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De nieuwe verkeerssituatie in Het Oost gezien vanaf het viaduct.

Van de  redact ie
Mei
De maand mei ontleent haar naam 
aan de godin Maja of Maia, be-
schermster van alles wat groeit en 
bloeit, maar ook van de vruchtbaar-
heid. Mei kende en kent nogal wat 
bijzondere dagen, die zijn aan te 
duiden als vieringen, herdenkingen 
en bijzondere momenten. Speciaal 
in de agrarische sector werden er in-
dertijd in mei nieuwe werkverban-
den aangegaan en daaruit vloeiden 
nogal wat huwelijken voort. Op 10 
mei 1940 begon voor Nederland de 
Tweede Wereldoorlog. Dat is 71 jaar 
geleden. Op 14 mei 1940 werd Rotter-
dam gebombardeerd. Na vijf gruwe-
lijke jaren was deze oorlog ten einde. 
De Duitsers gaven zich over en dat 
gebeurde óók in de maand mei. Op 5 
mei 1945 vond die overgave officieel 
plaats in hotel ‘De Wereld’ in Wage-
ningen. Op 4 mei herdenken wij al 
jaren deze oorlog en de miljoenen 
mensen, die daarin het leven lieten. 
In welk jaar dat voor het eerst in Bui-
tenpost plaatsvond, was niet te ach-
terhalen. Het gemeente-archief gaf 
daar geen duidelijkheid over. Enkele 
andere bronnen wisten zich dat ook 
niet te herinneren. De datum 5 mei 
is Bevrijdingsdag en daarom een 
feestdag, die aardig wat jaren op 
glorieuze wijze werd gevierd. Wij ste-
ken die dag in ieder geval nog wel de 
vlag uit. Moederdag is óók een ken-
merk van mei geworden. We kunnen 
mei een groene maand noemen. Dat 
is een mooie en rustgevende kleur, 
maar in deze periode worden prak-
tisch alle kleuren van de regenboog 
zichtbaar en dat heeft dan weer be-
trekking op de eerste regels van dit 
artikel. Wij hopen dat het meinum-
mer van De Binnenste Buiten Post 
daarmee in overeenstemming is.

Het zal nog wel even wennen zijn, om je weg te vinden, als je vanuit de richting Groningen ons dorp binnen wilt rijden. Als je al bijna je hele leven in deze 
contreien hebt gewoond ben je zo gewend om via De Lêste Stuver naar Kollum of Groningen te rijden. De macht der gewoonte zal nog wel eens toeslaan en 
dan zul je toch even vreemd opkijken als je de situatie niet direkt herkend. Maar het voordeel is dat er geen lange rijen auto’s meer zullen staan te wachten 
tot de spoorbomen weer open gaan. En dat is toch echt wel een hele vooruitgang!

Deze bypass om Buitenpost 
is aangelegd en kan dus gaan 
functioneren. In januari 2010 is 
de gemeente Achtkarspelen be-
gonnen met de uitvoering van 
de zuidoostelijke rondweg. Dit 
project was een initiatief van 
zowel de gemeente als de pro-
vincie Fryslân. In samenwerking 
met Prorail werkten deze instan-
ties aan de totstandkoming.

Aanleiding en achtergrond
Dit gedeelte van de rondweg was 
opgenomen in het provinciaal 
Verkeer- en Vervoerplan om de 
bereikbaarheid, de verkeersveilig-
heid en de leefbaarheid in de regio 
Noordoost Fryslân te verbeteren. 
Deze verbinding vormt ook een 
belangrijk element binnen de ont-
wikkelingsvisie van de gemeente 
Achtkarspelen. De rondweg biedt 
namelijk kansen om de nieuwe uit-
breidingsplannen van Buitenpost 
op goede wijze te ontsluiten. Te-
vens kon, ter bevordering van de 
veiligheid, het saneren van twee 
gelijkvloerse overwegen op de 
spoorlijn Leeuwarden-Groningen 
plaatsvinden. De rondweg verbindt 
de rotonde Lutkepost met de N355 
ter hoogte van De Laatste Stuiver, 
waardoor het doorgaande verkeer 
om Buitenpost heen wordt geleid. 
Op deze wijze wordt het centrum 
van Buitenpost verlost van veel 
verkeersdrukte. 

Kosten en financiering
Dit project werd geraamd op 13,1 
miljoen euro. Deze kosten worden 
ieder voor de helft gedragen door 
de gemeente Achtkarspelen en 
de provincie Fryslân. Daarnaast 

heeft het ministerie van Verkeer 
een subsidie van ruim 3 miljoen 
euro verleend in het kader van de 
regeling Spoorse Doorsnijdingen 
én heeft de provincie een bijdrage 
verstrekt van ruim 2 miljoen euro 
vanuit de zogenaamde Brede Doel 
Uitkering.

Kwadrantaansluiting
Via een dergelijke aansluiting wordt 
de oostzijde van Buitenpost ontslo-
ten en kan het langzame verkeer 
vanuit de richting Gerkesklooster 
en Kollum zijn weg vervolgen via 
het viaduct. Het dwarsprofiel van 
het viaduct bestaat uit een hoofd-
rijbaan van 7.20 meter en een pa-
rallelweg van 4.50 meter voor het 
langzame verkeer. 

Rotonde Het Oost
Via deze rotonde kan het verkeer 
richting Kollum en het industrieter-
rein De Swadde aan de noordzijde 
van Buitenpost op een veilige ma-
nier worden afgewikkeld. Oók de 
fietsers en het langzame verkeer 
kunnen hier op een veilige manier 
oversteken. Aan de noordzijde van 
de rotonde wordt een carpoolplaats 
aangelegd voor de forenzen uit de 
regio. Bij deze carpoolplaats wordt 
een fietsenstalling gerealiseerd.

Noordelijke ontsluitingsweg
Deze weg vormt de nieuwe ontslui-
ting naar en van het industrieter-
rein De Swadde aan de noordzijde 
van Buitenpost. Hierdoor kan veel 
vrachtverkeer om de bebouwde 
kom heen geleid worden. Op deze 
weg mag met een snelheid van 60 
km. per uur worden gereden. Hier-
naast bevindt zich een vrijliggend 

fietspad, waarlangs het fietsver-
keer vanaf Kollum/Groningen de 
bebouwde kom van Buitenpost 
kan bereiken. Dit fietspad is mede 
aangelegd ter compensatie van de 
vervallen spoorwegovergang in de 
N355.

Zuidelijke ontsluitingsweg
Deze zorgt voor de ontsluiting van 
de oostzijde van Buitenpost en 
vormt een secundaire ontsluiting, 
die als 60 km weg wordt ingericht. 
Om sluipverkeer hierop te voorko-
men en om deze route onaantrek-
kelijk te maken voor het doorgaan-
de verkeer, worden verkeersrem-
mende maatregelen toegepast in 
de vorm van wegversmallingen en 
drempels.

Kruispunt Laatste Stuiver
Omdat de overloop van de Trek-

weg via de N355 naar De Laatste 
Stuiver altijd een gevaarlijke situatie 
was, wordt dit kruispunt verwijderd 
en wordt de Trekweg omgeleid en 
aangesloten op de nieuwe rotonde 
in Het Oost.

Nieuwe verkeerssituatie 
De in gebruikstelling van de zuid-
oostelijke rondweg en de voorzie-
ningen die hiermee verband hou-
den, zal ongetwijfeld op glorieuze 
wijze plaatsvinden in de verwach-
ting dat dit omvangrijke project 
Buitenpost ten goede zal komen 
en in de hoop dat óók het centrum 
hiervan zal profiteren. Dat is toe-
komstmuziek na de marsmuziek 
van 31 mei. De opening of inge-
bruikneming van de rondweg vindt 
op dinsdag 31 mei a.s. om 16.00 
uur plaats op de Parallelweg bij het 
viaduct.

Opening zuidoostelijke rondweg op 31 mei 2011

Overzicht van de ontsluitingswegen in Het Oost van Buitenpost. (foto: gemeente)
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In een dorp als Buitenpost is een groot aantal organisa-
ties actief om belangen te behartigen en de leefbaar-
heid te bevorderen. Sommige organisaties hebben een 
algemeen belang, terwijl anderen meer het belang van 
eigen leden dienen. Er zijn organisaties die al samen-
werken, terwijl anderen meer op zichzelf werken. Het 
is maar net welke doelstelling men heeft. Het punt dat 
al deze organisaties bindt is de betrokkenheid die ze 
bij dorp Buitenpost hebben. Om die betrokkenheid om 
te zetten in daadwerkelijke zeggenschap is een goede 
samenwerking noodzakelijk.
Plaatselijk Belang Buitenpost heeft zich hierover gebo-
gen en wil samen met de BUVO, It Koartling en de 
Feestcommissie proberen te komen tot een meer ge-
structureerd overleg tussen de Buitenposter organisa-
ties. Twee weten meer dan één en samen sta je sterk.
Vanuit een viertal aandachtsvelden, waarin één van de 
genoemde organisaties als voortrekker fungeert, wil-
len we komen tot een concrete aanpak van knelpun-

ten in het dorp. Het gaat in dit geval om de thema’s 
Leefbaarheid in het Dorp (Plaatselijk Belang), Jeugd en 
Jongeren (It Koartling), Activiteiten (Feestcommissie) 
en Handel (BuVo). Een en ander wordt gecoördineerd 
door Timpaan Welzijn. 

Wordt u in het dorp geconfronteerd met zaken die 
een gezamenlijke aanpak verdienen, dan kunt u dat bij 
het netwerk aanmelden. Als het bijvoorbeeld gaat om 
parkeerproblematiek, afstemming van activiteiten, vor-
men van overlast of andere zaken die de leefbaarheid 
aantasten of bevorderen, dan kunt u dit via een e-mail 
naar j.posthumus@timpaanwelzijn.nl kenbaar maken. 
Wij zullen dan contact met u opnemen en in gezamen-
lijkheid proberen oplossingen aan te dragen.

Namens PBB, Fokko Terpstra; It Koartling, Jan Klaas 
Gatsonides; Feestcommissie, Hans de Vries; BuVo, 

Piet Dotinga; Timpaan Welzijn, Jan Posthumus

Netwerkend samenwerken in Buitenpost

Op 20 mei verzamelden ruim 100 motorrijders zich bij 
Kobutex aan Het Oost te Buitenpost om de 16-jarige 
Robert uit Drachten de dag van z’n leven te bezorgen.
Met zijn familie was hij met een smoes door de Doe 
Een Wens Stichting naar dit bedrijf gelokt. Daar aan-
gekomen keek hij zijn ogen uit dat deze stichting dit 
uitje voor hem had georganiseerd. Robert heeft twee 
zeer moeilijke jaren gehad door leukemie en is inmid-
dels hersteld en ging met de motorvrienden (allemaal 
vrijwilligers!) naar de TT-baan in Assen.

Open dag Adventure goed bezocht

Bijna 200 mensen kwamen er kijken tijdens de eerste open dag van Ad-
venture, het dierenwelzijns centrum aan de Oude Dijk waar ook het kat-
tenasiel van de Gemeente Achtkarspelen gevestigd is. Er waren keurin-
gen van honden, demonstraties van hondenschool Rex uit Buitenpost en 
tal van andere activiteiten. Ook de kinderen werden niet vergeten. Onder 
het genot van een hapje en een drankje kon men de gebouwen en de 
verdere plannen bekijken. Hoewel de verbouw nog niet klaar is, is al goed 
te zien wat het gaat worden. Voor meer foto’s van deze dag en verdere 
informatie: www.dierenasieladventure.nl.

Demonstratie schapen drijven met de hond. (foto: Jos Winter Rubingh)

Doe Een Wens Stichting bij Kobutex

De meervoudig wereldkampioen vierspanrijden IJs-
brand Chardon uit Schipluiden zal dit jaar een daveren-
de en spectaculaire show verzorgen op het Concours 
Hippique te Buitenpost op 3 augustus! Met vierspanrij-
den raakte IJsbrand al op heel jonge leeftijd vertrouwd 
doordat zijn vader Abraham als internationaal vierspan-
rijder aan de weg timmerde. Amper 20 jaar oud nam 
hij de wedstrijdleidsels van zijn vader over en al bij zijn 
eerste WK, Apeldoorn 1982, kreeg hij een gouden 
teammedaille omgehangen. Dat werd het begin van 
een unieke verzameling eremetaal, waarin de goud-
glans royaal de aandacht trekt: IJsbrand is 21-voudig 
nationaal kampioen (eerste titel 1983) en achtvoudig 
wereldkampioen, waarvan vier keer (1988, 1992, 2002 
en 2008) individueel en zeven maal met de équipe 

(1982, 1986, 1988, 1998, 2002, 2008 en 2010). Met 
elf overwinningen mag hij zich ook de succesvolste 
deelnemer van het prestigieuze CAIO Aken noemen. 
Jeugdprogramma Het Klokhuis maakt een special over 
vierspanrijden met IJsbrand Chardon in de hoofdrol. 
Tijdens de Menwedstrijd Assen op 28 en 29 mei wor-
den de verrichtingen van Chardon en zijn team voor en 
achter de schermen in beeld gebracht. Het weekend 
voor het Concours Hippique te Buitenpost zal Chardon 
met zijn vierspan meedoen aan de wereldbeker kwali-
fi catie wedstrijd te Beekbergen. 
Voor alle informatie rondom het Concours Hippique 
Buitenpost kijkt u op www.chbuitenpost.nl. De vroeg-
boekkorting actie is ook in juni nog geldig, check de 
website onder kaartverkoop.

IJsbrand Chardon komt naar Concours Hippique 

Zoals op Terschelling de ijscokar door een paard over 
het eiland wordt getrokken, gebeurt dat in Buitenpost 
en omstreken met de skelter van twee jonge Bui-
tenposter ondernemers: Johannes Kloostra (14 jr) en 
Louis Pilat (13 jr). Hun zelfgemaakte Pikolo-ijscokar 
wordt aangekoppeld en zo rijden zij naar feesten of 
partijtjes om iedereen van een ijsje te voorzien. Het 
idee is dus geboren op Terschelling, waar Johannes ‘s 
zomers vaak te vinden was met zijn ouders en zusje. 
Die ijscokar had op iedereen een magische aantrek-
kingskracht en wat zou het leuk zijn om thuis ook zo-
iets te hebben… In samenwerking met vriend Louis 
werd een plan beraamd. De spaarpotten gingen op 
de kop zodat een skelterkar kon worden aangeschaft. 
Na het nodige timmer- en schilderwerk was de klus 
al snel geklaard. Vervolgens werden de achternamen 
Pilat en Kloostra  door elkaar gehusseld en zo ontstond 
de naam “Pikolo”. Hun product is simpel en zonder 
poespas: een heerlijk vanille-ijsje tussen koekjes. Ou-
derwets lekker! Pikolo-ijs bestaat inmiddels vier jaar en 
is al op menig feest een succes gebleken. Johannes 
en Louis komen graag langs op uw buurtbarbeque, fa-
milie- of verjaardagsfeest oftewel overal waar mensen 
zin in een ijsje hebben! Voor meer informatie of boe-
kingen tel. 543028 of via e-mail: lkloostra@upcmail.nl

Pikolo ijs

Johannes en Louis met hun ijscokar. (eigen foto)

Op 12 mei was het de dag van de verpleging. Op deze 
dag is het gebruikelijk dat iedereen die werkzaam is in 
de zorg een attentie aangeboden krijgt van de werkge-
ver als dank voor hun inzet. De Friese Wouden heeft 
haar medewerkers op deze dag wel op een zeer kleur-
rijke manier verrast. Medewerkers van de thuiszorg, 
zorgcentrum Haersmahiem, zorgcentrum ’t Suyder-
huys en zorgcentrum Brugchelencamp, kregen van 
hun werkgever een prachtig fl eece-vest cadeau, in de 
kleuren van het nieuwe logo, als dank voor hun inzet 
voor de clienten en bewoners.

De Friese wouden verrast haar medewerkers

Sponsoring
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de opbrengst van de col-
lectie die gehouden werd in april. Alle collectanten hebben inmiddels hun 
lijsten weer ingeleverd en wij zijn blij jullie mee te kunnen delen dat er 
3484,- euro bij elkaar gebracht is. 

Garageverkoop
De garageverkoop die in april is gehouden heeft geleid tot een heleboel 
enthousiaste reacties en opgaves. Het was een succesvolle dag met veel 
kijkers en kopers, zeker voor herhaling vatbaar.

