
In De Binnenste Buiten Post van februari 
2009 werd in een voorpagina-artikel be-
schreven dat de gemeente grootse plannen 
had voor het gebied rond het NS-station. 
Toen was er sprake van een geheel nieuw 
stationsgebouw, een fietstunnel onder het 
spoor door en de aanleg van 150 extra par-
keerplaatsen.

Plan 2011
De ambities zijn in de afgelopen twee jaar enigs-
zins bijgesteld. De financiële middelen voor een 
tunnel zijn nu niet te vinden. Subsidies hiervoor 
zijn momenteel onhaalbaar en de gemeente kan 
geen zeven miljoen euro voor dit doel ophoes-
ten. Als het ondergronds niet kan dan moeten 
bovengrondse maatregelen uitkomst bieden. 
Daarbij gaan de gedachten uit naar een andere 
vorm van spoorkruising voor voetgangers en uit-
breiding van parkeergelegenheid. 

Parkeren
In de loop van 2009 zijn in samenwerking met 
NS-poort de eerste parkeerplaatsen aan de 
noordzijde van het spoor gerealiseerd. In de 
praktijk blijkt dat de aanleg van het parkeer-ter-
rein aan de noordzijde niet voldoende is om de 
parkeerproblematiek in het stationsgebied op te 
lossen. Verdere uitbreiding is noodzakelijk. Vol-
gens de visie van 2009 kunnen ten noorden van 
de spoorlijn 260 parkeerplaatsen aangelegd wor-
den. Hiervan zijn inmiddels 60 plaatsen gereali-
seerd. Aangezien grondeigenaar NS-poort geen 
geld in de beoogde uitbreiding wil steken, komt 
het er op neer dat de gemeente de geraamde 
kosten van € 150.000,- voor haar rekening moet 
nemen. In het zuidelijke stationsgebied wordt 
ruimte gereserveerd voor bus, taxi, kiss and ride 
en parkeerplaatsen voor minder validen, zodat 
de toegankelijkheid van het station voor iedere 
reiziger gewaarborgd blijft.

Noordelijk en zuidelijk stationsgebied
Nu in het voorstel d.d. 25 augustus 2011 van 
het college van burgemeester en wethouders 
aan de raad de aanleg van een tunnel naar de 
(verre?) toekomst wordt geschoven, is ook ge-
keken naar de aanleg van een gelijkvloerse voet-
gangerskruising. Dat is niet mogelijk, omdat dit 

niet past binnen het beleid van Prorail en het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu, aangezien 
voetgangersovergangen over de rails de meest 
onveilige overwegen zijn. Dan resteert, definitief 
of tijdelijk, het maken van een overbrugging om 
het noordelijke parkeerterrein met het zuidelijke 
stationsgebied te verbinden. Nadat de parkeer-
voorziening aan de noordzijde voldoende capa-
citeit heeft voor het gehele gebied, ontstaat de 
mogelijkheid in een tweede fase het zuidelijke 
stationsgebied opnieuw in te richten. Voor de 
toekomstige tunnel wordt ook hierbij ruimte 
gereserveerd. De uitstraling van het zuidelijke 
en het na aanleg van de noordelijke parkeerge-
legenheid ontstane stationspleinen wordt met 
elkaar in overeenstemming gebracht. In deze 
fase worden de verbindingen met het dorp, on-
der andere het centrum en de Kruidhof nadruk-
kelijk aangelegd. 

Luchtbrug
Als een tunnel niet haalbaar is dan maar de lucht 
in om over het spoor van noord naar zuid en om-
gekeerd te kunnen komen. Van gemeentewege 

zijn enkele van dit soort overspanningen in de 
vorm van een voetbrug bekeken in Harderwijk, 
Avelingen, Ruurlo en Steenwijk. Mede aan de 
hand van de aldaar opgedane indrukken en gege-
vens, zal er in het stationsgebied van Buitenpost 
een luchtbrug moeten komen van zo’n 27 me-
ter. Als minimale breedte voor een overbrugging 
wordt 2.4 meter aangehouden. De stijghoogte 
zal 8.5 meter bedragen. Kosten: € 650.000,-. 
Dit is, volgens het voorstel, te behappen en dan 
spreekt men van een eenvoudige brug. Hoewel 
vanuit de gemeenteraad de suggestie werd ge-
daan de voetgangersbrug van Steenwijk met 
nogal wat uitstraling als voorbeeld te nemen (zie 
foto), wil daarmee nog niet gezegd zijn dat de 
Buitenposter luchtbrug er precies zo uit komt te 
zien. Als het even kan, wordt er wel een fiets-
goot in meegenomen. Dat vereist de aanleg van 
extra fietsenberging. 

