt hij van zo’n lelijk wijf.’   

Brimzen
praat
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K leuren maar...
door Donny Windsant

Anne’s ansichten

Deze keer gaan we iets verder met de Voorstraat. De foto is uit westelijke richting genomen. Hendrikje en Aaltje Bosma staan voor de 
deur van hun winkel en woonhuis. Gezusters Bosma was een bekend kosthuis voor de leerlingen van de destijds hier gevestigde Rijks-
normaalschool voor onderwijzers. Dit pand is een aantal jaren geleden afgebroken. Het tweede huis was de bakkerij met winkel van de 
familie Elzinga en later van de familie Hendrik v.d. Wal, daarna van zoon Jan v.d. Wal. Nu wordt deze woning bewoond door de familie 
J. Veenstra. Het derde huis werd bewoond door Gale Zijlstra, later had de familie Jitze Klaver hier hun meubelzaak.Tot 2000 was hier de 
drukkerij van de familie A. Spa gevestigd. En sinds enkele jaren heeft de familie de Haan hier hun kinderkledingwinkel ’t haantje.

Bezoek ook onze website:

www.binnenbuitenpost.nl

Tuin (be ) leven

november 2011
Groen

Toen ik in Amersfoort woonde wandelde ik wel eens op landgoed Nimmer-
dor. Nimmer dor een fascinerende naam. Halverwege de 19e eeuw was het 
een grote luxe om kenbaar te maken dat als je rijk was, je ook exotische 
planten en bomen kon kopen. Beter nog was om dit ook aan iedereen te kun-
nen laten zien. Zo konden in deze tijd hulst en rododendron worden geplant 
in de van oorsprong dorre Nederlandse winterbossen. Plots waren de bos-
sen nimmer dor en dus altijd groen. Bossen en parken werden verrijkt met 
groenblijvende exoten. Groenblijvende planten en heesters hebben van oor-
sprong altijd een mystieke werking gehad in midwinterperioden. Iets heel 
groens in een donkere, dorre winterperiode van de seizoenen. Het is dan ook 
niet voor niets dat een kerstboom hulst en maretak veelgebruikte groen-
blijvers zijn in de kerstperiode. Misschien is het wel het verlangen naar het 
groen, het groen van de lente, en de kracht van het voorjaar. Misschien is 
het wel het verlangen naar het licht welke hierbij hoort? Donkere dagen 
voor kerst. Van oudsher ook een periode dat mensen elkaar thuis voor een 
haard verhalen vertelden. Verhalen over mystiek, symboliek en het leven 
zelf. Spannende verhalen of soms ook verhalen om om te lachen. Er zijn 
volop verhalen, helaas worden er steeds minder verhalen aan elkaar verteld 
omdat iedereen het druk heeft. En toch zijn er volop bijzondere verhalen in 
onze eigen leef- en woonomgeving.

De gemeente Achtkarspelen is rijk aan cultureel erfgoed, zoals zestig rijksmo-
numenten, zeven musea, een uniek landschap en vele volksverhalen. Vooral 
in het zuidelijk deel van de gemeente zijn diverse verhalen opgetekend. Ter 
illustratie: de databank Nederlandse Volksverhalen van het Meertens Insti-
tuut in Amsterdam bevat voor Boelenslaan en Harkema samen meer dan 
3000 verhalen. Verhalen opgevat in brede zin: anekdotes, sprookjesachtige 
gebeurtenissen, sterke verhalen, sages. Deze verhalen zijn in kaart gebracht 
en een deel hiervan is zelfs op een CD uitgebracht. Verhalen over onze eigen 
leef- en woonomgeving.

De Kruidhof vindt het van belang dat ook verhalen over planten doorverteld 
worden. doorverteld aan de jeugd om belangrijke kennis niet verloren 
te laten gaan. Dit kan kennis zijn over de groei of kweek van de planten, 
maar juist ook over het gebruik en de mythologie. De duivelsbanners en 
kruidendokters zullen hierin zeker niet ontbreken. Doorvertellen. Dat vindt 
De Kruidhof belangrijk.

Namens het team van De Kruidhof wensen wij alle Binnenste Buienpost 
lezers hele goede kerstdagen en een 2012 vol bijzondere (volks) verhalen. En 
het groen? Een kerstboom, hulst of maretak vragen om verhalen...