Koninginnedag
We kijken terug op een hele geslaagde Koninginnedag. Het begon allemaal 
met de ballonnenwedstrijd. De optocht van de versierde wagens en fi et-
sen bracht een ieder helemaal in de sfeer. De gezellige kindermarkt en het 
voetbal maakten het geheel compleet. Het was voor de jury dit jaar een 
hele moeilijke opgave om een ieder de prijs toe te kennen die hij verdiend 
had, maar we hebben ons best gedaan. Hieronder de prijsuitslagen:
Categorie versierde fi etsen
1ste prijs Koningin Beatrix in haar trapkoets
2de prijs Sven met zijn versierde bloemen bakfi ets
3de prijs De drie lieveheersbeestjes
Categorie versierde wagens
1ste prijs Hip Holland van de vriendengroep Roggeblom
2de prijs Boerenbruiloft van de buurtvereniging Oert Spoar
3de prijs Geef jongeren de ruimte van het Berberkrûd
4de prijs De wereld is mooi van de vriendengroep
5de prijs Slaap kindje slaap van buurtvereniging De Vertakking
6de prijs Lars de kleine ijsbeer van de Molenstraat
Ballonnenwedstrijd
Voor wat betreft de ballonnenwedstrijd, er zijn al een aantal kaarten terug-
gestuurd. Mocht je inmiddels je kaart ook terug hebben gekregen dan willen 
wij die natuurlijk zo snel mogelijk zien. Wij roepen dan ook iedereen op zijn 
of haar kaartje bij ons in te leveren tot aan de sluitingsdatum, 16 juni 2011. 
Naar aanleiding van alle inzendingen zullen jullie opgeroepen worden voor de 
prijsuitreiking om je prijs in ontvangst te nemen. Je kunt de kaartjes inleveren 
bij Hans de Vries Bernhardlaan 40 in de brievenbus in de zuil bij de oprit.

Lichtroute
Een veel besproken onderwerp de laatste tijd, of de lichtroute nu wel of 
niet doorgaat. Het is erg jammer, maar ieder jaar merken wij toch op dat 
er weer minder animo voor is, wat natuurlijk erg jammer is. Wij, als Feest-
commissie, juichen deze activiteiten toe en willen het graag organiseren, 
maar als iedereen het aan een ander overlaat, wordt de route niet verlicht. 
Het kan toch niet zo zijn dat de Lichtroute verdwijnt uit het programma van 
de Feestweek in Buitenpost. Wij willen erg graag dat hij doorgaat en gaan 
er ook voor! Niettemin willen wij ook rekening houden met de straten die 
nu al druk bezig zijn met de voorbereidingen. Vandaar dat wij hierbij een 
heel dringende oproep aan alle straten en buurtverenigingen doen: “Laat 
Buitenpost niet in het donker staan, zet Buitenpost weer in het licht!”. 
Ook de tuinen geven een geweldige sfeer in het dorp, dus doe hier ook 
aan mee. Het kan zo simpel zet enkele lampen in uw tuin en richt deze op 
een mooie boom, struik of bloem en je tuin is verlicht. Erg leuk voor de 
sfeer. En nog belangrijker je doet mee! Dus inwoners van Buitenpost geef 
je zo spoedig mogelijk op maar uiterlijk voor 1 juli 2011. Laat oude tijden 
herleven en zorg voor een verlicht dorp. Laat de dorpen uit de omgeving 
weer uitlopen en zorg weer voor een fi le door het dorp bij onze Lichtroute 
langs.



PBB Van de bestuurstafel...
Mei 2011

Er is lang op gewacht, maar het eind is in zicht. Ik doel hier natuurlijk op de 
nieuwe rondweg welke op 31 mei feestelijk zal worden geopend. Voor onze 
burgemeester zal dit ook een heuglijk feit zijn en hij zal dan ons dorp met 
een gerust hart achter zich kunnen laten. Wij wensen hem vanaf hier dan 
ook veel succes toe in Heerenveen. Zoals beloofd, zouden we u op de hoogte 
houden van een aantal zaken. Ik kan u dan ook meedelen, dat het eerste 
overleg met BuVo en gemeente heeft plaatsgevonden. Het ging hierbij over 
de bereikbaarheid van de ondernemers in het centrum en het aanpakken 
van de Voorstraat. De gemeente zal bewerkstelligen dat de bewegwijzering 
naar het centrum van ons dorp wordt aangepast, zodat men met name de 
ondernemers zal weten te vinden. Als BuVo en PBB zullen we er op toezien 
dat er voortgang in dit overleg blijft, ondanks alle bezuinigingsperikelen 
die er landelijk zijn. De gemeente heeft hier uiteraard ook last van, maar 
dat mag de aanpak van de Voorstraat en de rest van de centrumvisie niet 
vertragen. Integendeel, het zal de economie, zij het op kleine schaal, alleen 
maar stimuleren. Verder wil het PBB graag de monumenten nogmaals bij u 
onder de aandacht brengen. U kunt uw suggesties deponeren in de bus van 
De Binnenste Buiten Post bij The Readshop. Ons bestuur zal uw voorstellen 
bundelen en graag aan het gemeentebestuur overhandigen.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is daarop aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

O p l a g e :
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

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

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

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties en vragen 
en klachten over de bezorging: Jelly Nij-
boer, tel. 543155/06 27861498, e-mail: 
nijboer42@gmail.com

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 17 juni 2011. 

De volgende editie verschijnt 
in week 26 van 2011.

™
> Het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank 
Burgum-DeLauwers ondersteunde vorig jaar voor 
ruim € 25.500,00 verschillende projecten. Vanuit 
het fonds worden projecten gesteund in de eco-
nomische, sociale en culturele omgeving. Van de 
25 aanvragen zijn er 16 gehonoreerd.  De Kruidhof 
kreeg een bijdrage voor de educatieve speeltuin 
en de Ljeppersclub Buitenpost kreeg een donatie 
voor aanpassing van de fierljeppenschans.
> De zoektocht van de Christengemeente Bui-
tenpost naar een geschikt kerkgebouw lijkt te 
eindigen op industrieterrein De Swadde. De kerk 
wil het leegstaande pand van Seedyk Gevels aan 
de Marconistraat kopen. De Christengemeente 
heeft meer locaties op het oog gehad en zelfs 
nieuwbouw overwogen. 
> Een delegatie van de Stichting Promotie 
voetbalvereniging Buitenpost heeft een contract 
getekend met Ajax. De landskampioen komt 
op zaterdagmiddag 2 juli om drie uur aftrappen 
tegen het eerste elftal van Buitenpost. Ajax heeft 
toegezegd met de complete A-selectie te komen, 
inclusief de dan aangetrokken aanwinsten.
> Vrijdag 29 april reikte burgemeester Tjeerd 
van der Zwan van de gemeente Achtkarspe-
len vier Koninklijke Onderscheidingen uit. De 
uitreikingen vonden plaats in de bovenzaal van 
restaurant Nijenstein in Buitenpost. Plaatsge-
noot Joop van der Veen werd benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Hij verricht sinds 
1976 bestuurlijke activiteiten op het gebied van 
kerkelijk leven, onderwijs, paardensport, politiek 
en cultuur. Sinds 2010 is hij penningmeester van 
de Wereldwinkel Buitenpost.
> Restaurant Nijenstein in Buitenpost heeft per 
1 mei haar deuren weer gesloten. Ruim een jaar 
geleden werd het restaurant opnieuw geopend. 
De uitbaters kunnen het echter niet bolwerken 
in Buitenpost: “Ondanks de vele positieve 
reacties hebben wij moeten concluderen dat 
er in de omgeving van Buitenpost onvoldoende 
belangstelling is voor dit type restaurant.” Het 
blijft wel mogelijk om een zaal te reserveren 
voor vergaderingen, trainingen, etc. Recepties, 
verjaardagfeestjes en dergelijke blijven ook tot 
de mogelijkheden behoren.

Al gelezen?
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Fryske Krite Bûtenpost siket 
jong talint
Fynst do toanielspyljen leuk? Of bist nijsgjirrich nei hoe it ljocht en lûd by 
teater wurket? Of liket it dy leuk om te grimeren? Of hast wat mei it meit-
sjen of betinken fan in dekor? Koartsein: hast do wat mei teater en bist do 
13 jier of âlder? Dan is de Fryske Krite Bûtenpost op syk nei dy!

De Krite wol it oankommend toanielwinterskoft in spesjaal projekt opsette 
foar de jongerein. Fan oktober 2011 ôf in heal jier lang, ien jûn yn de wike 
dwaande wêze mei toaniel yn de foarm fan ferskate workshops... en wa 
wit liedt dit wol ta it meitsjen fan in stik.
Op sneon 4 juny ha wy ús “kennismakingsdag” yn de grutte seal fan The 
Point fan 10.00 – 15.00 oere. It kostet neat en do bist fan herte wolkom. 
Slagget it dy net te kommen op de 4e juny, gjin noed, jou dy gewoan op 
en do hearst fan ús. Wolst mear ynformaasje of wolst dy fuortendaliks 
opjaan? E-mail dan nei: skriuwer@fryskekritebutenpost.nl 

Groetnis, Bianca Wiersma & Theo Smedes
Benefietconcert voor project Haïti
Op donderdag 16 juni a.s. houdt het Wester-Lauwers Mannenkoor in de 
Kruiskerk in Buitenpost een benefietconcert voor de organisatie Wereld-
Ouders in Haïti. In juni komt oud-Buitenposter Joanne Schipper (43) voor 
promotie van de projecten van deze organisatie en een welverdiende va-
kantie naar Nederland. Zij werkt al meer dan een jaar in onder meer een 
kindertehuis en -ziekenhuis in een wijk van Port au Prince, de hoofdstad 
van Haïti.

Het Wester-Lauwers Mannenkoor, dat onder leiding staat van dirigent 
Harm van der Meer, zal op het benefietconcert een gevarieerd programma 
uitvoeren. Het koor dat circa negentig leden telt, put niet alleen uit een re-
ligieus en klassiek repertoire maar zingt ook Friese en populaire liederen. 
Het concert gegint om acht uur. De opbrengst is uiteraard bestemd voor 
de projecten van WereldOuders in Haïti.

Terugblik 4 mei-herdenking
Het 4 mei-comité verheugde zich op de goede belangstelling voor de Na-
tionale Dodenherdenking, zowel in de Fonteinkerk, de stille tocht als de 
schare bij het monument naast de Mariakerk. Het waren niet alleen men-
sen, die de oorlog meegemaakt hadden, maar ook belangstellenden, die 
na 1945 geboren zijn en ook de jeugd liet zich niet onbetuigd. Aan deze 
herdenking werkten nogal wat vrijwilligers mee en die mogen wel eens 
genoemd worden. De Fonteinkerk wordt zondermeer ter beschikking ge-
steld. Rudolf Bergsma verleende zijn muzikale medewerking op de piano. 
De te zingen liederen en de verdere onderdelen die bij deze bijeenkomst 
hoorden, waren keurig op de beamer aangegeven. Brassband Concordia 
gaf andermaal acte de présence bij het monument. Dat de basisscholen 
weer enkele leerlingen afvaardigden voor het voordragen van een toepas-
selijk gedicht, zowel in de kerk als bij het monument, was tevens een ver-
heugende zaak. Oók scoutinggroep De Brimzen hield weer de wacht bij de 
vlaggen voor het monument. Je zult maar zo lang moeten stilstaan, maar 
dat ging perfect. Anke van der Veen-van Santen mag zeker genoemd wor-
den, omdat zij bijna 10 jaar stuur en richting gaf aan het comité. De herden-
king moet georganiseerd worden en daar zit op een bepaald moment nogal 
wat werk aan vast. Deze voortrekkersfunctie was bij haar in goede han-
den. Nu zij het herdenkingsstokje heeft doorgegeven, is een extra woord 
van dank aan haar adres op zijn plaats. Het 4 mei-comité bestaat thans uit 
de volgende leden: Elly Barkema (scholen), ds. Roelof van Dam (kerken), 
Geertje van Dijk (Plaatselijk Belang), Helena Visser en Wim Ausma.

Prehistorische jeugddag

Op zaterdag 4 juni wordt op het terrein bij het IJstijdenmuseum de prehis-
torische jeugddag gehouden. Kinderen kunnen deelnemen aan een groot 
aantal prehistorische activiteiten o.a:

1. Een vuursteensmid meehelpen die stenen werktuigen maakt.
2. Van twijgen leren fluitjes te maken.
3. Brood bakken boven een open vuur.
4. Je eigen sierraden maken.
5. Stenen verven.
6. Een prehistorische tekening maken.

Ook kun je geschminkt worden als een krijger en kun je een prehistori-
sche tekening maken. Je mag ook een steen meenemen die je kunt laten 
bewerken door de steensmid. Als je een spannende dag mee wilt maken 
kom je zaterdag 4 juni vanaf 10.00 uur naar het IJstijdenmuseum aan de 
Schoolstraat 29B in Buitenpost. Uiteraard mogen je vader, moeder, opa, 
oma, tante en oom ook mee.

Cruising for Jesus weekend in 
Appelscha
Onze stichting Cruising for Jesus is er om mensen op een spontane en een-
voudige wijze in contact te brengen met het levendige evangelie. Te vertel-
len over Jezus en zijn liefde voor alle mensen, rijk of arm, ziek of eenzaam. 
Stichting Cruising for Jesus organiseert haar eerste weekend op Camping 
De Roggeberg, Roggeberg 1 te Appelscha op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli. 
In het vrijdagavond programma om 19.30 uur o.a. Mattheus van der Steen 
(www.trin.nl). Op zaterdag ‘s middags om 14.30 uur Theaterstuk Het Hotel 
door stichting Z.I.L.T. (www.stichtingzilt.nl). ‘s Avonds om 19.30 uur Jaap 
Dieleman (www.heilbode.nl). Het is mogelijk om het gehele weekeinde 
mee te maken en te verblijven op de camping in eigen caravan of tent (ver-
melden bij reservering dat u komt voor genoemd weekend), of een bunga-
low, chalet of stacaravan te huren en reserveren. De bosrijke omgeving en 
de kindvriendelijke entourage is al uitnodigend. Meer info over camping/
bungalowpark op: www.rcn.nl/centra/deroggenberg. Voor algehele informa-
tie over weekend en stichting: familie Douwe Ekema, N. Haismastraat 24, 
9285 RP te Buitenpost, tel. 06-53406579 of www.cruisingforjesus.nl.

Joanne met ‘haar’ kinderen en de Amerikaanse priester/arts Rick Frechette, leider van 
het project in Port au Prince. (eigen foto)

Nacht van het gebed in Fonteinkerk
De Nacht van Gebed, een initiatief  van Open Doors, is in de nacht van 
17 op 18 juni en wordt voor Buitenpost en omgeving deze keer in de 
Fonteinkerk aan de Achtkant 48 gehouden. Eén nacht waarin christenen 
in Nederland en België letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. 
Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt worden vanwege hun geloof 
in Jezus Christus. We starten om 21.45 uur (uitleg) en 22.00 uur is de 1e  
ronde 23.55 uur start de 2e ronde en om 01.30 uur de 3e en laatste ronde 
tot 03.00 uur. Info op tel. 542440 of via: www.opendoors.nl agenda.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Buurtschappen zijn vaak in de 
volksmond ontstaan als benaming 
voor de locatie van een verzameling 
van huizen, boerderijen of molens. 
In een ‘boerschap’ hadden vroe-
ger een heer of boeren zeggen-
schap over het plaatsje. Een huidig 
buurtschap kan ook ontstaan zijn 
als een buurt geografi sch losstaat 
van de omliggende bebouwing. 
Buurtschappen hebben meestal 
een naam die aan ofwel de ge-
biedsnaam is ontleend, ofwel aan 
prominente gebouwen of dijken en 
wegen (bron: Wikipedia).