Besluit
Nu de gemeenteraad op 8 september jl. het 
voorstel van B&W nagenoeg overnam, is de 
verwachting dat de nieuwe parkeerplaatsen en 
de luchtbrug begin 2014 gerealiseerd zijn. Over 
een geheel nieuw stationsgebouw is dus niet 
meer gesproken. 
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Personeelsfeest bij Enitor wordt opgeluisterd door de brandweer
Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang op het terrein van Niek Dijkstra. Buurman Enitor had voor zijn personeel, aanhang en hun kinderen een 
personeelsfeest georganiseerd. Rond vier uur waren de eerste gasten aanwezig. Ook de andere buurman, de brandweer was van de partij en gaf de aanwezige 
mensen uitleg over hun werk. Op de foto wordt uitleg gegeven over hoe de brandweer werkt als een drenkeling uit het water wordt gehaald. Dit vond plaats in de zes 
meter diepe blusvijver die achter Enitor ligt. Door het donkere water ziet de duiker nagenoeg niets en wordt door zijn collega’s op de wal naar de juiste plek geleid.

 (foto: redactie)

Van de  redact ie
September
Het begrip september is eigenlijk een 
wat vreemde eend in de bijt. Septem 
komt uit het Latijn en betekent zeven. 
Het jaar begon bij de Romeinen oor-
spronkelijk met maart en dan was 
september logischerwijs de zevende 
maand. Na de kalenderherziening is 
september de negende maand gewor-
den en wordt mee daarom ook herfst-
maand genoemd, omdat op 22 of 23 
september de zon het herfstnachteve-
ningspunt passeert. Hoe het ook zij, de 
vakantieperiode is voorbij en dat is on-
der andere te merken aan het feit, dat 
de scholen weer zijn begonnen, zoals 
dat ook wordt aangegeven op span-
doeken langs druk bereden wegen. 
Oók voor het werkende deel der natie 
zit de vrije tijd erop en laten we hopen 
dat dit onze economie, die op allerlei 
manieren onder (euro)druk staat, ten 
goede komt. Dat de redactie alweer 
bezig was, hebt u kunnen merken aan 
het augustusnummer. Het samenstel-
len van De Binnenste Buiten Post is 
uiteraard hoofdzaak en daarom de 
hoofdtaak, maar dit werk heeft af en 
toe wel eens een afwisselend tussen-
doortje. Een voorbeeld daarvan was 
de uitnodiging van het gemeentebe-
stuur om op 8 september gast van 
de raad te zijn onder het motto: Yn ’e 
kunde komme meielkoar. Dat dit heel 
aardig lukte laat de foto elders in dit 
blad zien, genomen tijdens het nut-
tigen van een eenvoudige, doch voed-
zame maaltijd. De redactie wilde in ie-
der geval de raadsvergadering blijven 
bijwonen tot en met punt 10 van de 
agenda: Ontwikkeling stationsgebied 
Buitenpost. Zie het hoofdartikel hier-
naast. Verder komen er in dit nummer 
weer enkele markante Buitenposters 
aan het woord en staan er nogal wat 
andere lezenswaardige wetenswaar-
digheden afgedrukt, waarvan wij 
hopen dat u ook daar met genoegen 
kennis van zult nemen.

Ontwikkelingsplan stationsgebied

De brug bij Steenwijk. (foto: gemeente Achtkarspelen)

Bibu kopijbus nog steeds in 
de revisie

Voor inleveren van kopij en ophalen van kranten 
kunt u gewoon bij The Readshop terecht. De ra-
dactie hoopt dat de geheel vernieuwde kopijbus 
eind oktober weer op zijn plaats staat!



Feestcommissie Buitenpost tevreden
De Feestcommissie Buitenpost kijkt met een zeer tevreden gevoel terug 
op de afgelopen feestweek. Het poppodium met een heel divers scala 
aan artiesten was een prachtige aftrap, de verwachtingen voor de komen-
de week waren hoog. De motortoerrit kende weer een geweldig aantal 
deelnemers en de liefhebbers konden dan ook genieten van een fantasti-
sche rit. Het stratenfestival met kleurrijke en allerhande artiesten was een 
prachtig spektakel, waar de inwoners van Buitenpost ook massaal naartoe 
kwamen. Over de kinderboerderij op dinsdag bereiken ons ook vele posi-
tieve reacties, het was geweldig om te zien hoe jong en oud genoten van 
de dieren en daarnaast actief waren op de pony en tijdens het knutselen. 
Tekeningen, maskers en andere mooie dingen werden gemaakt. Mooi ge-
schminkte gezichtjes vrolijkten de dag nog eens extra op. Er werd ook vol-
op genoten van de show in de tent waar ze zelf ook actief aan deelnamen. 
Kortom een geweldige dag met stralend mooi weer! De feestweek zou 
afgesloten worden met een spetterende vuurwerkshow maar helaas kon 
deze niet doorgaan vanwege het slechte weer en het dreigende onweer. 
Graag willen we hierbij nog van de gelegenheid gebruik maken om alle 
sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk de inwoners van Buitenpost hartelijk 
te bedanken voor deze geweldige feestweek! Wij gaan nu weer aan de 
slag voor de feestweek van 2012 en houden u op de hoogte.