Jan Willem Zwart

Tijd voor cadeaus
Buiten is het weer alweer guur en de dagen zijn alweer kort. Kortom het 
einde van het jaar nadert met rasse schreden. En dan wordt het tijd voor 
het inkopen van cadeaus. Denk voor het kopen van uw sinterklaascadeau’s 
ook eens aan een alternatieve winkel, een winkel met een missie. Maar 
ook een winkel met prachtige originele cadeaus, afkomstig uit de hele 
wereld, zoals kinderspeelgoed, blikvangers voor uw interieur, bijzondere 
sieraden, tassen, sjaals en noem maar op. En bovendien zijn er artikelen 
in alle prijsklassen, dus een wereldwinkel cadeau hoeft niet per sé duur 
te zijn! De wereldwinkel dus! Met vestigingen in Buitenpost (in de hal 
van de Poiesz supermarkt) en Surhuisterveen. Wist u trouwens dat de 
wereldwinkel in Buitenpost ook slaafvrije chocoladeletters verkoopt van 
het merk chocolonely? 

Op woensdag 30 november is de wereldwinkel Buitenpost ook geopend 
van 10.00 tot 17.30 uur. En natuurlijk kunt u ook in de wereldwinkel te-
recht voor food producten bijvoorbeeld voor een bijzonder kerstpakketje 
of gewoon voor dagelijks gebruik. Ook kunnen wij uw bedrijfskerstpakket-
ten verzorgen. Graag tot ziens in onze winkels!

Al meer dan 10 jaar verzorgt het Behouden Huis klas-
sieke programma’s in Buitenpost. Dit kan variëren van 
tentoonstellingen en orgelconcerten tot een strijk-
kwartet of een lezing. Jaarlijks zorgt het Behouden 
Huis ervoor dat de kinderen uit groep 1 en 2 van alle 
basisscholen in Buitenpost naar een toneelvoorstelling 
gaan in de Kruidhof en bij slecht weer in It Koartling. 
De belangstelling voor de programma’s is wisselend. 
Vooral in het begin schrok het publiek terug voor de 
klassieke concerten, ‘te zwaar’ was vaak het oordeel. 
Langzamerhand verandert dit – klassieke muziek is 
gewoon heel mooi, vrolijk, soms ernstig – je moet er 
misschien ook wel naar leren luisteren en dan is het 
een verrijking. Daarom gaat het Behouden Huis ermee 
door ze te organiseren.

Het laatste concert vond in oktober plaats in de nieu-
we raadzaal. Dit was een succes. Het geluid  komt er 
prachtig tot zijn recht, het uitzicht vanuit een lekkere 
stoel op de weg naar het station is rustgevend en het 
kopje koffie in de foyer is heel gezellig.

In het tienjarige verleden waren er verschillende succes-
programma’s. Ik noem er enkele: het kindercircus Wit-
ova, een lezing door Th.W. Jensma over de kerstroos, 
met een kerstverhaal door Ithaka en koormuziek door 

het dubbelkwartet uit Gerkes-
klooster en een tentoonstelling 
van It Daeldersplak uit Drogeham 
(allemaal in het kerkje van Twijzel), 
een tentoonstelling van Hotze de 
Jong, een kerstverhaal verteld 
door Jantsje Oost in de loods van Wierd Tabak, een pro-
gramma over Willem Wilmink (met een promoting tekst 
in de Leeuwarder) m.m.v. Remolino en de zangeres Far-
dau Dijkstra en niet te vergeten het Alauda Kwartet dat 
inmiddels bekend geworden is in onze contreien.

Dit en nog veel meer goede programma’s waren er – 
vaak in de Kruidhof, soms in de kerk van Buitenpost of 
Twijzel. Dat de gemeente nu ook de raadzaal beschik-
baar gesteld heeft voor cultuur – muziek en tentoon-
stellingen – is een aanwinst. De entree in de hal doet 
denken aan een bezoek in een echt theater en een-
maal gezeten in de raadzaal vergeet de bezoeker even 
de dingen waaraan hij steeds maar denken moest. 
Het Behouden Huis hoopt er nog meer concerten te 
organiseren. Nieuws hierover en de aankondiging er-
van zult u kunnen vinden in  de onvolprezen Binnenste 
Buiten Post. Laten we deze concerten  Raadzaalcon-
certen noemen. 

Jannie Jensma

Het behouden huisWat verenigt  ons...  