Het meisje en de zangvereniging
Meint Heins werd in 1925 op het 
Oost geboren, 200 meter verwij-
derd van De Leste Stuver. Coba 
Olthoff kwam in hetzelfde jaar in 
Peebos, gemeente Grootegast, 
ter wereld. Door haar huwelijk 
met Meint, spreekt ze zowel Ne-
derlands, Grunnings als Fries. 
“Ik werkte bij mijn zuster op de 
boerderij en twee boerderijen ver-

der zat Meint”, vertelt Coba. “Ik 
was hulp in de huishouding, maar 
moest ook melken en de melkbus-
sen schuren tot ze blonken. Wat 
een onzin eigenlijk hè?”, bedenkt 
ze nu. “We woonden dus vlak bij 
elkaar en op een Nieuwjaarsavond 
was er in Burum een zanguitvoe-
ring. Meint was bevriend met de 
broer van mijn vriendin. Daar zijn 
we met z’n allen naar toe gegaan. 
We kwamen in de kerk en ik keek 
naar hem en hij naar mij. En we 
waren ineens verliefd. Toen we na 
afl oop weer buiten stonden, zei hij: 
‘Zal ik jou maar naar huis brengen?’ 
En zo is het gekomen.” Toen er 
in Buitenpost een zangvereniging 
werd opgericht, werd het verliefde 
stel lid en groeide de liefde. “En nu 
zijn we bijna 57 jaar bij elkaar en 
het is nog altijd goed”, zegt Coba 
met een glimlach.

Crisis- en oorlogstijd
Meint was dertien toen hij de 
school verliet. “Vrijdags ging ik van 
school en ’s maandags kwam ik 
voor dag en nacht in dienst bij een 
boer”, vertelt hij. “Ik verdiende één 
gulden in de week en die moest ik 
thuis afgeven. Het was toen 1939 
en crisistijd. In 1940 brak de oorlog 
uit. Ik kwam in dienst bij een boer 
waar ik iets meer kreeg. Drie jaar la-
ter moest ik opkomen voor de keu-

ring om tewerkgesteld te worden 
in Duitsland.” Meint ging er naar 
toe in de hoop afgekeurd te wor-
den, maar dat gebeurde niet. Hij 
werd goedgekeurd en kreeg een 
oproep om naar Limburg te gaan 
om opgeleid te worden voor de ar-
beidsinzet. “Daar ben ik nooit naar 
toegegaan”, zegt Meint. “Ik bleef 
gewoon bij die boer. Toen kwam 
de politie bij mij thuis om me op te 
halen. Maar ik was er niet. Daarna 
kwam er politie uit Twijzelerheide 
om me op te halen. Maar dat was 
een goeie. Ik was in de schuur aan 
het werk en hij kwam voor om en 
ging gewoon weer weg. Ik ben 
toen bij de boer gebleven. We 
moesten natuurlijk wel oppassen 
en hebben wel eens buiten gesla-
pen vanwege razzia’s.” Na de oor-
log werd Meint alsnog opgeroepen 
voor de militaire dienst en ook hier 
kreeg hij geen vrijstelling. Na een 
half jaar uitstel moest hij opkomen 
en in 1947 vertrok hij naar Neder-
lands-Indië. “Tegenwoordig vlie-

gen ze daar in een paar uur heen, 
maar wij zaten vier weken op de 
boot om daar aan te komen. In 
1950 kwam ik weer thuis. Maar je 
was zo gewend aan de wildernis, 
dat je thuis weer moest wennen 
om normaal te leven.”

Ongelukken
In 1954 trouwden Meint en Coba. 
Ze kochten een boerderijtje en drie 

koeien. “We zijn toen wat vooruit 
gescharreld”, zegt Meint. “Vooruit 
scharrelen betekent dat we van drie 
naar achttien koeien gingen en een 
ander boerderijtje kochten”, legt 
Coba uit. In 1966 kwamen ze in de 

boerderij De Leste Stuver terecht. 
Het oude huis is al lang vervangen. 
“Toen wij daar woonden, was het 
heel gevaarlijk”, zegt Coba. “Na de 
vaart moest je direct rechtsaf slaan. 
Er zijn wel eens vijf ongelukken in 
één week gebeurd. Wij hadden 
een Rode Kruispost. Dan hoorde je 
weer een knal en moest ik er naar 
toe om te kijken hoe het afgelopen 
was. Soms vroeg ik Meint wel om 
even mee te gaan. We namen een 
deken en een verbandkist mee. De 
dokter zei altijd: ‘Leg maar een de-
ken over de mensen heen en bel 
mij dan direct.’ Dat was wel span-
nend. Later is de weg verlegd en 
ging het beter. Nu is de weg weer 
verlegd en loopt hij dwars door 
ons land heen”, zegt ze enigszins 
verwonderd.” Daar rijden we nu 
overheen.”

Superheffi ng
Het gezin Heins had een goed be-
staan opgebouwd. “We zijn klein 
begonnen met drie koeien. We 
kregen steeds meer land en kon-
den meer koeien houden”, schetst 
Coba. “Geld lenen deed je in die 
tijd niet. Er kwam pas een auto 
toen het er af kon. Meint was 52 
toen hij zijn rijbewijs haalde. Wij 
hadden het goed”. “Heel best”, 
bevestigt Meint. Dat bleef zo tot-
dat hij 62 was en de superheffi ng 
werd ingevoerd. Als je teveel melk 
produceert, word je bestraft met 
een korting op de melkprijs. “Zelfs 

met onze achttien koeien produ-
ceerden we teveel melk. Dat be-
tekende dat er voor ons geen be-
staansrecht meer was”, legt Meint 
uit. “De grote bedrijven konden het 
hoofd boven water houden, maar 

wij werden aan de kant gezet. Wij 
moesten ons maar redden. Dat 
vonden wij verschrikkelijk.” Hoe-

wel ze een deel van hun inkomsten 
kwijtraakten, kregen ze geen com-
pensatie in de vorm van een uitke-
ring. Gelukkig konden ze wel in De 
Leste Stuver blijven wonen door 
bijvoorbeeld dieren van anderen op 
hun land te laten grazen.

Op vakantie
Coba en Meint werden gezegend 
met drie dochters. “Ze wonen al-
lemaal dichtbij. Een op het Oost 
en onze oudste in onze woning De 
Laatste Stuiver en eentje woont op 
Lutkepost”, zegt Coba trots. “We 
hebben veel dingen om dankbaar 
voor te zijn.” Op 12 juni is het drie 
jaar geleden dat het echtpaar Heins 
naar het Haersmahiem verhuisde. 
Van wat ooit een herberg was naar 
het verzorgingshuis. Coba werd 
eens door omroep Fryslân ge-
vraagd wat de naam De Leste Stu-
ver betekent. Ze legde uit dat het 
dranklustige echtpaar dat het café 
met een paar fl essen drank begon, 
telkens hun laatste stuiver uitwis-
selde om maar te kunnen blijven 
drinken. Dat ging net zolang door 
totdat ze allebei kachel waren.
Op vakantie gingen Meint en Coba 
niet. “Daar hadden we geen tijd 
voor”, zeggen ze. “De koeien 
waren aan ons gewend. En we 
hadden er geen behoefte aan.” 
“Tegenwoordig moet iedereen op 
vakantie”, vindt Meint. “Maar wij 
zijn in het Haersmahiem op vakan-

tie. Zo best hebben we het hier.” 
De gezondheid wordt wel minder 
en rust is voor Coba het beste me-

dicijn. Meint heeft na een zware 
operatie opnieuw leren spreken, 
maar kan zijn woordje nog goed 
doen. Over de ouderdom zegt hij: 
“De goede dingen moet je zien. Ik 
kan niet goed meer praten, maar 
wel goed luisteren en zien.” “Alles 
heeft zijn bestemde tijd”, vult Coba 
aan. “Dat zeiden we ook toen we 
hier kwamen. Je hoeft er werkelijk 
niet tegenop te zien om naar het 
Haersmahiem te gaan.”

Je moet de goede dingen zien  
Meint en Coba Heins op vakantie in Haersmahiem

(advertentie)

Morgen wordt de oostelijke rondweg offi cieel geopend voor het 
verkeer. Daarmee heeft de oostkant van ons dorp een vergaande 
verandering ondergaan. Wie vanuit Kollum de Trekweg afrijdt naar 
Buitenpost, komt niet meer langs De Leste Stuver. Een nieuwe weg 
leidt nu naar een rotonde. Daar kan men via een viaduct over het 
spoor naar de rotonde bij Lutkepost of via het Oost in Buitenpost 
komen. Meint en Coba Heins woonden jarenlang op de boerderij 
met de naam De Leste Stuver aan de N910. Ze wachtten de veran-
dering niet af verhuisden in 2009 naar kamer 144 in Haersmahiem.

Meint en Coba Heins in hun kamer in het Haersmahiem. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Het kruispunt De Leste Stuver in 1965. (foto: A. van Lune)

Tekening die een kleinkind maakte van de boerderij. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Plaatsnaamaanduiding op de kruising van De Lest Stuver. (eigen foto)



Nieuw zonnige 
zomercollectie jurken 
tuniekjes en blouses

van maat 38 tot maat 48

Auto van de week:
Opel Meriva Maxx-Cool 
Automaat 16-16 V
Kleur: Silver-Lightning
Km. stand: 73000 km
Opties: airco, trekhaak, 
cruise-control, enz.
Bouwjaar: 2004
Prijs: € 7950,-
Rijklaarkosten: € 450,-

Nieuw zonnige Nieuw zonnige Nieuw zonnige Nieuw zonnige 
zomercollectie jurken zomercollectie jurken zomercollectie jurken zomercollectie jurken 
tuniekjes en blousestuniekjes en blousestuniekjes en blousestuniekjes en blouses

van maat 38 tot maat 48van maat 38 tot maat 48van maat 38 tot maat 48van maat 38 tot maat 48
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Tuin (be ) leven

mei 2011 
Tandpastaborder

Tandpasta wordt te-
genwoordig op vele 
manieren gemaakt. 
Meestal zit er een 
licht polijstende pas-
ta in, fluoride, een 
verfrissende stof en 
een reinigingsmid-
del. Natuurlijk aan-
gevuld met vele an-
dere stoffen die goed 
zijn voor de tanden. 
Er zijn ook plantaar-
dige tandpasta’s in 

de winkel te verkrijgen. Vroeger had men geen tandenborstels en tandpas-
ta’s. Toch had men al snel in de gaten dat een goed gebit essentieel is. Men 
gebruikte takken en kauwden deze af om hiermee te borstelen. Ook hier in 
onze eigen omgeving gebruikten de boeren, die veel pruimden, vroeger sa-
lie blaadjes om de geel verkleurde tanden op te poetsen met de ruwe salie 
blaadjes. Aardige bijkomstigheid was dat de oliehoudende plant tevens heel 
goed werkte tegen tandvleesaandoeningen.
Op mijn reizen naar midden Afrika kwam ik regelmatig mensen tegen die 
geen geld hadden om een tandenborstel te kopen zoals wij deze kennen. Ook 
zij gebruikten nog takken om op te kauwen en hier mee te borstelen. Mis-
schien wel een beetje te vergelijken met zoethoutstokjes.
Op De Kruidhof in de geneeskrachtige kruidentuin hebben we een tandpasta 
border waarin de eigenschappen van plantaardige tandpasta te zien zijn. 
Polijstende werking van salie, de frisse adem van de munt, de desinfecterende 
werking van mierikswortel en de helende werking van valkruid. Zo op een 
rijtje in de border nooit gedacht dat dit deze werking zou kunnen hebben.

Jan Willem Zwart

De spor t foto

In de Cool Moves Volleybalcompetitie van het speelge-
bied Drachten zijn de 2 miniteams van VC Buitenpost 
geëindigd op de eerste plaats. Ze kwamen dit seizoen 
uit op niveau 3 en deden dat vanaf de start meer dan 
voortreffelijk. Een team bestaat uit 4 spelers en om-
dat de vereniging een geweldige groei heeft van leden 
was het al snel nodig om met 2 teams uit te komen. 
Doordat in de toernooien regelmatig van samenstel-
ling werd gewisseld zijn deze 2 teams naast kampi-
oen ook nog winnaars van de 3e prijs. Een geweldige 
prestatie.
Het team dat het hele seizoen uitkwam op niveau 6, 
het laatste voordat je doorstroomt naar de jeugd, haal-
de een hele verdienstelijke 2e plaats. Doordat ook hier 
een enorme ledengroei was, speelden we de laatste 
toernooien ook op dat niveau met 2 teams. Dit team 
kon niet meer meedoen voor de prijzen, maar kende 
een enorme vooruitgang.

Wel eens van de Japanse Morote slag gehoord? Of 
van de Duitse crawl? Nee? Dit zijn zwemslagen van 
over de hele wereld, vanaf nu kun je in zwembad De 
Kûpe, hier voor leren. Er zijn drie verschillende officiële 
erkende  diploma’s. Célianne Vellema heeft als eerste 
in Buitenpost het diploma wereldzwemslagen 1 ge-
haald.

Wereldzwemslagen nu ook in De Kûpe

Het kampioensteam met achter trainer/coach Marian Folmer en van 
links naar rechts: Sybren Kuiken, Baukje Kuiken, Aniek v.d. Meulen, 
Sandra v.d. Heide, Anna Pol, Marijke Offinga, Lieuwe Paauw. (Niet 
aanwezig vanwege ziekte Tirza Kootstra.) (eigen foto)

De tandpastaborder van De Kruidhof. (foto: De Kruidhof)

Teams VC Buitenpost kampioen

De foto

De laatste tijd worden er regelmatig fietsen op vreemde plaatsen rondom het station 
geparkeerd. Deze lag op het dak van de fietsenstalling, maar ook worden er wel eens fietsen 
in de struiken en in de grachten rond het gemeentehuis gevonden. (foto: Hielke Boorsma)

Harrie Nienhuis ontving samen met nog 33 andere duursporters een brevet uit handen van de Commissaris van de Koningin, de heer 
Jorritsma. Om in aanmerking te komen voor dit brevet moet je de Elfstedensport hebben gefietst, geschaatst en gelopen. Harrie Nien-
huis toont hier samen met zijn vrouw Ria trots het brevet. Ongetwijfeld krijgt het brevet een ereplaats in huize Nienhuis. (foto: Bote de 
Haan)

Ruim 120 leden uit Buitenpost en omgeving hebben 
zich aangesloten bij onze afdeling van de PCOB.
De PCOB bestaat trouwens al 50 jaar en is een belan-
genorganisatie voor 50-plussers met een christelijke 
overtuiging. Veel ontwikkelingen en besluiten, zowel 
gemeentelijk als landelijk, hebben grote invloed op het 
leven van de 50-plusser. De PCOB is een belangrijke 
gesprekspartner. Ze is dat op veel terreinen zoals ge-
zondheid en welzijn, vervoer en veiligheid, wonen en 
financiën enz. Daarom is de PCOB gesprekspartner 
voor diverse instanties, waaronder natuurlijk ook onze 
eigen gemeente. We hebben een vertegenwoordiger 
in het WMO van onze gemeente. Toen er vorig jaar op-
hef ontstond omtrent de rollator die uit de basisvoor-
ziening zou worden geschrapt, heeft de landelijke bond 
zich sterk gemaakt dat deze voorziening toch bleef.
Onze afdeling organiseert diverse activiteiten in de 
sfeer van ontmoeting. Ontspanning. U kunt met leef-
tijdgenoten van gedachten wisselen over verschil-
lende thema’s. De PCOB geeft een maandblad uit de 
Perspectief. Hierin staan veel artikelen over het ouder 
worden, bijvoorbeeld over slecht zien, reizen en fiets-
tochten, veranderingen in het WMO etc.

We hebben u als lid nodig om de PCOB sterker te ma-
ken. Bezoek eens een middag van onze bijeenkomst! 

Op 27 september komt de heer Mollema uit Leens 
met een boeiende lezing over beurtschippers en bo-
derijders.

Op 25 oktober komt de heer Meyer uit Drachten over 
pelgrimeren. In een tijd dat het kerkbezoek afneemt is 
er veel belangstelling voor het pelgrimeren. De heer 
Meyer vertelt over zijn reis naar Santiago de Compos-
tella 

Op 13 december vieren we kerst met mevr. Jelly 
Krook.

De middagen beginnen om 14.30 uur in Herbranda. 
Het lidmaatschap heeft ook nog voordelen, bij verschil-
lende zorgverzekeraars hebben wij een korting bedon-
gen op de ziekenfondspremie zodat het financieel voor 
u erg aantrekkelijk is. Mocht u nog vragen hebben bel 
gerust met T. Visser, voorzitter tel. 542204 of met 
H.v.d. West-Fokkens, secretaris, tel. 542318.