Hij komt, hij komt…
Op zaterdag 19 november komt de Sint met een stel enthousiaste pieten 
naar Buitenpost. De grote vraag blijft natuurlijk of er wederom iets mis zal 
gaan rond de intocht? Hoe gaat het nu met de piet die onder de vlekken 
zat en zich niet lekker voelde? Met die gekke pieten sta je keer op keer 
weer voor verrassingen. De feestcommissie is alweer druk bezig om de 
voorbereidingen te treffen voor een mooie en geslaagde intocht om de 
Sint mee te verwelkomen in Buitenpost.

Feestavond februari 2012
De feestavond van februari dit jaar zal wegens het enorme succes ook volgend 
jaar weer georganiseerd worden. We zijn dan nu ook alweer druk bezig om 
hiervoor alle voorbereidingen te treffen zodat we iedereen weer een onverge-
telijke avond kunnen bezorgen. Details over deze avond met de exacte datum 
volgt en zorg ervoor dat je erbij bent want deze avond mag je niet missen!

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 2

In de week van 
woensdag 12 okto-
ber tot en met zater-
dag 15 oktober houdt 
de Christengemeen-
te te Buitenpost een 
expositie rondom het 
Loofhuttenfeest op 
het Nijensteinplein. 
Er wordt een 'open 
loofhut' op het plein 
gebouwd waarin di-
verse voorwerpen 
worden tentoonge-
steld en bezoekers 
kennis kunnen ma-
ken met de gebrui-
ken bij het Loofhut-
tenfeest.Voor de kinderen is er een puzzel en bezoekers 

worden getrakteerd op 
een Joodse lekkernij. 
De expositie is dage-
lijks te bezoeken tussen 
10.00 en 16.00 uur. Ook 
op vrijdagavond kunt u 
een kijkje nemen. De 
themaweek en de expo-
sitie worden afgesloten 
op zondagavond in een 
speciale dienst waarin 
Israëldominee Henk 
Poot voorgaat. Een mu-
ziekgroep ondersteunt 
de dienst met Jiddische 
(Joodse) muziek. De 
dienst wordt gehouden 
in het gebouw van het 

AOC, Professor Wassenberghstraat 3, om 19.00 uur. 

Loofhuttenfeest in Buitenpost 

Dag van de Ouderen 2011
Op zaterdag 1 oktober is het weer zover: de Dag van de Ouderen. Ook 
dit jaar biedt het plaatselijk comité u weer een gezellige en informatieve 
dag aan in De Lantearne te Surhuisterveen. De dag begint om 10 uur. 
U wordt dan ontvangen met koffie en wat lekkers. De ochtend staat in 
het teken van homeopathie en wat  u als oudere hier aan kunt hebben. 
Daarna is het weer mogelijk om tegen betaling deel te nemen aan een 
warme lunch van 3 gangen (€12,00 per persoon, graag opgave voor 24 
september). Het middagprogramma wordt verzorgd door blaaskapel Die 
Dorfplats Musikanten. De kosten hiervoor bedragen €7,50 per persoon 
(inclusief koffie/thee en wat lekkers). Dit belooft een gezellige middag te 
worden. Wilt u meer informatie over deze dag en de kosten voor de lunch 
en het middagprogramma, dan kunt u contact opnemen met Sigrid de 
Klein (WOA), tel. 0511 542849 of de heer M. de Jong, tel. 0512 361631. 
We hopen ook u te mogen ontmoeten op zaterdag 1 oktober!

Ledegearkomste Fryske Krite
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de 
ledegearkomste op tiisdeitejûn 11 oktober 2011 yn de boppeseal fan The 
Point. Oanfang: 20.00 oere.

Wurklist
1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste 14 oktober 2010.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach en begrutting.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Bestjoersferkiezing: sjoch op ús website www.fryskekritebutenpost.nl  

foar nijere ynformaasje
10. Besprek winterwurk.
11. Omfraach.
12. Sluting.

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw fa-
milie, wilt u meer weten over uw dorp of bent u be-
nieuwd wat er bekend is over uw geboortehuis? Met 
al deze vragen kunt u vanaf eind oktober terecht in de 
bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen bij het 
Historisch Informatie Punt (HIP).
 
Wat is een HIP?
In een Historisch Informatie Punt kunt u informatie vin-
den over de geschiedenis van uw eigen dorp, stad of 
streek. In de HIP’s van Buitenpost en Surhuisterveen 
ligt het accent op Achtkarspelen en haar omgeving.
 