Wat  verenigt  ons...  PCOB afdeling Achtkarspelen

> Openingstijden tankstation Veenstra
In het artikel over tankstation en autowasstraat Veenstra aan de Kuipers-
weg, zijn de openingstijden in het aprilnummer helaas niet afgedrukt. We 
willen dit op deze manier herstellen:

Maandag t/m vrijdag 7.00 - 20.30 uur
Zaterdag 8.00 - 20.30 uur
Zondag 9.30 - 20.30 uur

> Buitenpost is sinds maart 2011 een klussenbedrijf rijker
Theo Bloem heeft veel ervaring opgedaan 
door de jaren heen. Hij heeft lang gewerkt in 
de zonwering en dergelijke, daarnaast heeft hij 
veel installatie-, timmer-, schilder-, en tegelzet-
werk gedaan. Hij vond het nu tijd worden om 
voor zichzelf te beginnen. Klussenbedrijf Theo 
Bloem kunt u inschakelen voor klussen in en 
om het huis. Wilt u uw huis verkopen, maar zijn 
nog niet alle klussen helemaal af? Of misschien 
moet er nodig een nieuwe schutting in de tuin? 
Moet uw huis opnieuw in de verf, een nieuwe 
badkamer of toilet, behangen of moet er een la-
minaatvloer gelegd worden? Theo Bloem doet 

het allemaal. Ook voor kleine klusjes draait hij zijn hand niet om, bent u bij-
voorbeeld toe aan een nieuwe keukenkraan, (buiten)lamp of blijft de deur 
klemmen? Bel Klussenbedrijf Theo Bloem, tel. 06 23803826 of mail naar: 
info@klussenbedrijf-ktb.nl. U kunt ook een kijkje nemen op de website: 
www.klussenbedrijf-ktb.nl.

Meldpunt  bedr i jv igheid

Célianne Vellema toont trots haar zojuist behaalde diploma wereld-
zwemslagen. (eigen foto)



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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

Openingstijden

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 13.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Sjoerd Bulthuis: gek van boten

Sjoerd met twee van zijn kleinkinderen in de Italiaanse boot. (eigen foto)

Meteen na aankomst in het huis van Sjoerd Bulthuis word ik meegetroond naar de garage. Want daar 
staat hij: de ‘Italiaanse’ boot, door Bulthuis zelf gebouwd. De vijfde inmiddels (genoemd naar zijn 
kleinzoon) en misschien ook wel de mooiste. Bulthuis: “Ik leer iedere keer van de minder goeie din-
gen van de vorige boot.” Hij is zelf zijn scherpste criticus. “Ik moet het zelf goed vinden. Ideeën van 
een ander gooi ik toch in de wind. Iedereen zegt: dit is de mooiste die je gemaakt hebt. Maar ik ben 
timmerman en een timmermansoog ziet alles. Als ik iets aan de boot zie wat me ergert, haal ik het 
er direct af. Vooral de maten, díe moeten kloppen.” Hij is nu tevreden over het resultaat: “Deze boot 
heeft een sierlijke vorm, daar hou ik van.”

Gezinsuitbreiding bij de ooievaars in It West van ons dorp. Er zijn drie jongen gesigna-
leerd. (foto: Hielke Boorsma)

De foto’s

Bulthuis is jarenlang werkzaam geweest in het aanne-
mersbedrijf van één van zijn broers, maar hij is begon-
nen met werken in de scheepsbouw. “Ik ben altijd al 
gek van boten geweest en alles wat met boten te ma-
ken heeft. Ik heb alle botenbladen; ik bekijk alles, de 
buitenkant, maar ook de interieurs. Toen ik zestien jaar 
was, bouwde ik al een speedbootje. Varen kan me niet 
zo veel schelen, maar het bouwen is me alles.”

Bulthuis is echt een man van de praktijk. Ooit, tijdens 
een vakantie in Italië, zag hij een mooie boot. Kopen 
was geen optie, dus bedacht hij dat hij er zelf één ging 
maken. Hij nam de maten op en ging gewoon aan de 
slag. Hij is daar heel nuchter onder en gaat zelfs zover 
dat hij zegt: “Iedereen kan een boot bouwen”, daar-
mee gemakshalve zijn eigen vakmanschap buiten be-
schouwing latend. Het staat weliswaar iedereen vrij, 
om, net als hij, naar de botenbeurs in Düsseldorf te 
gaan om daar inspiratie op te doen en afmetingen te 
noteren (want bouwtekeningen krijg je nooit,volgens 
hem), maar daarmee bouw je nog geen boot. Hij be-
denkt oplossingen, slaapt er een nachtje over en be-
sluit dan toch om het anders te doen. Hij legt de boot 
in wording in het water en vaart er eens een stukje 
mee om iets uit te proberen. Ook leert hij van anderen. 
Samen met zijn neef bezoekt hij soms scheepswer-
ven in Grouw of bij het IJsselmeer, om te kijken hoe 
ze daar bepaalde dingen aanpakken. Eén keer kijken 
is voldoende, dan zit het in zijn hoofd. Bulthuis heeft 
gaandeweg steeds meer kennis opgedaan en van zijn 
ervaringen geleerd. Zijn eigen ideeën en wensen vult 
hij soms aan met wat hij heeft gezien op de beurs. 
Zo heeft zijn nieuwste boot een buitenboordmotor, die 
niet gewoon aan de achterkant is gemonteerd (want 
dat vond hij niet mooi), maar is ingebouwd in een beun, 
een soort kast, die uitkomt op het dek en met een ver-
ticale opening aan de onderkant, zodat het water weg 
kan. Het geeft het idee van een catamaran.

De boot ziet er prachtig uit. Wat vooral opvalt, is het 
glanzende hout, van een diepe, warme kleur. Bulthuis: 
“Dat is red cedar. Dat rot nooit weer. Daaroverheen 
gaat een lak, met harder, zodat het zo hard als glas 
wordt. Dat moet wel, want red cedar is zacht. Je mag 
sowieso nooit met naaldhakken op een boot, maar je 
trapt er toch al gauw een deuk in. Hout heeft meer 
beperkingen: het is moeilijk om er een ronding mee te 
maken. Met polyester is dat in principe heel makkelijk, 
want dat giet je in een mal. Maar ik vind het niet leuk 
om met polyester te werken. Bovendien moet je gelijk 
een hele fabriek oprichten, om de mallen te maken. 
Van deze boot is alleen de onderkant wel van polyes-
ter, omdat dat de beste oplossing is voor het water-

dicht maken. Je kunt immers niet alles vol smeren met 
kit. En loodmenie en teer mag je tegenwoordig niet 
meer gebruiken.” 

Bulthuis heeft ook de mooie houten stoelen en het 
houten stuur zelf gemaakt. “Als ik het stuur had moe-
ten kopen, was ik vijfhonderd euro kwijt geweest. Ik 
heb het met de hand uitgezaagd van dikke multiplex. 
Ik doe haast alles met de hand, ook de grotere stuk-
ken. Het is allemaal secuur werk, want het moet zuiver 
passen, anders krijg je het niet waterdicht en ik wil zo 
weinig mogelijk kit gebruiken.”

Voor de stuurinrichting heeft hij een elegante oplos-
sing toegepast: vanaf het stuurrad lopen, mooi weg-
gewerkt, twee einden touw naar achteren, die de 
draaibeweging overbrengen naar het roer. “Dat is ou-
derwets, maar ik hou van ouderwets. Natuurlijk moet 
het wel in de moderne tijd passen, maar toch moet het 
ambachtelijk zijn, zo eenvoudig mogelijk en het mag 
niet te veel kosten. Aan deze boot heb ik vier maanden 
gebouwd, daarna kwam nog de afwerking. Hij is voor 
mijn kleinzoon. Eerst wilde ik hem eigenlijk verkopen, 
net als de vorige, want het is toch een dure hobby. 
Daarom gebruik ik veel sloophout. Stukjes afval van 
de aannemer, maar ook hout van oude eiken ledikan-
ten. Dat werkt nog prettig ook, want het is al goed 
droog.”

Nu is de vijfde boot vrijwel klaar. En dan? Bulthuis: “Dit 
is ook de laatste. Ik ben al 67 en niet zo vlug meer. De 
animo gaat er wat af. Ik was er soms bijna overspan-
nen van, want hij móest af. Maar ik wil nog wel eens  
een sloep bouwen.” Hij is meteen weer enthousiast. 
“Dat is minder werk dan een boot als deze. Een echte 
sloep, met een stuurhuis en een spiegel. Want als ik 
een sloep bouw, moet het ook een sloep wezen, met 
zuivere maten.

Maar eerst ga ik wat maken voor de kleinkinderen: een 
bootschommel. Eén van de kinderen is gehandicapt, 
voor haar heb ik al eens een aangepaste schommel 
gemaakt, want ze vindt schommelen prachtig. Een ei-
gen ontwerp, het lijkt een beetje op zo’n bakje van de 
kermis. Deze boot hier is trouwens ook heel geschikt 
voor gehandicapten: hij heeft maar weinig diepgang, 
dus je kunt er overal mee komen, maar hij is heel sta-
biel. Hij gaat niet scheef en je kunt er zelfs mee naar 
Schiermonnikoog varen. Ja, het is een mooie hobby. 
Als het geen dwang wordt, tenminste.”

Nieuwe wegwijzer voor fietsers bij de rotonde in Het Oost kan je twee kanten op naar 
Buitenpost, het dorp is daar verdeeld. Je kan naar Buitenpost via het viaduct en de Paral-
lelweg en naar Buitenpost-Noord via het fietspad langs de oude straatweg en de New-
tonstraat, dat is de weg naar het industrie terrein als straks de spoorovergang voor het 
verkeer is afgesloten. (foto: Hielke Boorsma)

Een kijkje in de nieuwe hal van het gemeentehuis, er word nog druk gepoetst voor de 
ingebruikname. (foto: Hielke Boorsma)

Op maandag 16 mei is de oostelijke rondweg opengesteld voor het verkeer, de afslag 
naar de Parallelweg blijft voorlopig nog dicht. Het doorgaande verkeer moet nu over 
de rondweg, de straatweg is ter hoogte van de Herbrandastraat richting Het Oost af-
gesloten, alleen bestemmingsverkeer mag er nog langs. Er word nog gewerkt aan de 
aansluiting van de Parallelweg en de weg naar het industrieterrein op de oude straatweg. 
De ventweg in Het Oost wordt versmald tot een fietspad en de straatweg wordt daar 
ingericht als 60 km weg. De spoorwegovergangen worden begin 2012 door Prorail af-
gesloten en verwijderd. In de zomermaanden wordt de oude rondweg opgeknapt en er 
fluisterasfalt op aan gebracht. (foto: Hielke Boorsma)



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

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

De nieuwe zomercollectie is binnen!

Kijk ook voor de nieuwe collectie op onze website:

www.bedi f ferentk led ing.n l

Kerkstraat  17  9285 TA  Bu itenpost  

Kleding voor 
dames met een 
maatje meer.
Mt. 42 t/m 58

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt

Er  i s  groente  en f ru i t . . .
 én  

er  i s  GROENTE  en FRUIT

Dat  z ie  je  b i j  de  échte  g roenteman!

NIEUW: boekenleggers en lavendelzakjes 
om te borduren.

Ook batterijservice voor horloges en kledingreparatie!



Vrijwel zijn hele leven had Johan-
nes belangstelling voor paarden, 
maar toen hij jong was werd wiel-
rennen de sport die hij beoefende. 
Als amateur behaalde hij een aantal 
goede resultaten, maar die hobby 
haalde het op geen stukken na bij 
de passie die hij later voor paarden 
ontwikkelde. In 1968 kocht hij een 
veulen en dat was het begin. “Eerst 
had ik er geen verstand van”, ver-
telt Johannes aan uw verslaggever  
“Maar ben je geïnteresseerd in de 
paardensport dan kom je al gauw 
anderen tegen die dat ook zijn. Zo 
raakte ik bevriend met Geert Slob-
ben, de vroegere notaris in ons 
dorp. Ook hij was en is een paar-
denliefhebber. Eerst hielden wij 
ons bezig met spring- en dressuur-
paarden, maar uiteindelijk werd het 
toch de drafsport. Zo vernamen 
wij eens dat er een goed paard 
te koop was in Wolvega bij een 
gerenommeerd fokkersbedrijf. De 
eigenaar stopte ermee. Hij werd té 
oud. Wij diezelfde dag er naar toe 
want wil je zaken doen, dan moet 
dat snel gebeuren. Geert deed een 
goed bod en de verkopende partij 
ging er mee akkoord en zo kwam 
hij in bezit van Jessie Pepper, een 
prima draver die voor de fok werd 
gebruikt en haar veulen Udi Pep-
per plus een dekcertificaat voor 
een langere periode. De volgende 
morgen belde Geert mij op. Hij had 
een bod op de beide Pepperpaar-
den gehad, duizend gulden hoger 
dan wat hij er voor had betaald. Ik 
zei toen tegen hem: wat wil je zijn, 
Paardenhandelaar of paardeneige-
naar? Geert koos voor het laatste 
en verkocht Udi Pepper door aan 
mij. Prachtig paard en zij won la-
ter veel eerste prijzen. De in Frys-

lân bekende paardentrainer Tjitse 
Smeding had Udi Pepper toen al 
in training via de vorige eigenaar. 
Ik wilde hem graag aanhouden als 
trainer. Herinner me nog de dag dat 
de deal met hem werd gesloten in 
het hotel Oranjewoud. Met Tjitse 
had ik toen een zakelijke overeen-
komst, maar al snel werden we de 
beste vrienden. Later verhuisde 
Tjitse naar Frankrijk. Hij kreeg daar 
een acute ontsteking aan de al-
vleesklier en overleed op 55 jarige 
leeftijd. Zijn afscheidsdienst was 
in hotel Tjaarda in Oranjewoud, de 
plaats waar ik hem 30 jaar eerder 
leerde kennen. Wat heb ik ontzet-
tend veel van deze man geleerd 
en daarvoor ben ik hem nog altijd 
dankbaar.

Maar om terug te gaan naar de 
paarden. De eerste draf van Udi 
Pepper vergeet ik niet snel. Het 
paard moest lopen in Hilversum, 
maar ik kon er niet bij zijn want ik 

had een afspraak in Slochteren. In 
die tijd las Gerard van Maarseveen 
iedere avond om 5 voor 11 de paar-
denkoersen op Nederland 1 bij de 
AVRO. Ik zat die avond op hete ko-
len en om 10 voor 11 verontschul-
digde ik me, vloog de auto in, radio 
aangezet en hoorde Van Maarse-
veen de uitslagen voorlezen: Koers 
8. Nummero 1: Udi Pepper. Wan-
neer je dat hoort, gaat je hart toch 
sneller kloppen. Zo belandde ik in 
de goede drafpaarden. Ik reed toen 
ook als pikeur in een sulky (kleine 
lichte wagen op 2 wielen die wordt 
voortgetrokken door het paard).  
Alle koersen in Nederland en ook  
veel in Duitsland heb ik gereden en 
velen gewonnen. De allermooiste 
zeges? Drie maal de Duhner Wat-
trennen bij Cuxhaven in Duitsland. 
Een heel bijzondere koers. Een 
maal per jaar tijdens eb wordt er 
een koers uitgezet op de droogge-
vallen gedeelten van de monding 
van de Elbe en de Weser, waar 
deze rivieren de Noordzee in stro-
men. Ongelooflijk populair in Duits-
land. Er komen zeker 30.000 toe-
schouwers ieder jaar. Voordat de 
vloed weer opkomt wordt de hele 
zaak weer afgebroken. Inmiddels 
heeft Johannes als pikeur meer 
dan zeventig koersen gewonnen 
met verschillende paarden voor 
de sulky. Een ander hoogtepunt 
noemt Johannes de Derby voor 

driejarige paarden in Duindigt, de 
belangrijkste koers van Nederland. 
Ieder jaar gehouden in augustus. 
“Nee, ik won niet, maar alleen het 
meedoen is al een enorme eer”, 
aldus Johannes, “iedere paarden-
liefhebber droomt ervan om daar 
aan de start te verschijnen. Het 
overkwam mij dus.”

Het trainen van de paarden doen 
Johannes en Tjitske nu zelf. Tjit-
ske rijdt als amatrice en niet alleen 
in een sulky, maar ook als jockey 
op de rug van een paard, het zo-
genaamde monté, een vorm van 
paardensport die de laatste jaren in 
ons land aan populariteit wint. 