Wat vindt u bij een HIP?
- Historische informatie die verzameld is door verschil-

lende instanties (dit betreft zowel digitale informatie 
als boeken en naslagwerken)

- Lezingen georganiseerd door samenwerkende part-
ners (deze worden vermeld op de website: www.
ontdekdebieb.nl)

- Historische films en foto’s (vertoning in de biblio-
theek van Buitenpost)

- Wisselende tentoonstellingen verzorgd door Stich-
ting Oud Achtkarspelen

- Een ontmoetingsplaats waar verhalen en kennis uit-
gewisseld kunnen worden

Officiële opening en lezing
De officiële opening door wethouder Marten van der 
Veen vindt plaats op donderdag 27 oktober om 20.00 

uur in de bibliotheek van Buitenpost. Meer van uw 
verleden beleven? Kom dan op dinsdag 1 november 
om 20.00 uur naar de lezing ‘Getuigenissen vanuit Sur-
huisterveen rond 1800’ door Theo Kuipers (Tresoar) in 
de bibliotheek van Surhuisterveen. Op beide avonden 
krijgt u een presentatie over het HIP en informatie en 
exposities verzorgd door stichting Oud Achtkarspelen. 
U bent van harte welkom; de toegang is gratis.

Oude filmpjes of foto’s delen?
Heeft u interessant historisch beeldmateriaal dat u met 
anderen wilt delen? Stuurt u dan een e-mail naar Karin 
van IJsseldijk via k.vanijsseldijk@bnof.nl. Hierin kunt u 
kort omschrijven om wat voor beeldmateriaal het gaat 
(foto, video, 8 mm film bijvoorbeeld), wat er te zien is, 
om hoeveel minuten film/hoeveel foto’s het gaat en 
waar en wanneer het is opgenomen/gefotografeerd.

Het HIP Achtkarspelen is een initiatief van de gemeen-
te Achtkarspelen, uitgevoerd door de Stichting Bibli-
otheken Noordoost Fryslân (BNOF) en het Historisch 
Informatie Centrum Noordoost Fryslân (HICNOF) in 
samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. 
Het HIP wordt gefinancierd door het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeen-
te Achtkarspelen en BNOF.

Meer informatie over het HIP Achtkarspelen vindt u 
binnenkort op www.ontdekdebieb.nl

Opening historisch informatiepunt AchtkarspelenBijspijkercursus voor organisten
Streekmuziekschool de Wâldsang in Buitenpost houdt een ‘bijspijkercur-
sus’ voor organisten. De muziekschool speelt met de cursus in op de 
ontwikkelingen op kerkmuzikaal gebied. Het orgel is steeds minder van-
zelfsprekend hét muziekinstrument in de kerk en ook verschijnen er nieu-
we bundels die om andere begeleidingsvormen vragen. Samenspel met 
andere instrumenten is dan ook een onderdeel van het lesprogramma. 
De cursus bestaat uit tien avonden en begint bij voldoende deelnemers 
in oktober. De cursus wordt gegeven door twee orgeldocenten van de 
muziekschool. Meer info bij Streekmuziekschool de Wâldsang, tel. 0511-
541616 of docent Auke de Boer, tel. 0511-444540.

Nog steeds heerst er bezorgdheid over de bezuini-
gingen betreffende het ouderenwerk. De schrik zit er 
nog goed in bij een groot aantal senioren in ons dorp. 
Menigeen is nog niet bekomen van het voorstel van 
het college van b en w dat gepresenteerd werd in de 
raadsvergadering van 30 juni. Alhoewel de gemeente-
raad de plannen unaniem heeft verworpen, is men niet 
totaal gerustgesteld. Dit komt mede door de opmer-
king van één van de wethouders, dat het geen wet-
telijke taak is van de gemeente om geld/subsidie be-
schikbaar te stellen voor ouderenwerk. Ondertussen 
blijft het stil, het zal toch geen stilte voor de storm zijn? 
Zullen er in november toch weer nieuwe plannen op 
tafel komen en komen deze bezuinigingsplannen toch 
nog (voor een deel) op het bordje van de senioren? Zal 
de raad unaniem tegen blijven stemmen om ook maar 
één cent te korten op het ouderenwerk? Deze vragen 
blijven door het hoofd spoken bij een aantal bestuurs-

leden van de seniorensoos en de ouderen gymnastiek  
groep in Buitenpost. We hopen dat alle ongerustheid 
in de raadsvergadering van november wordt weggeno-
men en dat alle welzijnsactiviteiten ook na 31 decem-
ber 2011 door blijven gaan. We denken hierbij onder 
andere aan ondersteuning bij thuisadministratie, de 
soos, computercursussen voor ouderen en het open-
houden van dienstencentrum Herbranda, waar onder 
andere de biljartclub en de volksdansers zetelen. Ook 
de ouderenadviseur moet zijn of haar taak natuurlijk 
goed kunnen blijven uitvoeren. Hierbij wordt gedacht 
aan informatie, advies, begeleiding en ondersteuning 
voor senioren. Bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste 
voorziening en/of de juiste instantie. En laten we niet 
vergeten de hulp die wordt geboden bij het invullen 
van formulieren over kwijtschelding, bijzondere bij-
stand, vervoersvoorziening enz.. Zorg en welzijn moet 
beschikbaar blijven en tegelijkertijd betaalbaar zijn.