Een ander onderdeel van Frisia 
Hurddravers Butenpost is het fok-
ken van goede drafpaarden. “Op 
dit moment hebben we een prach-
tige dekhengst; hij heet Joint Ven-
ture en is 17 jaren oud. Drie jaren 
geleden gekocht in Duitsland. Daar 
was hij goed voor 29 zeges in 89 
starts”, vertelt Johannes. “Zijn 
zaad is erg populair bij fokkers van 
jonge paarden. Zijn nageslacht is 
erg succesvol, vooral in Duitsland 
en zij hebben inmiddels al 110 
overwinningen bij elkaar gelopen.” 
Op dit moment heeft Kramer zelf 
zes merries waar hij mee fokt. Er 
zijn ook jonge paarden die de top 
niet halen, domweg omdat ze niet 
voldoende talent hebben. “Ik ver-
koop die voor de recreatie”, vertelt 
Johannes, “voor de slacht doe ik 
niks weg, een enkele keer wanneer 
een paard totaal onhandelbaar is of 
als ze pijn lijden. Gelukkig komt dat 
haast niet voor. Lange vakanties 
houden wij niet. Af en toe gaan 
we een week weg. Gelukkig zijn er 
genoeg vrijwilligers en familieleden 
die de paarden goed verzorgen, als 

we weg zijn.”
Achter het woonhuis staan grote 
stallen. Johannes huldigt de theorie 
dat de paarden elkaar moeten kun-
nen zien. “Niks hoge schuttingen. 
Daar worden ze alleen maar ner-
veus van. Paarden zijn kuddedie-
ren en hebben behoefte aan gezel-
schap.” Er zijn drie grote paddocks, 
verder stallen, een stapmolen (voor 
de ‘cooling down’ van de paarden), 
maar het allermooiste wat het be-
drijf van Johannes Kramer heeft 
te bieden is een heuse 800 meter 
lange trainingsbaan, achter de stal. 
(Hardlopers en joggers zijn ook van 
harte welkom om deze baan eens 
te lopen)  Tjitske is tijdens het in-
terview met Johannes bezig een 
driejarige merrie te trainen.  Het is 
een lust voor het oog van iedere 
paardenliefhebber om haar en het 
paard bezig te zien. Na afloop staat 
het paard na te zweten. Tien minu-
ten later wordt het dier gedoucht.  
“We behandelen onze paarden als 
topsporters”, zegt Johannes “we 
leggen ze gewoonweg in de wat-
ten. Speciaal voer en een goede 
hygiëne zijn belangrijk”. Johannes 
is er trots op dat zijn fokproducten 
(in eigen bezit of verkocht) inmid-
dels meer dan 500 koersen heb-
ben gewonnen.

Op uitnodiging van Johannes gaat 
uw verslaggever ’s avonds mee 
naar Victoria Park in Wolvega. Er 
loopt die avond slechts één paard 
mee, die uit de Frisia stal van Jo-
hannes komt. Het paard eindigt als 
vierde in zijn koers. Johannes is er 
tevreden mee omdat het desbe-
treffende paard nog geen ervaring 
heeft. Op de tribune komt Johan-
nes veel vrienden en kennissen te-
gen die een praatje met hem willen 
maken. 

Tot zijn grote verdriet kreeg Jo-
hannes last van een allergie voor 
paarden. “Jarenlang deed ik de 
verzorging van onze dieren naast 
het schildersbedrijf. Na 35 jaar plot-
seling zomaar, kreeg ik last van ont-
stoken ogen en soms ademnood. 
Erg lastig, wanneer je van paarden 
houdt.”
De laatste vraag. Hoe is het met 
Hans Eijsvogel, de eens zo legen-
darische verslaggever van Studio 
Sport (voorheen Sport in Beeld) op 
tv? De reporter, die naarmate de 
paarden sneller gingen lopen ook 
steeds sneller ging praten. Johan-
nes vertelt dat de man inmiddels 
84 jaar oud is, maar nog steeds vol 
vuur wanneer het over zijn geliefde 
drafsport gaat.

Johannes Kramer en stal Frisia Hurddravers BûtenpostSpor tkoppen
door Bote de Haan
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Johannes Kramer op de trainingsbaan achter zijn huis. (eigen foto)

De meeste mensen in Buitenpost kennen Johannes Kramer van 
zijn schildersbedrijf, een oud familiebedrijf sinds 1849. Johannes 
is de zesde generatie van de familie Kramer die deze zaak runt. In 
2002 verhuisde hij, samen met zijn vriendin Tjitske vanuit het cen-
trum van ons dorp naar Het Oost, daar waar de grens loopt tussen 
Buitenpost, Kollum en Burum. Hij woont in het gedeelte wat nog 
net onder Buitenpost valt. Een boerderij werd daar toen gekocht, 
die nu uitsluitend voor paarden wordt gebruikt. Er is ook een paar-
denpension aan verbonden. De naam van het bedrijf is Frisia Hurd-
dravers Butenpost.

De vuurtorenwachter

Wopke en Wipke woonden in 
West van Buitenpost. Dokter Ko-
ning had gezegd, dat het voor 
Wipke haar gezondheid goed 
zou zijn als zij eens een paar we-
ken naar een eiland zou gaan. 
De zilte zeelucht zou haar goed 
doen. Het plan om naar Ame-
land te gaan, bestond al langer, 
maar omdat ze het idee had-
den, dat het een ommelandse 
reis zou zijn, was het er steeds 
bij gebleven. Een neef van Wipke 
was daar vuurtorenwachter en 
nu dokter zo had aangedron-
gen, moest de trip toch maar 
eens gemaakt worden, te meer, 
omdat Wopke en Wipke gehoord 
hadden dat zich indertijd aldaar 
een geheimzinnig familiedrama 
had afgespeeld. Ze wilden er 
achter zien te komen wat dat nu 
precies geweest was. De nieuws-

gierigheid prikkelde, vandaar… 
Neef Sjoerd liet weten dat ze 
welkom waren. De bus bracht 
hen via Dokkum naar Holwerd, 
wat op zich al een belevenis was, 
maar voor het eerst de Wadden-
zee zien en daar ook nog over 
varen, was helemaal het einde. 
Wipke voelde zich al opknappen 
en Wopke vond de reis alleszins 
meevallen en ook hij voelde zich 
heel noflik. Neef Sjoerd en aan-
getrouwde nicht Sjoukje ont-
vingen hen allerhartelijkst en 
Wopke en Wipke voelden zich 
er gelijk thuis. Waarom hadden 
ze dit nu niet eerder gedaan? ’s 
Avonds zaten ze met z’n allen 
rond een snorrende potkachel in 
het vuurtorenwachtershuisje en 
de gezelligheid nam toe bij het 
toenemen van de wind, die nogal 
stormachtig werd. Onder fluit-, 
piep- en kraakgeluiden kon een 
wat zenuwachtige Wipke haar 
nieuwsgierigheid niet langer 
bedwingen en vroeg neef Sjoerd 
of hij het familiedrama wilde 
onthullen. Aangezien Sjoerd al 
enkele borrels achter zijn schip-
perstrui had en zijn spraakwater 
en spraakvermogen dienover-
eenkomstig waren toegenomen, 
stak hij van wal. Oerpake Jelle, die 
ook vuurtorenwachter op Ame-
land was, stond op het eiland be-

kend als een doodgoeie man, die 
graag mensen hielp en helemaal 
als ze in nood zaten. Op een goe-
de avond, of in dit geval beter ge-
zegd, op een kwade avond, kreeg 
oerpake Jelle een dorpsgenoot 
bij de deur, die vertelde dat hij 
thuis in het donker zat, omdat 
de olie op was. Aangezien deze 
kostbare vloeistof een belangrijk 
onderdeel uitmaakte voor het in 
werking houden van de vuurto-
ren, beschikte pake altijd over 
een behoorlijk grote voorraad 
olie. Daar kon wel een kannetje 
vol van gemist worden. Buur-
man tevreden en oerpake blij. 
Kort daarop kwam er een twee-
de bekende, die zonder olie zat. 
Geen nood. Er volgde een derde 
enzovoort en pake kon niet wei-
geren. De olie raakte op en toen 
was er wel nood, grote nood zelfs 
en van zodanige omvang dat het 
vuurtorenlicht doofde. Een schip 
op zee miste zijn baken en sloeg 
in een zware storm tegen het 
eiland te pletter. Man en muis 
verging. Zo had oerpake Jelle als 
vuurtorenwachter de dood van 
enkele zeelui op zijn geweten, 
door zijn goedheid. Dat was dus 
het familiegeheim en Wopke en 
Wipke begrepen maar al te goed 
de moraal van dit verhaal.

Binnen
Post

Buitenpost Kampioen!
 
Twee dagen togen we in de maand april met een verslaggever en een 
fotograaf naar sportpark De Swadde, om het 1e elftal van de voetbalver-
eniging Buitenpost kampioen te zien worden in de tweede klasse. Op de 
eerste dag gooiden de buren uit Kollum roet in het eten door niet met 
een nederlaag naar huis te willen gaan en dat was hun goed recht. Op de 
tweede dag was een gelijkspel tegen Broekster Boys voldoende, doch 
zij keerden met drie punten naar Damwoude terug. Wat doe je dan als 
redactie? We stonden allebei met lege handen, de voetballers (nog) geen 
kampioen en wij een lege pagina in de krant. De deadline is echter heilig 
en terwijl Buitenpost in Veenwouden op een stille zaterdag alsnog het ver-
wachte kampioenschap behaalde, lag op datzelfde tijdstip het aprilnum-
mer van deze krant bij de drukker! We hadden zo graag foto’s en een 
verslag willen plaatsen, echter door deze samenloop van omstandigheden 
is dit niet gelukt en daar zult u zeker begrip voor hebben. Inmiddels is alles 
al gezegd en geschreven in de pers en we komen niet met mosterd na de 
maaltijd. De redactie feliciteert de voetbalvereniging Buitenpost van harte 
met dit resultaat en wenst iedereen die bij de club betrokken is veel suc-
ces in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De eerste tegenstander 
van formaat heeft zich al aangemeld om tegen dit sterrenteam een oefen-
wedstrijd te spelen te weten Ajax.

Spor tnieuws

Johannes & Tjitske na de 3e overwinning 
op één dag. (eigen foto)



Vaderdagkadotips: zie onze website.        
s.meer14@upcmail.nl

Dé elektrische fi etsen specialist

 · Giant · Sparta
 · Batavus · Gazelle

vanaf

 € 1499,-

Maand van het spannende 
boek 1 t/m 30 juni.

Gratis het geschenk “Versluiering van Molaldi & 
Sorti” bij aankoop van € 12,50 aan boeken.

Openingstijden: maandagmorgen 8.00-12.00 uur, dinsdags 8.00-
18.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur,

zaterdag 11.30-19.00 uur

Zaterdags ook geopend vanaf 11.30-19.00 uur!

Familiepakket
  4 personen friet
  2 frikandellen
  2 kroketten

Gehaktmenu: 
2 personen friet
2 heerlijke ballen
gehakt

Frikandellen
3 halen

2 betalen!

Broodje hamburger
speciaal 

6,00€

2,25€

4,50€
Nasischijf € 1,00

Broodje gezond € 2,50

Broodje frikandel € 1,95

Broodje bal gehakt € 2,50

Zaterdag ’s middags:
Even bijkomen bij de Oriënt
Koffi e met appelgebak en 
slagroom slechts € 1,95

Ab gaat door!!!
In tegenstelling tot wat sommige mensen zeggen...

Nieuw bij de Oriënt: Nieuw bij de Oriënt:

Nasischijf  Bamischijf
‘Oriëntal’ ‘Oriëntal’
      135 gram       135 gram

Nieuw bij de Oriënt: Nieuw bij de Oriënt:

Javaanse Ham/kaas
frikandel souffl é
     

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 08.00 - 19.00 uur

zaterdags: 11.00 - 19.00 uur

1,00€ 1,00€

1,00€ 1,00€



De sterkste van alle Friezen was wel Sterke Hearke (spreek 
uit: Jerke), Hearke Tsjerks Witteveen van Drogeham. Hij leef-
de van 1801 tot 1889 en verdiende de kost als boerenarbei-
der en hulpagent van politie (stille plysje). Hij was een rustige 
man, niet groot, maar breedgebouwd, hij trad niet graag op 
de voorgrond en toonde alleen dan zijn krachten als het niet 
anders kon. Tientallen verhalen gingen en gaan er in de noor-
delijke Friese Wouden nog over hem. De bekendste thema’s 
daarbij zijn wel: als jongen toont hij al zijn kracht, Hearke in 
dienst, Hearke en het boerenwerk, Hearke als politieagent 
en: de oude Hearke heeft nog niets aan krachten ingeboet. 
De volgende voorbeelden uit en over Buitenpost gaan vooral 
over Hearke als hulpagent en boerenarbeider, al kende men 
hier ook wel andere verhalen over hem. Hearke had zijn 
kracht niet van vreemd. Ook zijn vader kon er wat van:

✴ Op in kear doe soe Hearke nei de faam ta. Mar syn heit wie dêr op tsjin. 
Dy sei: “Dû komst dêr net hinne, dat is gjin goed folk.” Hearke sette it tsjin 
him yn ’e kant. Doe pakte de heit Hearke foar by ’t boarst. Dy wie ek ôf-
gryslike sterk. Mar Hearke skuorde him los. Syn heit hâldde in fjouwerkant 
stik fan ’e klean yn ’e hân en mei ’t bleate boarst gong Hearke nei de faam 
ta. Syn heit hie ek wol wat yn ’e bouten (Ruurd de Haan, Buitenpost).

Hearke gaf zijn kracht ook door. Vooral aan zijn dochter Rikst (geboren 
1838). Van haar wordt verteld dat ze een vent die haar met een kind had 
laten zitten later ontmoette op een dansfeest te Rauwerd. Hij vroeg Rikst 
of ze met hem dansen wilde. Dat ging door. Vier of vijf keer dansten ze sa-
men. Toen sloeg ze eensklaps de armen om hem heen en zei: “Wat houd 
ik veel van je.” Toen ze losliet, waren al zijn ribben gebroken. Hij heeft nog 
twee dagen geleefd. Uiteraard wordt van Hearke ook het verhaal verteld 
dat ook al over Grote Pier de ronde deed:

✴ Op in kear wie Hearke oan ’t modderkroadzjen. Doe kaam der in man 
oan, dy frege him, wer’t sterke Hearke wenne en wa’t er wie. Doe tilde 
Hearke de kroadefol modder op mei de rjochterhân en wiisde dêrmei nei 
it hûs dêr’t er wenne. “Dêr wennet er,” sei er. En hy sloech mei syn lin-
kerfûst op it boarst en sei: “En hjir stiet er.” (Wytse Kootstra, Buitenpost).

Tot op hoge leeftijd bleef hij ongelofelijk sterk: 

✴ Sterke Hearke wie al âld. Hy wie al in ein oer de tachtich en ’t wie mar 
even foar syn dea. Hy wenne hjir flakby oan ’e Lytse wei. Hy handele doe 
yn tsiis. Us heit hie tsizen foar him meinaam út Bûtenpost. Dy brocht er 
nei Hearke ta. Hearke woe dy tsizen besjen. ’t Wienen guon fan sechstich 

poun. Hearke wie doe al net goed en siet yn ’e hoeke fan 
‘e keamer. Heit brocht him in tsiis, dêr’t er beide earms 
ûnder hâldde om him te dragen. Hearke naam de tsiis 
earst op ’e iene platte hân, en hifke him ris, en doe op ’e 
oare hân. Krekt as wie ’t in teepantsje (Rikele Witteveen, 
Drogeham).