Bezuinigingen ouderenwerk

Langere levertijd ID-kaart door toename aanvraag
De levertijd van een ID-kaart loopt op. Landelijk is de 
voorraad van ID-kaarten ontoereikend om aan de toe-
genomen vraag te kunnen voldoen. Wie nu een Neder-
landse identiteitskaart aanvraagt, zal deze pas na 11 
oktober of later ontvangen.
 De Hoge Raad heeft op 9 september geoordeeld dat 
een Nederlandse identiteitskaart gratis verstrekt moet 
worden aan burgers van 14 jaar en ouder. Het aantal 
aanvragen is sindsdien in Achtkarspelen sterk toege-
nomen. Omdat de landelijke voorraad onvoldoende is 
en de producent niet de gebruikelijke levertijd kan na-
komen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de procedure aangepast met in-
gang van 15 september.
Alle aanvragen worden aangehouden tot 7 oktober. De 
gemeente Achtkarspelen neemt contact op met men-

sen, wanneer zij hun ID-kaart kunnen afhalen. Mensen 
met een ID-kaart en/of paspoort, waarvan de geldig-
heidsduur binnen 2 maanden verloopt, worden ver-
sneld geholpen. De levertijd van een paspoort is gelijk 
gebleven en een spoedprocedure voor een paspoort 
blijft ook mogelijk.
 De gemeente Achtkarspelen gaat met terugwerken-
de kracht mensen volledig compenseren die sinds 7 
oktober 2010 een ID-kaart hebben aangeschaft. Zij krij-
gen het bedrag op hun rekening gestort en worden 
per brief hierover geïnformeerd. Burgemeester Piet 
Adema: ‘We willen het onze inwoners zo gemakkelijk 
mogelijk maken. Dus geen discussies over bezwaar-
schriften, maar gewoon terugbetalen. Daar heeft de 
burger recht op. Overigens verwacht ik dat Den Haag 
de gemeenten compenseert, nu wij schade lijden als 
gevolg van deze omissie in het rijksbeleid.’

Gemeente compenseert met terugwerkende kracht 
kosten ID-kaart



PBB Van de bestuurstafel...
September 2011

Na een welverdiende vakantie is voor ons bestuur ook de tijd weer gekomen 
om de lopende zaken binnen ons dorp weer op te pakken. Zoals in de editie 
voor de zomer al aangegeven werd, is onze burgervader uitgenodigd om 
tijdens onze maandelijkse vergadering aan te schuiven om met hem van 
gedachten te wisselen hoe we Buitenpost verder op de kaart kunnen zetten. 
Een eerste start heeft het gemeenteraad al gedaan door akkoord te gaan 
met de aanleg van een voetgangersbrug aan de noordelijke kant van het 
station met daarbij meteen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. 
Tijdens een interview met Omrop Fryslân, voorafgaand aan dit besluit, is 
door ons aangegeven dat wij als bestuur de uitbreiding van het stations-
gebied toejuichen en dat dit een positief effect zal hebben op ons dorp. Na-
tuurlijk blijft het wel zaak dat ook de aanpak van het centrum/Voorstraat 
enz. niet vergeten moet worden. Daarom: de schop moet de grond in op de 
Voorstraat! Stilstand is achteruitgang.
Binnenkort zal er weer overleg volgen met de commissie voor het centrum en 
we zullen u hiervan via dit medium op de hoogte houden. Verder zullen zaken 
zoals de verkeersveiligheid en de voltooiïng van de Kuipersweg nauwlettend 
gevolgd worden. Kortom, er gebeurt genoeg wat onze aandacht vraagt. U als 
inwoner kunt ook uw steentje bijdragen door ons via mail of direct aanspre-
ken opmerkzaam te maken op zaken die ons allemaal aangaan.
Verkeers(on)veiligheid: Zoals beloofd, zouden we u tevens op de hoogte 
houden van de verkeers(on)veilige situaties in ons dorp. In het juninummer 
van BiBuPost stonden enkele reacties en deze lijst willen we toch iets meer 
uitbreiden, voordat we naar de gemeente gaan om deze situaties onder de 
aandacht te brengen. Er zullen vast gevallen zijn waarvan u ons graag op 
de hoogte wilt stellen. Denk met name aan snelheidsbeperkende maat re-
gelen, gevaarlijke fietspaden en kruisingen. Neem als voorbeeld de Hoefslag 
richting Bernhardlaan, Kranswier oprit westelijke rondweg èn het gedeelte 
einde Parallelweg vanaf het viaduct richting de Trekweg. Dit gedeelte is ver-
boden voor vrachtverkeer. Oók de Trekweg is verboden voor vrachtverkeer. 
De weg is inmiddels ook verbreed door gebroken asfalt. Dit nodigt uit om 
elkaar nog sneller voorbij te rijden. Deze weg is zeer onveilig geworden door 
het vele (vracht)verkeer dat hier langskomt. Hoewel het niet mag, rijden 
er vrachtwagens en touringcars en bovendien houdt men zich niet aan de 
snelheidslimiet van 60 km/uur. De buurt is kinderrijk en de bewoners hou-
den hun hart vast als de kinderen op de fiets naar school of naar huis gaan. 
Hebt u andere suggesties, dan horen wij die graag van u.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690
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Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 oktober 2011. 

De volgende editie verschijnt 
in week 44 van 2011.

™
> De westelijke rondweg (N358) van Buitenpost 
is vier weken afgesloten voor al het verkeer. Op 
het asfalt komt een geluidsreducerende deklaag 
en langs de weg wordt bermverharding aange-
bracht om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
De werkzaamheden duren tot eind deze maand. 
Het verkeer wordt zolang omgeleid via de 
nieuwe oostelijke rondweg van Buitenpost, de 
Strobossertrekweg en de Lauwersmeerweg.

> Het college van burgemeester en wethouders 
van Achtkarspelen presenteert een sluitende 
meerjarenbegroting 2012-2015. Achtkarspelen 
kiest voor een sociaal bewogen en zorggericht 
meerjarenbeleid. De lokale lasten stijgen slechts 
licht en er blijft ruimte voor investeringen in 
voorzieningen en infrastructuur, ondanks forse 
kortingen van het rijk. 
> De verhuizing van Buitenpost naar Heeren-
veen pakt goed uit voor Niek Dijkstra Transport.  
De onderneming verliet vorig jaar februari Bui-
tenpost, waar uitbreidingsmogelijkheden ont-
braken. Onlangs heeft het bedrijf een nieuwe 
reachstacker, een machine die tot 42 ton aan 
zeecontainers kan heffen in gebruik genomen.
> De landelijke bladen hebben het bericht over 
de gratis ID kaart, elders in dit blad, alweer tegen-
gesproken. Er zou een noodwetje gemaakt zijn 
waardoor de gemeenten toch weer �€ 40,-  kos-
ten in rekening kunnen brengen aan de burger. 
Onze gemeente heeft echter het eerder verzon-
den, en in deze editie geplaatste bericht, nog niet 
weer ingetrokken, dus het blijft nog onduidelijk of 
u nu wel of niet moet betalen voor een ID kaart.

Al gelezen?
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Benefietconcert voor CliniClowns

Op zaterdag 1 oktober a.s. om 20.00 uur is er een benefietconcert in de 
Mariakerk te Buitenpost. Het concert wordt georganiseerd door Pompe-
blêd for Red in samenwerking met Sietske Smid. De opbrengst gaat naar 
de CliniClowns. Diverse artiesten zullen meewerken om er een leuke 
avond van te maken. Pompeblêd for Red bestaat uit een groep vrienden 
uit de gemeente Achtkarspelen en omgeving. Zij zullen op zondag 9 ok-
tober 2011 deelnemen aan de Rode Neuzen Race op het racecircuit in 
Zandvoort. Dit leukste hardloopevenement voor een lach van een kind, 
wordt georganiseerd door de CliniClowns. Om hieraan mee te doen, moe-
ten de deelnemende teams, bestaande uit 4 of 8 hardlopers die samen 
44 km moeten afleggen, zoveel mogelijk geld inzamelen. Pompeblêd for 
Red is druk bezig om zoveel mogelijk sponsoren te krijgen en één van de 
acties die zij hiervoor ondernemen is het organiseren van dit benefietcon-
cert. Tijdens het concert staan verschillende artiesten op het programma, 
zoals het Popkoor Akkoord uit Surhuizum. Dit enthousiaste gemengd koor 
onder leiding van Sietske Smid zingt de meest uiteenlopende popsongs. 
Bekende hits van vroeger, maar ook liedjes die regelmatig op de radio 
te horen zijn, komen aan bod. Het koor wordt begeleid door een combo 
bestaande uit een bassist, gitarist en pianist en soms nog aangevuld door 
andere muzikanten. Ook de band Celtrisch verleent haar medewerking 
aan dit bijzondere concert. De band, bestaande uit vier muzikanten, bren-
gen Ierse en Friese folkmuziek. Celtrisch timmert al weer een aantal jaren 
aan de weg en doet dat niet onverdienstelijk. Ze wonnen in 2010 de pu-
blieksprijs van Tsjoch en zijn inmiddels een aantal keren te gast geweest in 
het programma Noarderwyn van Omrop Fryslân. Verder zal het duo Kitty 
Oldenbroek en Anne van Lierop een bijdrage met gitaar en zang brengen 
en de pianiste Stientje Nicolai zal haar kunsten ten gehore laten brengen. 
Kortom, het belooft een afwisselend programma te worden!
 Kaarten voor dit bijzondere concert kosten in de voorverkoop € 7,50 ver-
krijgbaar via Albert Bijma, tel. 06 14237243. Aan de deur kosten de kaarten 
€ 10,-. Wees er snel bij, want vol = vol!