Hearke was arbeider bij de familie Kloosterman op Buwe-
klooster onder Drogeham:

✴ Heit (Jan Kootstra) en sterke Hearke wienen arbeiders 
op it Bomkleaster by Bindert Japiks Kloosterman. Hearke 
wie net ien fan ’e fluchsten. Boeren binne yn ’e tiid fan ’e 
haaiing ornaris gleonhastich en sa wie ’t ek wol wat mei 
Bindert Japiks. Doe’t se der mei in weinfol hea oanriden 
kamen, sei er tsjin Hearke: “No moast it oars al in bytsje 

hurd gean, Hearke, oars komme wy net troch de ûngetiid hinne.” “Dat 
is bêst, boer,” sei Hearke. De wein mei it foer hea der op kaam foar de 
golle te stean. Trije man stienen op ’e golle. Hearke stie allinne op ‘e wein. 
Hearke krige in nije foarke fan ’e boer. Hy sette de foarke yn ’t hea en soe 
der in ûnfoech stik útpjukke, sûnder der nei te sjen hoe’t de stikken laden 
wienen, mar dat wie krak. De stâlle briek. “Sa kin it net,” sei Bindert Ja-
piks, “dû makkest myn ark stikken.” “It ark moat neffens de man wêze,” 
sei Hearke. Hy krige no in foarke mei in dikke stâlle. En doe begong er op-
nij. It wienen stikken hea, dy’t er nei boven stiik, sa ûnbidich, dat it waarde 
der tsjuster oer. De trije man dêr boppe op ’e golle koenen meielkoar net 
tille wat Hearke op ien foarkfol laadde. Sy moesten it fuortrôlje. Sy wienen 
der skjin ferlegen mei. Mar in pear kearen hoefde Hearke de foarke yn it 
hea te stekken, doe wie de wein leech (Wytse Kootstra, Buitenpost).

✴ De ûngetiid wie omtrint dien, allinne it lêste foer hea moest noch teplak. 
Dat wie wat ryklik dik woarn, dat it koe net ta de skuorredoarren yn. Twa 
hynders lutsen de wein en sân man holpen mei, mar ‘t hea bleau stykjen 
oan ’e sydkanten en oan ’e bovenkant. Dêr kamen ús heit en Hearke oan. 
“Hearke,” sei de boer, “ik bin bliid, dat ik dy sjoch, want wy binne skjin 
ferlegen. It hea wol der net troch.” Doe sette Hearke syn rêch tsjin ’t foer 
oan en even letter, dêr stie de wein yn ’e skuorre. Mar it hiele kozyn fan de 
skuorredoarren wie meinaam en dêrby hie er ek noch it sket fan ’e bollestâl 
meiraamd. Heit rekke noait útpraat oer Hearke. Hy fertelde yn dy tiid hast 
elke dei wat nijs oer Hearke syn útsûnderlike krachten en wy as jonges 
harken dêr fansels mei sân pear earen nei. (Wytse Kootstra, Buitenpost)

(Wordt vervolgd)
Jurjen van de Kooi
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Ate Gri jpstra

DorpsDenker -3-

Deze keer zal ik moeten beginnen 
met een enigszins beschamende 
bekentenis: de Maand van de Fi-
losofie is volstrekt aan mij voorbij-
gegaan. Niet erg bevorderlijk voor 
mijn ontluikende DorpsDenker-
schap, ik geef het toe. Ik had mij 
vanzelfsprekend in deze bruisende 
uitwisseling van briljante geesten 
moeten begeven, al was het maar 
om nietsontziend te netwerken en 
mijn pas opgerichte instituut in het 
midden van de belangstelling te 
stellen. Maar… ik had het te druk 
met… uhm… het echte leven. Ja, 
ja, de ironie is u vast niet ontgaan: 
het thema van de geestverruimen-
de aprilmaand was, zoals ik al eer-
der in mijn schrijfsels vermeldde, 
Het Echte Leven. Of misschien is 
‘ironie’ niet het juiste woord, maar 
is er eerder sprake van een ‘para-
dox’: ik was teveel in beslag geno-
men door mijn dagelijkse beslom-
meringen om me te bekommeren 
om inzichtverwerving ten aanzien 
van Het Ware Bestaan. Het is me 
toch wat! De heren en dames fi-
losofen riepen ons op om een 
schamele vier weekjes van het jaar 
stil te staan bij de vraag wat Het 
Echte Leven nu werkelijk inhoudt. 
En wat deden wij (uw DorpsDen-
ker voorop)? Wij leefden door alsof 
er niets aan de hand was. Alsof er 
geen beroep op bezinning werd 
gedaan. Wij deden wat onze hand 
vond om te doen. En we lieten 
de hoofdzaken nou niet bepaald 
hoofdzaken worden. Ter mijner 
verdediging kan ik  nog aanvoeren 
dat ik in elk geval nog een filoso-
fisch handboek heb gelezen. En u? 
Bent u veel verder gekomen dan, 
ik noem maar iets, een onbedui-
dende semi-diepzinnige column 
in een regionaal nieuwsorgaan? Of 
hebben grotere geesten als Socra-
tes, Confucius of Jezus lichtstralen 
door het traliewerk van u geker-
kerde bestaan mogen werpen en 
het knellen van uw aardse ketenen 
mogen verzachten? Ach, hoe ver-
zand ik wederom in bloemrijk taal-
gebruik! Het is een karakterzwakte 
waar ik mijzelf tijdens het neerpen-
nen van dergelijke zielenroerselen 
de afgelopen maanden regelmatig 
op heb betrapt. Als het op intel-
lectueel gebied lastig begint te 
worden, lul ik mijzelf gewoon een 
slag in de rondte (excusez le uit-
drukking) en hoop ik dat het niet zo 
heel erg opvalt dat ik niets minder 
doe dan simpelweg rondjes draven 
rond de hete hersenbrij. Want het 
was u als oplettende lezer natuur-
lijk al lang opgevallen dat ik reeds 
alinea’s lang bezig ben met het ont-
wijken van de vraag wat Het Echte 
Leven nu eigenlijk precies inhoudt. 
Is Het Echte Leven misschien niets 
anders dan De Dagelijkse Sleur? 
Of is het veeleer een Streven Naar 
Het Hogere? Moeten we het eer-
der zoeken in ascese, oftewel het 
systematisch in bedwang houden 
van onze zinlijke genoegens? Of 
juist in het tegenovergestelde, en 
ons overgeven aan alle vormen van 
hedonistisch genot, aangezien we 
slechts eenmalig echt leven? Wel 
... ik weet het niet. Of, om zo’n uit-
spraak iets meer gewicht te geven, 
door de hierboven al genoemde 
Socrates te citeren: ‘Het enige dat 
ik weet, is dat ik niets weet.’ Mooi 
gezegd. En uiteindelijk ook niks ge-
zegd. Daar zijn wij filosofen goed 
in. We zouden zo de politiek in kun-
nen.

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra

K l im in  de  pen...  
Simone Zwart-Derks

Ik had nog nooit van Buitenpost gehoord voor-
dat ik Jan Willem leerde kennen 20 jaar geleden 
op de opleiding creatieve therapie muziek in 
Amersfoort en ik was zelfs nog nooit in Fries-
land geweest. Mijn eerste ervaring met Buiten-
post was op de verjaardag van mijn (nu al 14 
jaar) schoonvader, Taeke Zwart. Alles ging in het 
Fries en mij werd duidelijk gemaakt dat, als ik 
het niet begreep, ik mijn vinger maar op moest 
steken. Ik werd gelijk goed in het diepe gegooid, 
wat achteraf alleen maar goed is geweest.

Na Amersfoort hebben we 8 jaar in Brabant 
gewoond. Daar zijn onze twee kinderen Ymke 
(1999) en Wytze (2000) geboren. Toen de school-
leeftijd van Ymke in zicht kwam, wilden we 
graag dat de kinderen zouden opgroeien in een 
meer landelijk, gemoedelijk klimaat. Het hoefde 
niet persé Buitenpost te zijn, maar het lag wel 
erg voor de hand door ons werk in Leeuwarden 
en Zuidhorn in verband met de treinverbinding 
en Jan Willem’s familie woonde er natuurlijk.

Geboren in Deventer (1971), daarna Amersfoort, 
Etten-Leur en nu sinds 8,5 jaar Buitenpost. Aan 
het dorpsleven moest ik wel wennen, in eerste 
instantie was ik de schoondochter van juf Tiny, 
daarna de vrouw van Jan Willem Zwart, maar nu 
heb ik het gevoel Simone Zwart te zijn. Soms 
verlang ik nog wel terug naar de stad, even ano-
niem zijn en opgaan in de menigte, maar heb 
het ook naar mijn zin in Buitenpost.
Ik wilde mij snel thuis voelen en naar mijn me-
ning kon dat het beste door mij in te zetten op 
allerlei gebieden voor het dorp, de kinderen hiel-
pen daar goed aan bij. Op de basisschool van 
mijn kinderen De Mienskip ben ik gelijk in de ou-
derraad gegaan, heb mij aangemeld bij de buurt-
vereniging en heb mij verbonden aan Stichting 
Het Behouden Huis. Elk jaar organiseer ik rond 
augustus een kindervoorstelling voor alle kleu-
ters van Buitenpost in De Kruidhof (of bij slecht 
weer in It Koartling). Mijn doel, en tegelijker-
tijd ook die van het Behouden Huis, is om de 

kleuters van alle drie de basisscholen op deze 
ochtend te integreren, wat ook betekent dat de 
voorstelling met zorg wordt samengesteld. Het 
enthousiasme van de kleuters ontroert mij elk 
jaar en maakt dat ik hoop dat ik deze voorstelling 
de komende jaren ook nog mag verzorgen.

Ik werk als muziektherapeut in verpleeg- en reac-
tiveringscentrum Het Zonnehuis in Zuidhorn. Aan 
de ene kant is het een zwaar beroep, omdat je 
veel met ziekte en verdriet geconfronteerd wordt, 
maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel 
dat ik met behulp van muziek écht wat voor deze 
mensen kan betekenen. Muziek is emotie en 
een prachtig middel om te gebruiken in therapie. 
Iedereen heeft wel wat met muziek en daardoor 
vind ik dat ik een heel mooi beroep heb. Gekop-
peld aan het werk ben ik voorzitter van de Stich-
ting Vrienden in Zorg Westerkwartier-Roemenie. 

Dit is een groep enthousiaste mensen die mid-
dels hun beroep proberen kennis/ervaring over 
te dragen naar collega’s in Roemenie. Verder 
werk ik als vrijwilliger bij Fogelsangh-State, wat 
weer een hele andere wereld is. Ik doe vooral de 
website. Kinderactiviteiten heb ik hier vaak onder 
mijn vleugels, maar ook hand- en spandiensten 
als er grotere activiteiten/concerten zijn. 

Sleutelwoorden die bij mij passen zijn: muziek, 
harmonie (in muziek, maar ook als levensinstel-
ling), openstaan voor de ander en genieten van 
de kleine dingen (“Het zijn de kleine dingen die 
’t hem doen.”). Al met al heb ik mij aardig genes-
teld in Buitenpost, al moet ik wel eerlijkheidshalve 
zeggen: mijn thuis is waar mijn huis staat, dus…

Ik geef de pen graag door aan mijn overbuur-
vrouw: Tineke Venema-van der West.

Simone in haar muziekkamer in Het Zonnehuis. (eigen foto)

Van het oosten, via midden en zuiden,

nu in het noorden, in een échte buitenpost

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 7-
Sterke Hearke (1)

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)



Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Aan De Schepperstraat 28 is Jouke Leguijt 
(met hulp van zijn vrouw Gesien) per 1 
april, als zelfstandig ondernemer begon-
nen onder de naam: Leguijt Houtwerken. 
Van zijn hobby heeft hij z’n werk gemaakt, 
een jongensdroom is uitgekomen.

Na de opleiding MTS-Bouwkunde, enige jaren 
HTS en daarna 7 jaar in loondienst, durft hij het 
aan om zelfstandig een bedrijf te beginnen. U 
kunt bij hem terecht om u te laten adviseren 
over bijvoorbeeld speeltoestellen, bloembak-
ken, hekwerken, terrasoverkappingen, pergola’s, schuttingen, tuinmeubels, enz. Alles wordt 
persoonlijk naar uw wensen op maat gemaakt. “Uw specifieke wensen zijn mijn leidraad”, luidt 
het credo van deze jonge ondernemer. Niet alleen voor uw tuin staat hij tot uw dienst, ook bin-
nenshuis is alles op maat voor u te maken bijvoorbeeld stapel- of hemelbedden, televisiekasten, 
wandmeubels, enz. De service is groot en de heer Leguijt komt altijd persoonlijk langs voor ad-
vies. De openingstijden van dit bedrijf zijn ruim, ook op de zaterdag kunt u bij de heer Leguijt te-
recht. De website biedt een compleet overzicht: www.leguijthoutwerken.nl, tel. 06-20033065.

Een nieuw bedrijf: Leguijt Houtwerken

Jouke Leguijt thuis aan het werk. (eigen foto)

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

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

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

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 17 juni.

Oplossing prijspuzzel april.
De puzzel in het aprilnummer heeft 34 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde: April. 
De winnaar is: Herman Buist, Troelstralaan 5.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

rondweg
oost
west
lutke
post
laatste 
stuiver
centrum
verkeer
veilig 
parallel
viaduct
kruising
rotonde
zuid
swadde
bedrijf
buiten
bord
kern
winkel
lus

Zomerjassen
25% korting!

G e ldt  n ie t  vo or  r e e d s  a fge pr i j s de  j a s s e n !

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

www.modiquemode.nl

Juni - ondergoedmaand
 

Ten Cate -  Sloggi:  4 halen = 3 betalen
 

Beha’s - 20% korting !
 

(geldt niet voor afgepri jsde beha’s)

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



Terugblik en vooruitblik
Tijd gaat snel. In oktober zijn we begonnen met de activiteiten van het 
kinderwerk. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Zo hebben de 
kinderen o.a. een speurtocht gemaakt in het IJstijdenmuseum. Is er een 
geurige ketting gemaakt van zeep en is er geschilderd en getekend tijdens 
verschillende workshops. Steeds met genoeg opgave van kinderen. Maar 
dit is nog niet alles! In juni, juli en de zomermaanden gaan we gewoon 
door. In juni hopen we dat veel kinderen zin hebben om te dansen. Om 
precies te zijn: om hiphop te leren! Ook mogen ze een beursje maken van 
een pak Dubbel Frisss. 
Verder hebben we op 1 
juli nog een activiteit te 
staan. Wat we precies 
gaan doen, is nog niet 
bekend. Maar dat het 
erg leuk én eens wat 
anders wordt, staat 
vast. Ook is het plan 
om deze zomer enkele 
activiteiten in en rond-
om de feestweek te 
organiseren. We zijn 
nog druk bezig met 
het organiseren hier-
van. Om dit mogelijk 
te maken zou het erg 
fi jn zijn als u, als ouder, opa, oma, oom, tante enz. ook zou kunnen helpen. 
Dan weten we zeker dat we genoeg vrijwilligers hebben. Dit om ervoor te 
zorgen dat het succesvolle activiteiten worden. Lijkt het u wat? Dan kunt u 
zich opgeven door een mail te sturen naar: kinderwerk@itkoartling.nl. 

Ui t  de oude doos...

Kinderwerk
Kinderdisco

datum: 3 juni van 19.00 - 20.30 uur
leeftijd: groep 4 t/m groep 6

gratis (kinderen hoeven zich niet op te geven)

Hiphop
datum: 8 juni van 13.30 - 14.30 uur

leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: €1,00 (opgave is verplicht en kan t/m 3 juni)

(max. 20 kinderen)

Beursje van Dubbel Frisss
datum: 15 juni van 13.30 - 14.30 uur

leeftijd: 6 t/m 9 jaar
kosten: €1,50 (opgave is verplicht en kan t/m 10 juni)

(min. 10 en max. 15 kinderen)

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

we je kunnen bellen als er iets veranderd.

Op een vrijdag in augustus 1944 stapte een aantal bewoners van 
de Kuipersweg met hun kinderen en logé’s aan boord van het 
beurtvaartschip de “Twee Gebroeders” van de Fa. W.L. Dijkstra 
voor een dagtochtje naar Leeuwarden. Ik (Juul Beerda) was toen 
acht jaar en ik kan me nog herinneren, dat we heel vroeg vertrok-
ken, kwart over vier ’s morgens. De boot voer op eigen kracht 
naar het Prinses Margrietkanaal. Daar lag een sleepboot, die ons 
en nog een andere boot naar Leeuwarden sleepte. Dit in verband 
met de dieselolie, die in die tijd maar mondjesmaat werd ver-
strekt. Terwijl de boot met vracht werd geladen, gingen wij de 
stad in. Halfl ege etalages bekijken, want veel was er niet meer te 
krijgen. Omstreeks vier uur in de middag werd de terugreis on-
dernomen. Onderweg hebben we veel vaderlandse liederen ge-
zongen, zelfs het Wilhelmus, maar dan iets zachter. De Duitsers 
mochten dit niet horen. Moe, maar voldaan kwamen we zeven 
uur ’s avonds weer thuis. Midden in de bezettingstijd hadden we 
toch een prachtige vaartocht naar Leeuwarden gehad.