Team Pompeblêd for Red zet zich in voor de Rode Neuzen Race. (eigen foto)

Doede Veeman yn konsert
Doede Veeman is al goed fjir-
tich jier aktyf as lietsjesjonger 
en muzikant. Hy bringt meast 
eigenmakke lieten oer saken 
dy’t him sa al dwaande hâlde, 
lykas fersmoarging, reedriden, 
oarloch, lytse bern, alkoholis-
me, relaasjes, ensafuorthinne. 
Fansels binne der ek balladen 
en koartswilige lieten by. Hy 
begeliedt himsels meastentiids 

op gitaar of akkordeon, mar bespilet ek ferskate oare, meast folksaardige, 
ynstruminten. Hy soarget yn syn program foar fariaasje, fan rock oant te-
are harksankjes en fan sigeunerswyskes oant tango, mar de teksten binne 
wol allegearre yn it Frysk.

Sneintemiddei 9 oktober 2011.
Oanfang: 15.30 oere / Lokaasje: Túnkafee De Kruidhof.
Foarferkeap Hedera Blommen: € 7,50 / Oan de seal: € 8,50.

Agenda:
Tryaterfoarsteling De Presidintes.
Tiisdeitejûn 1 novimber 2011.
Oanfang: 20.00 oere / Lokaasje: Sealesintrum The Point.
Tagongsprizen: € 15,50 normaal, € 14,00 Freonen en 65+, € 11,00 CKV/
CJP. Foarferkeap Hedera Blommen.

Concert in raadszaal

Het gemeentebestuur van Achtkarspelen heeft ermee ingestemd een 
concert plaats te laten vinden  in de mooie nieuwe raadszaal van het ge-
meentehuis in Buitenpost. Voor deze feestelijke gelegenheid heeft het 
Behouden Huis het inmiddels in onze regio bekende strijkkwartet Alauda 
uit Amsterdam uitgenodigd. Het is natuurlijk een enorme aanwinst voor 
Buitenpost en omgeving een zaal voor culturele activiteiten te kunnen 
openen. Op deze manier wordt het verbouwde gemeentehuis niet alleen 
voor meerdere doelen toegankelijk gemaakt, het krijgt ook een stimule-
rende funktie voor de cultuur en kan zo een centrale plek worden voor de 
inwoners. Het concert door Alauda is een klassiek concert. De muziek die 
gespeeld wordt, is ook te horen op zenders als radio 4 en in de concert-
zalen. De raadszaal zal een prachtige omgeving zijn om op zondagmiddag 
van deze  muziek te genieten. In de pauze nodigt de gemeente u uit in de 
foyer een kopje koffie of thee te gebruiken, om elkaar te ontmoeten en om 
rond te kijken in de grote hal. Op het programma staan werken van Haydn, 
Janacek en Schumann. Het Behouden Huis hoopt met dit concert op deze 
locatie het culturele seizoen stijlvol te openen. Ter verrassing zijn ook de 
Fiddle kids van de muziekschool in Buitenpost uitgenodigd. Zij zullen het 
concert openen met muziek voor strijkers – hiermee tonen zij welke mu-
zikale weg er afgelegd moet worden om uiteindelijk op het niveau van 
Alauda te kunnen spelen. Zondagmiddag 9 oktober, aanvang 15.00 uur.

Strijkkwartet Alauda. (eigen foto)

Muzikant-skriuwers yn de bibleteek
Op woansdei 12 oktober 2011 is der yn it ramt fan de Moanne fan it Fryske 
Boek in muzikaal-literêre jûn yn de bibleteek fan Bûtenpost. Te gast binne 
trije dûbeltalinten, manlju dy’t yn ‘e muzyk én yn ‘e literatuer it ien en oar 
út ‘e ein set ha: Freddy Scheltema, Bart Kingma en Mariusz. 