Op de foto v.l.n.r.:
Voorste rij: ?, Seeske Zomer (met strik), Ziska Verheul, Juul Beer-
da, mevrouw Beerda, mevrouw Aukje Dijkstra, Niek Zomer en 
Wiebe van der Meer.
Achterste rij: ?, tweede van links Nanning Bulthuis (zoon van con-
ciërge Bulthuis), mevrouw Minke Dijkstra met Seeske op de arm 
en Annie Dijkstra. (foto: Juul Beerda)

Een ruïne is een schamel overblijfsel van wat er eer-
der was in een betere toestand. Meestal denkt men 
dan aan een gebouw dat thans in desolate toestand 
verkeert. Maar het woord ruïne staat net zo goed op 
andere resten dan alleen gebouwen. Met pingoruïnes 
is dat ook het geval.

Tussen zo’n 40.000 á 15.000 jaar geleden waren er hier 
pingo’s zoals ze thans nog in Groenland voorkomen: 
forse, complete ijsmassa’s die boven de omgeving uit-
steken. Het woord pingo betekent bij de Eskimo’s “ijs-
heuvel die groeit”. Zolang de ijsheuvel er is, is het nog 
geen ruïne. Alleen als de ijsklomp na smelting water is 
geworden spreken we van een pingoruïne.

Hier in de noordelijke Friese Wouden komen zeer veel 
pingoruïnes voor, vooral ten noordwesten van Buiten-
post en Twijzel en ook bij o.a. Zwagerbosch liggen 
er veel. Ze zijn uniek voor Nederland en lijken op de 
vennen die we in Noord-Brabant aantreffen. Want zo 
zien pingoruïnes er hier ook uit: plassen water in het 
landschap. Maar in noordelijk Nederland hebben ze 
een eigen ontstaansgeschiedenis. In onze laatste ijs-
tijd, waarin de gletsjers uit het noorden tot grofweg de 
lijn Haarlem-Nijmegen kwamen, is in de ondergrond 
plaatselijk veel keileem (grote en kleine keien, grind en 
leem) uit Scandinavië achtergebleven. Deze substantie 
is zeer vast van structuur en is daarom ook gebruikt om 
er dijken zoals o.a. de Afsluitdijk van aan te leggen (ma-
teriaal afkomstig uit het IJsselmeer). Een eigenschap 
van keileem is dat het vrijwel geen water doorlaat.

Ook hier in Achtkarspelen ligt op veel plekken kei-
leem vrij dicht aan de oppervlakte. Onder druk van 
het Drents plateau, dat hoger ligt dan hier, zoekt zui-
delijk grondwater een uitweg naar het lager gelegen 
noordelijk gebied in Friesland, dat een uitloper is van 
het Drents plateau. In de dikke keileemlaag was toch 
soms wel een openingetje waardoor het kwelwater 
naar boven kon komen. Dit water vroor onmiddellijk 
vast aan het ijsheuveltje, dat er reeds was. Geleidelijk 
groeide dit aan bij een gestage aanvoer van enig water. 
Gemeten naar de oppervlakte van de grote poelen al-
hier zullen die pingo’s vaak een hoogte hebben bereikt 
van een fl inke kerktoren. Toen het hier warmer werd in 
het Holoceen (we leven er nog in) zijn de pingo’s gaan 
smelten tot uiteindelijk een plas water overbleef. Zeer 
kenmerkend voor de echte pingoruïnes is dat er in een 
meestal ronde of ovale vorm een verhoogde aarden 
wal omheen ligt. Deze grond is bij het ontstaan van 
een pingo eerst naar boven en later naar buiten ge-
drukt en daar blijven liggen. Nog weer later is er veen 

vorming ontstaan in de ruïne, en van daaruit is het veen 
verder over de omgeving uitgegroeid in zowel de laag-
gelegen als de hooggelegen terreinen. Het laagveen is 
zo’n drie à vier eeuwen geleden - ook uit de poelen - 
opgebaggerd voor verwarmingsdoeleinden. Het com-
pacte laagveen had een hogere calorische waarde dan 
het veel lossere hoogveen. In een vrij recent verleden 
zijn er hier en daar wel pingoruïnes volgestouwd met 
afval en daarna afgedekt. Gelukkig zijn er hier nog zeer 
veel gave ruïnes overgebleven. Sommige ervan liggen 
langs een fi ets- of voetpad, maar de meeste zijn aan 
het zicht onttrokken omdat ze diep in de weilanden 
liggen. Toch is niet elke plas in oorsprong een pingo 
geweest. Op de wat hogere gronden hebben boeren 
soms een drenkplaats voor hun vee uitgegraven.
We mogen terecht trots zijn op de echte pingoruïnes 
en we moeten strijden voor hun behoud omdat ze van 
groot cultuurhistorisch belang zijn als illustratie van de 
natuurlijke vorming van ons leefgebied, en ook voor dat 
van amfi bieën als kikkers, padden en salamanders.

Ben Datema

Schematische weergave van het ontstaan van een pingoruïne. 
(eigen foto)

Pingo’s

Onlangs werd er een workshop gehouden in het Koartling, 
het thema was paastakken versieren, ook kwam de 
paashaas nog langs met een mandje met chocolade 
eieren. (foto: G. van der Veen)
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Nu de zomer en dus de vakanties weer voor de deur 
staan zullen veel mensen ook weer richting de water-
kant trekken. Veel mensen hebben dan ook zin om af 
en toe een hengel uit te gooien en proberen een visje 
te vangen. Net als voor vele andere zaken heb je hier 
ook een vergunning voor nodig. Voor het vissen hebt 
u hiervoor de vispas nodig. Voor het binnenwater heb-
ben wij twee soorten passen. Met de kleine vispas 
mag men alleen maar vissen met één hengel (voorzien 
van brood of maden) in vaarwater waar de beroeps-
vaart gebruik van maakt. De kleine vispas is verkrijg-
baar op het postkantoor. Wil men echter met meer dan 
één hengel vissen of met een zogenaamde speciale 
hengel (een hengel met bv kunstaas) of in ander water 
dan alleen het Prinses Margriet kanaal dan moet men 
beschikken over de vispas. Deze vispas is alleen te 

verkrijgen via een hengelsportvereniging. Ook Buiten-
post heeft een hengelsportvereniging en ook bij deze 
vereniging is dus de vispas te verkrijgen. 
Wilt u deze zomer onbezorgd vissen en in bijna elk wa-
ter in Nederland, dan kunt u zich aanmelden bij S.P. 
Dijkstra, Ruiterstraat 29 te Buitenpost, tel. 543582. U 
wordt dan lid van Hengelsportvereniging Buitenpost 
e.o. Wij verzorgen voor u dan de vispas en u kunt vanaf 
het moment van aanmelding gelijk vissen. Bent u lid 
van een andere vereniging en u wilt lid worden van 
onze vereniging dan verzorgen wij ook voor u de over-
schrijving. 
Alle informatie over de hengelsportvereniging kunt u 
ook vinden op onze website: www.HSVBuitenpost.nl.

Namens het bestuur, S.P. Dijkstra

Vissen in Buitenpost

In memoriam: 
Altienus Pieter Idema (1937-2011)
Op 1 april 2011 overleed Altienus Idema op 
73 jarige leeftijd. Hij is bij menigeen bekend 
als de dierenarts van Buitenpost. Altienus 
was een boerenzoon uit Uithuizermeeden. 
De liefde voor dieren deed hem kiezen voor 
de studie diergeneeskunde in Utrecht. Op 1 
mei 1967 begon hij samen met zijn vrouw 
Matty in ons dorp een dierenartspraktijk. De 
eerste dag van mei zou ook zijn laatste dag 
worden, toen hij in 1998 zijn dierenartskoffer 
opborg. In de 31 jaar van zijn werkzame le-
ven was hij zelden ziek. Voor Altienus Idema 
was zijn werk zijn hobby en was zijn hobby 
zijn werk. Opvallend was zijn aandacht voor 
de mens achter het dier. Altienus was 34 jaar 
actief bestuurslid van de Paardensportcom-
missie. Doelbewust, integer, inspirerend, 
vooruitstrevend –zo typeert het bestuur van 
de Stichting Paardensport Commissie Bui-
tenpost haar oud-voorzitter. Onder zijn leiding wist de commissie het Con-
cours Hippique van Buitenpost uit te bouwen tot het grootste eendaagse 
concours van Nederland. In 2008 nam hij wegens gezondheidsredenen 
afscheid van de Paardensportcommissie. Als jeugdouderling zette hij zich 
in voor de gereformeerde jeugd, wat in 1970 resulteerde in de oprichting 
van jeugdhonk It Koartling. Zijn inzet voor Buitenpost leverde hem in 2010 
een koninklijke onderscheiding op. Altienus Idema  was een man met een 
optimistische en positieve levenshouding. Zijn sterven is niet alleen een 
verlies voor zijn gezin, maar ook voor ons dorp. Geheel in stijl brachten 
paarden hem in een koets naar zijn laatste rustplaats aan de Jeltingalaan.



De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden  

waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en ver zorging.  

Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier 

zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen  

we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten 

daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden. 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.friesewouden.nl  

of neem contact op met de  klantconsulenten, telefoon 088 512 70 00.

Altijd thuis met De Friese Wouden

www.friesewouden.nl

- 50 meter drooglijn

- na te spannen draden  

- inclusief grondanker  

- 5 jaar garantie

Brabantia droogmolen 
Topspinner

van € 84.00 

voor € 69.95

   

Voorstraat 5

9285 NM Buitenpost

t: 0511 541545

f: 0511 541524

i: www.enormvanderveen.nl

e: winkel@enormvanderveen.nl

Gesloten van 12.00 tot 13.00 uur. 
Lid inkoopvereniging Nicovij UA te Deventer. van der  Veen

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
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In oktober 2010 hebben wij met de organisatie 
Compassion een reis naar India gemaakt, met als doel 
ons sponsorkind te ontmoeten. Het is een zeer indruk-
wekkende en onvergetelijke  reis geworden.

De voorbereiding bestond uit veel geregel, maar ook het inle-
zen hoorde erbij. Veel werd er gelezen over India en dan voor-
al wat de gevolgen zijn van de grote armoede die er heerst.  
Wij mochten 20 kilo per persoon extra aan bagage meene-
men in het vliegtuig en daar hebben we dankbaar gebruik van 
gemaakt. Zo stonden wij donderdag 30 oktober 2010 bepakt 
en bezakt op Schiphol en kon de reis beginnen. De heenreis 
gaat, via een tussenstop in Dubai, naar Bangalore een stad 
in Zuid-India. We komen tegen het einde van de regentijd 
aan en de omgeving van dit gebied is groen, de temperatuur 
schommelt rond de 28 graden en de vochtigheid van de lucht 
is hoog. Wij bezoeken de volgende dag een project waar kin-
deren opgevangen worden. Dit project ligt in een sloppenwijk 
en vanuit de bus zien we de grote armoede. Het maakt grote 
indruk op ons. Kilometerslang rijden we tussen de vervallen 
huizen, gemaakt van planken, karton, kleden en plastic. Alles 
wordt gebruikt voor dakbedekking als bescherming tegen de 
zon en de regen. Veel mensen proberen in de drukte wat 
roepies te verdienen met hun handeltje, het vegen van de 
straat of het vervoeren van mensen in hun riksja’s. Omdat 
er veel verkeer is, schiet het niet erg op. Alles en iedereen 
rijdt en loopt op straat door elkaar, tot aan koeien en honden 
toe. Vanuit de bus kunnen we ongemerkt veel foto’s maken. 
Toch bekruipt ons het rare gevoel van “gluren”. We voelen 
ons toeschouwers.

Ons is van te voren gezegd dat een tijd afspreken om ergens 
aanwezig te zijn heel moeilijk gaat. “Depend on traffic” (af-
hankelijk van het verkeer) horen we de begeleider geregeld 
zeggen. Wanneer we aankomen bij het project is de ont-
vangst allerhartelijkst. Het hele pad is versierd met bloemen 
en wij krijgen allemaal een bloemenketting omgehangen. We 
voelen ons koning en koningin. Een dansgroepje maakt het 
helemaal compleet. Och, wat zijn het mooie mensen. Kinde-
ren die je aan staan te kijken met hun mooie donkere ogen. 
Ja, wie kijkt naar wie? Een bus vol blanke mensen maakt 
wel indruk. Wij worden meegenomen naar een zaaltje en 
daar kunnen we zien en horen wat er zoal binnen het project 
gebeurt. Tijdens het eten zitten de moeders met hun kinde-
ren op de grond en wij mogen meehelpen met uitdelen. De 
maaltijd bestaat uit rijst met kip en veel saus. Het is echt 
een feestdag voor groot en klein, blank en bruin. De meeste 
gesprekken gaan via de tolk. Veel knuffels en (kinder)kleding 
hebben we daar achter kunnen laten.

Een volgend bezoek is aan een districtskantoor van Compas-
sion. Boven aan de gevel staat: “Compassion kinderhulp”. In 
Nederland staat op de gevel: “Compassion in Jezus’ naam”.  
India is een hindoeland en heeft het niet zo op Christenen. 
Compassion is een christelijke organisatie. Zij werkt door 
middel van lokale kerken en geven zo de ontwikkelingshulp 
vanuit hun christen-zijn handen en voeten. De regering weet 
dit en gedoogt het, zodoende moeten ze hun christelijk werk 
in stilte doen. De kerken weten als geen ander welke kin-
deren in aanmerking komen om in een project opgenomen 
te kunnen worden. Ze worden soms letterlijk van de straat 
gehaald. De kinderen en hun families zijn de aller armsten, de 
zogeheten, dalits oftewel de kastelozen. Compassion heeft 
gezien hoe dit werk het leven van kinderen verandert, maar 
ook dat van hun families en zelfs hele gemeenschappen. Kin-
deren uit alle religies worden in het project opgenomen, zoals  
moslims, hindoes en christenen. De ouders moeten ermee 
instemmen dat in het project gewerkt wordt met en vanuit 
de  bijbel. Kinderen die in het project komen  krijgen de kans 
om onderwijs te volgen,  hun schoolgeld en schoolkostuums 
worden betaald, ze worden regelmatig medisch onderzocht 
en krijgen dagelijks voedzaam eten. Fijn om te constateren 
dat veel begeleiders vroeger zelf als “compassionkind” zijn 
begonnen. Zij hebben de kans gekregen om uit de grootste 
armoede weg te komen. Het onderwijs in India staat hoog 
aangeschreven, maar dan moet je wel de kans krijgen om het 
te volgen. Er zijn veel kinderen die voor de ogen van de wet 
“niet bestaan”, laat staan dat ze dan onderwijs kunnen vol-

gen. Na zo’n bezoek aan het kantoor wordt het ons duidelijk 
dat het sponsorgeld heel goed besteed wordt en dat er ook 
veel vrijwilligerswerk gedaan wordt.

De ontmoeting met Geetanjali
Ja, en dan is er onze zogeheten “sponsordag”. De dag waar-
op wij ons sponsorkind, Geetanjali, gaan ontmoeten. Ze is 14 
jaar en wij schrijven nu al 6 jaar met haar. Onze ontmoeting 
is heel bijzonder. Je kent haar een beetje van de foto’s en de 
brieven, maar als je haar dan in het echt ziet gaat er iets heel 
warms door je heen. Wauw, wat een leuke meid! Als ze ons 
ziet raakt ze eerst onze schoenen aan, een teken van nede-
righeid. We voelen ons wat beschaamd, maar we ondergaan 
het op dat moment. We wisselen een paar cadeautjes uit 
en maken kennis met haar moeder, haar zus (17 jaar ), haar 
broer (11 jaar) en hun begeleider die ook als tolk fungeert. 
Ons sponsorkind, Geetanjali, spreekt al vrij goed engels. Dit 
is de tweede taal op school waarin onderwezen wordt. Het is 
een spontane meid met een stralende lach. Ze woont in een 
dorp circa 50 km. boven Delhi. Ook schrijft ze de laatste paar 
jaren haar brieven in het engels, dat is wel handig. De andere 
familieleden spreken alleen maar Hindi en ja, dan wordt de 
communicatie wel een probleem. Via de tolk komen we te 
weten hoe arm ze zijn. De vader van het gezin is ziek en 
kan niet meer werken. Omdat er niet voldoende eten voor 
iedereen is, woont hij nu weer bij zijn eigen ouders. Een ou-
dere broer van Geetanjali werkt als dagloner zo’n twee à drie 
dagen per week. Het is bittere armoede. Ze wonen met z’n 
vijven in een eenkamerwoning. Uit de brieven van Geetanjali 
hebben we wel gelezen dat de vader ziek is, maar dat het 
zulke gevolgen heeft voor het hele gezin wordt ons daar dui-
delijk. Wat hadden wij graag even met de moeder willen pra-
ten, maar het blijft bij het elkaars hand vasthouden. De hele 
dag staat in het teken om elkaar beter te leren kennen via 
spelletjes, maar ook door samen (met de tolk) in een hoekje 
te zitten  praten. Het samen eten is ook nu weer een leuke 

bezigheid.  Geetanjali schuift haar bestek snel weg en begint 
met haar handen te eten en wil ons dat ook wel even leren. 
Dit lukt aardig, maar wij gaan toch voor het bestek. Na een 
hele fijne dag is het moment van afscheid nemen. Dat is wel 
even zwaar, maar we kunnen terugzien op een hele fijne dag. 
Het was een topdag!

Advocates
We zijn advocates geworden van Compassion, dit houdt in dat 
wij willen opkomen voor kinderen, die niet voor zichzelf kunnen 
opkomen. Wij willen voor hen een stem zijn. Als vrijwilligers  
helpen wij met promotiewerk op evenementen om meer be-
kendheid te geven wat Compassion doet en op deze manier 
nieuwe sponsors te krijgen. Ook in Buitenpost proberen we 
dat, bijvoorbeeld  mensen bij ons thuis uit te nodigen. Dit willen 
we nog uitbreiden. Daarom is dit artikel in De Binnenste Buiten 
Post zo belangrijk. Mensen kunnen contact opnemen met ons 
en dan valt er veel te regelen, te denken aan presentaties in 
kerken, bij huiskringen, op scholen en bij verenigingen.

Eppie en Boukje Rauwerda,
tel: 0511 542889,

e-mail: eppierauwerda@hetnet.nl

Ontmoeting met sponsorkind  -1-Reisvers lag  
Eppie en Boukje Rauwerda

Wat is en doet Compassion? 
Compassion is een christelijke kind-sponsororganisatie die 
kinderen bevrijdt van armoede. In hun werk staat Jezus Chris-
tus centraal. Compassion werkt samen met de lokale kerken 
om kinderen te bevrijden van sociale, fysieke en economische 
armoede. De kinderen in de projecten ontvangen onderwijs, 
voedzame maaltijden, medische zorg en horen het Evangelie. 
Door dit werk financieel te ondersteunen, krijgen kinderen de 
kans zich uit een spiraal van armoede te ontworstelen. Com-
passion heeft projecten in 26 van de armste landen van deze 
wereld. Kijk voor meer informatie op: www.compassion.nl.

Eppie en Boukje Rauwerda met tussen hen in Geetanjali. (eigen foto)

Het kinderopvangproject in Bangalore. (eigen foto)

De volgende Binnenste Buiten Post 
wordt verspreid in de week van 27 juni.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Jelly Nijboer,

tel. 543155 of e-mail: nijboer42@gmail.com.

Op in heldere sneintemiddei yn 
jannewaris haw ik op eigen houtsje 
de nije rûnwei yn gebrûk nommen. 
It ferbod foar alle ferkear koe ik 
krekt omhinne mei de fyts, en sa 
peddele ik it fiadukt op. De masi-
nist fan de trein beantwurde myn 
swaaien mei in toeter, en ik fielde 
my achttjin. Op ’e weromreis pas-
searre ik in mantsje op in dames-
fyts. Ek op ferbean terrein. Ik sei 
goeie en seach fansiden. It wie de 
boargemaster himsels! As yn in 
refleks remme ik ôf. In fytstochtsje 
mei de boargemaster komt je net 

alle dagen oer. Wy hienen in nof-
lik petear oer de nije rûnwei en de 
Lauwersmarwei. Oer it hinderlike 
lûd fan it ferkear dat tsijin de mu-
orren fan de huzen ketst en yn in 
echo werom komt. In maksimum 
fan santich kilometer, soe dat net 
mooglik wêze? Soe in stik skele 
yn ‘e herje. As goede boargerfader 
hat er mei oandacht nei my harke, 
en ik hie alle moed doe’t wy mei 
in ‘oant sjen’ elk ús eigen kant op 
fytsten. Sneu, hie ik einlings in foet 
tusken de doar by it gemeentehûs, 
giet er fuort, ús boargemaster.

Rûnwei
door Janne Oosterwoud

Nieuw in de Kûpe
EasySwim Pro nu ook in Buitenpost. Waarom 
de EasySwim pro? Het zwemlessysteem met 
dit pakje heeft in korte tijd veel opgang gemaakt. 
Het is een nieuw product, waarbij kinderen 
vanaf 4 jaar met behulp van een tweedelig drijf-
pakje op een efficiente, speelse en vooral leuke 
manier leren zwemmen met als doel het beha-
len van het A diploma van de Nationale Raad 
Zwemdiploma’s. De zwemlesmethode start in 
ondiep en diep water waarbij de nadruk gelegd 
wordt op watervrij worden van kinderen die in 
deze fase van de zwemles het zogenaamde wa-
tergevoel ontdekken. We noemen dit het voor-
traject. Kinderen ervaren en experimenteren op 
hun eigen niveau in ondiep en diep water en 
met grote veiligheid. Tijdens het gehele traject 
is er ook aandacht voor onderwaterorientatie en 
onderwater zwemmen en wordt met name het 
overleven en survival aspect benadrukt. Voor 
prijzen en mogelijkheden tel. 543180 of via de 
site: www.dekupe.nl.





In april hadden we een fietsvakantie op Madagascar 
gepland. Een bestemming die al een poos op ons ver-
langlijstje stond. Dit zou onze eerste ervaring worden 
met Afrika, hoewel we wel al in Egypte gefietst had-
den, wat eigenlijk ook in Afrika ligt. Maar dat is meer 
Arabisch en Madagascar is toch het Afrika met de sfeer 
van Afrika. We hadden vier weken de tijd en gezien de 
omvang van het eiland, is dat niet veel. 

Wat ons meteen opviel was dat het straatbeeld heel schoon 
was, zeker in vergelijking met India. De overwegend zwarte 
bevolking is zeer vrolijk. Overal waar we langs kwamen wer-
den we luidkeels met “Bonjour” begroet, meestal met wild 
zwaaiende armen en brede glimlachen. Zo een vrolijk volk 
geeft je ook zelf een positief gevoel. 

Het fietsen is behoorlijk zwaar met veel steile hellingen. Veel 
van de afdalingen eindigen bij een brug over een rivier, waarna 
je weer lekker omhoog mag ploeteren. Dus neem je de afda-
ling voluit, om je snelheid te gebruiken voor de volgende klim. 
Op dag vier hadden we zo al een maximale snelheid van 75 
kilometer per uur behaald. Zo zijn we op dag zes al zeer vroeg 
op pad met mooi weer en vrolijk groetende mensen voor de 
volgende etappe. Het gaat lekker en er komt weer een mooie 
afdaling die we met ongeveer 55 kilometer per uur nemen. 
We ronden een bergrug en weten dat we weer een brug krij-
gen. Voor de brug nog een bochtje, waardoor de brug nog niet 
te zien is. Er is geen verkeer op de weg zo ‘s ochtends vroeg, 
dus we kunnen lekker voluit gaan. Als we na het bochtje dan 
de brug in beeld krijgen, zien we dat het een brug is met een 
stalen rijdek, nat van ochtend dauw en spiegel glad.

Het is te laat om nog te remmen, dan ga je beslist meteen 
onderuit. Ik haal de helft van de lange brug maar dan glijdt de 
fiets onder me vandaan. Met een rotsmak kom ik op het staal 
terecht en glij door tot bijna het eind van de brug. Ik zie Cathy 
mij voorbij glijden: ook zij heeft het niet gered! Ik voel wat 
pijntjes maar heb niets gebroken en spring overeind om Ca-
thy te helpen. Ik schrik me rot, het ziet er erg slecht uit! Haar 
hele gezicht ligt open, de schedel ligt bloot. De neus is bijna 
verdwenen en ik zie het neusbeen bloot liggen. Ze heeft het 
frame van de fiets nog tussen haar benen. Ik haal haar fiets 
weg en dek haar gezicht af met een doek die ik nat maak om 
te koelen en vervuiling te voorkomen. Al snel komt er een 
pick-up aan, volgepakt met mensen. Ze bekijken de situatie 
en beginnen meteen onze spullen op te laden en Cathy kan 
op de laadvloer liggen. De mensen blijven als vanzelfspre-
kend wachten tot de auto terug komt en wij worden naar een 
dokterspost gebracht waar we eerste hulp krijgen.  

De arts van de dokterspost spoelt de wonden en geeft Cathy 
een injectie met antibioticum. Er wordt verder vervoer naar 
een ziekenhuis geregeld met een auto, nog een kleine drie 
uur rijden. Een plaatselijke jongeman met auto is bereid tegen 
betaling ons naar het ziekenhuis te brengen. De hele weg rijdt 
hij luid toeterend met gierende banden veel te hard over de 

bochtige weg. Andere weggebruikers, waaronder veel voet-
gangers en fietsers, springen geschrokken aan de kant. 

Het ziekenhuis is erg primitief. Er is een arts die een deel van 
zijn opleiding in de VS heeft gehad. Ook zijn er tot mijn ver-
bazing Noorse verpleegkundigen die hier hun stage volgen. 
We kunnen ons dus in het Engels verstaanbaar maken (Ma-
dagascar is een voormalige Franse kolonie, dus hoofdzakelijk 
Franstalig). De Noorse stagiaires zijn onder de indruk van de 
arts en zeggen dat hij heel kundig is, hetgeen ons toch wel 
enigzins gerust stelt! Maar de hygiënische omstandigheden 
zijn naar westerse maatstaven slecht. Het is bij mij in de 
schuur ongeveer even schoon als daar in de operatie zaal! 

De ellende die volgt zal ik u besparen, maar als alles is ge-
hecht krijgt Cathy een kamer en ik moet haar verzorgen, dat 
hoort hier zo. Wij vinden dat eigenlijk wel prima. Op mijn 
campingmatras kan ik bij haar slapen. Ik kan haar wassen, 
douchen, zodra het mag, en zorg voor het eten. De wonden 
helen vrij snel, we zijn verbaasd hoe goed het gaat, gezien 
het primitieve ziekenhuis. Na drie dagen wordt Cathy ontsla-
gen uit het ziekenhuis en verhuizen we naar een guesthouse 
in de buurt. Cathy moet zich dagelijks melden in het zieken-
huis voor controle. Op een ochtend, terwijl we in de wachtrij 
zitten, komt de arts naar buiten met een gezwel van 25 kg! 
op een brancard. Dat heeft hij in 45 minuten bij een oudere 
broodmagere vrouw verwijderd, die eerder op een brancard 
naar binnen gereden was. Wij dachten toen dat ze zwanger 
was, maar dat was dus niet het geval. (Het is hier de ge-
woonte om aan de betalende partij te tonen wat er gedaan is. 
Dus ook als een blinde darm is verwijderd, komt die op een 
schaaltje naar buiten, ter beoordeling van de familie.) De fa-
milie schaart zich met andere nieuwsgierige wachtenden om 
de brancard terwijl de dokter uitleg geeft wat er gedaan is.

Na een week worden de laatste hechtingen verwijderd en 
Cathy krijgt een getekende verklaring dat ze mag vliegen. 

Zonder zo’n verklaring neemt geen vliegmaatschappij je aan 
boord. Maar gelukkig (Meestal balen we als onze fietsreis 
weer ten einde loopt, maar nu kunnen we bijna niet wach-
ten tot we weer naar huis mogen!) neemt de KLM ons, na 
overhandiging van de verklaring, mee terug naar Nederland. 
Het wordt een lange reis. We zijn vrijdagmiddag om 13.00 
uur met de taxi uit het guesthouse vertrokken en komen 
zaterdagmiddag om 14.30 uur aan op Schiphol. Ons eerste 
doel is het MCL, rechtstreeks vanaf Schiphol! Daar zijn we 
om 17.15 uur. Er wordt direct een MRSA protocol in werking 
gesteld omdat Cathy in een buitenlands ziekenhuis heeft ge-
legen. Dit houdt in dat al het personeel in speciale kleding bij 
Cathy komt en dat zij in quarantaine komt. Er wordt direct 
een CT scan gemaakt waaruit blijkt dat haar neusbeen ver-
brijzeld is. Er blijkt ook nog veel viezigheid in de vorm van 
steentjes, gruis en stukjes asfalt in de wonden te zitten. Maar 
we mogen voorlopig eerst naar huis met een antibiotica kuur. 
We waren zaterdagavond om 23.00 uur weer thuis.

Inmiddels is Cathy al geopereerd in het MCL. De oude won-
den zijn weer open gemaakt, het neusbeen is in elkaar gepuz-
zeld en de viezigheid is verwijderd. Nu moeten de wonden 
genezen en rustig worden. Er zijn nog wel minstens drie ope-
raties nodig voordat Cathy weer een beetje de oude Cathy is. 
Dat zal al met al wel een jaar of langer gaan duren.
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K leuren maar...
door Donny Windsant

Wei

It wurd wei hat ferskate betsjuttingen lykas yn it Neder-
lânsk.
 
Hy wie der foarwei, want syn kompas wie wei doe’t er de 
wei kwyt wie.
Hij was van slag, want zijn kompas was zoek toen hij de weg 
kwijt was.

Der is gjin wei mei him te beriden.
Er is geen land met hem te bezeilen.

It wetter rint net altyd ien wei út.
Echtgenoten zijn het niet altijd met elkaar eens.

Hy wit fan de wei en de spraak.
Hij kan zich goed redden.

De bern moatte om acht oere út ‘e wei wêze.
De kinderen moeten om acht uur in bed liggen.

Meitsje dei en wei like lang.
Maak je dagtaak net zo zwaar als je aan kunt.

Sprekwurd fan de moanne

Anne’s ansichten

Bovenstaande ansichtkaart laat ons het in 1877 door Jacob Kuipers gebouwde Jeltingahuis aan de Stations-
straat zien. Vroeger ook wel het Kuipersslot genoemd. Op 13 april 1914 werd de villa met schuur, broeikassen, 
erf en tuin door notaris J. Landmeter te Augustinusga verkocht. Koper was de heer P.S. Bakker te Buitenpost. 
In het testament van de weduwe mevrouw Antje Kuipers-Siccama stond vermeld dat het Jeltingahuis moest 
worden afgebroken. In de koopakte van 23 april 1914 werd als uiterste datum 15 september 1914 genoemd, 
de datum waarop de afbraakmaterialen moesten zijn afgevoerd. Maar na een familieberaad werd besloten hier-
aan geen gevolg te geven. Op 19 juli 1937 werd burgemeester P. Eringa, schoonzoon van P.S. Bakker, eigenaar 
van het Jeltingahuis. Vervolgens kwam het pand, onder bepaalde voorwaarden, op 15 juni 1959 in het bezit 
van de huidige eigenaar, de gemeente Achtkarspelen. Na een grondige verbouwing werd het pand in de eerste 
raadsvergadering van 17 april 1961 met directe ingang verklaard tot ‘huis der gemeente’. Bij het werkbezoek 
van Koningin Juliana op 21 april 1961 werd het gebouw voor het eerst officieel gebruikt. Gelukkig is het Jel-
tingahuis bewaard gebleven en is het, naast een bekend dorpsgezicht, nog steeds in gebruik voor onder andere 
officiële gelegenheden, vergaderingen en het voltrekken van huwelijken.

Fietsvakantie op Madagascar eindigt 

voortijdig met noodlottige valpartij 

Reisvers lag  
Tjeerd Poelman en Cathy Pot

Tijdens een lunchpauze in een dorpje onderweg trekken we veel bekijks 
van de plaatselijke kinderen met hun brede glimlach en vrolijke gezicht-
jes. (eigen foto)