Muzikant-skriuwers yn de bibleteek 
Debutant Freddy Scheltema sil mei syn rock ‘n roll roman ‘De reüny’ fêst 
reaksjes útlokje by it publyk. Krekt as skriuwer Bart Kingma mei syn ro-
mandebút ‘Griene simmer’. Beide manlju sitte ek yn de muzyk, se witte 
wer ’t se oer prate! Kingma syn oersettings fan lieten fan Leonard Cohen 
waarden troch ferskate Fryske artysten útfierd en rûnom yn it lân goed 
ûntfongen. Scheltema hat muzikant west yn ferskate regionale bands. De 
tredde gast fan dizze jûn is Mariusz, jierrenlang de sanger fan de Fryske 
popgroep ‘Reboelje’. Hy sil muzyk meitsje by de optredens. Mar skriuwe 
docht er ek: fan him is de bondel ‘Ik sjong foar dy’. 
Woansdei 12 oktober 2011 begjint de jûn mei muzikant-skriuwers  om 
20.00 oere. Lokaasje: Bibleteek Bûtenpost, Tsjerkestrjitte 51, 9285 TA 
Bûtenpost. De yntree is € 3,50 foar leden fan bibleteek en Fryske krites en 
€ 7,00 foar net-leden Yn gearwurking mei boekhannel IJlstra. 
Mear ynformaasje stiet op: www.ontdekdebieb.nl, www.moannefanit-
fryskeboek.nl en www.tresoar.nl
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Betrokken
Buitenposters kennen Johannes 
de Jong niet alleen van zijn functie 
bij de gemeente. Tot zijn 55ste was 
hij ook vrijwilliger bij de brandweer. 
“Ja, dat is natuurlijk wel iets aparts 
als je met de brandweer uit moet 
rukken”, lacht De Jong. Bij de 
brandweer kreeg De Jong het vol-
ste vertrouwen van de brandweer-
commandant. Als deze bij brand 
opbelde en hoorde dat De Jong al 
onderweg was, zei hij: “Mooi, dan 
blijf ik thuis!”
Johannes heeft inmiddels de leef-
tijd van 83 jaar bereikt, maar je 
schat hem minstens tien jaar jon-
ger. Dat geldt ook voor zijn vrouw, 
die onlangs 80 werd.
“Ik heb eerst bij de gemeente van 
Baarderadeel gewerkt”, vertelt hij. 
“Dat is nu de gemeente Littense-
radiel. In Achtkarspelen werd ik 
chef buitendienst Gemeentewer-
ken en was ik ook verantwoor-
delijk voor de Wsw, de Wet voor 
sociale werkvoorziening.” Onder 
de Dienst Gemeentewerken val-
len allerlei verschillende diensten, 
zoals de gemeentereiniging, we-
genonderhoud, milieu. “Niet de 
nieuwbouwplannen”, verduidelijkt 
De Jong, “maar wel de gladheid-
bestrijding. De ‘buitendienst’, zeg 
maar.” Niet een van de diensten 
had zijn voorkeur. “Ik vond alles 
mooi. Ik deed niets met tegenzin. 
Ik heb mijn werk met plezier en uit 
volle overtuiging gedaan.” 
Jaarlijks maakte De Jong een be-
groting voor plannen die gereali-
seerd moesten worden. Daarnaast 
was hij zeer betrokken bij de men-
sen die het werk uitvoerden. “Ik 
zat meer op kantoor dan dat ik bui-
ten was. Maar je moet wel weten 
wat er in het veld allemaal gebeurt. 
Je gaat even naar de voormannen 
en je maakt een praatje met de 
stratenmakers. Ik was de enige 
van het gemeentekantoor die de 
hele gemeente kende. Die in elke 
plaats was geweest. Ik had eigen-
lijk best een vrije baan. Ik zat niet 
ergens opgesloten.” Zo konden de 

mannen die ’s winters de wegen 
moesten strooien, rekenen op een 
bezoekje van de chef. “Nog niet 
eens zo lang geleden zei iemand 
die elke dag naar Drachten reed: 
“Als ik de gemeente Achtkarspe-
len uit was, merkte ik dat ik in een 
andere gemeente was omdat daar 
niet gestrooid was.”

Kruidentuin
De werknemers van de Dienst 
Gemeentewerken krijgen bij hun 
afscheid een oorkonde. Johannes 
loopt even naar boven en komt te-
rug met zijn exemplaar. De woor-
den ‘Afgesloten rijweg’ staan voor 

het einde van zijn loopbaan. “De 
kantoormensen kenden de bui-
tenmensen praktisch niet, maar ik 
zorgde ervoor dat iedereen zo’n 
oorkonde kreeg.” Door de Wet 
voor Sociale Werkvoorziening 
kreeg De Jong ook met een heel 
andere groep te maken. “Het zijn 
mensen met een beperking die 
aan het werk moeten. Daarvoor 
hadden we tuinen ter beschikking 
waar zij konden werken.” Dan ziet 
Johannes de Jong nog een stuk 
onontgonnen tuin liggen. Naast 
wat nu It Koartling is, is de Rijks-
universiteit van Groningen begon-
nen met onderzoek naar genees-
krachtige planten. “Ik zag dat het 

onkruid er bijna manshoog stond. 
In samenwerking met professor 
van Os zijn we toen begonnen 
met de kruidentuin. Het was een 
mooi project voor de gehandicapte 
mensen. De assistent van Van Os 
maakte de tekeningen en leverde 
de planten en ik werkte dat verder 
uit met de WW-mensen. En die 
mensen vonden dat mooi werk. Zo 
is de kruidentuin ontstaan”, zegt 
hij bescheiden. Maar als hij niet het 
initiatief had genomen, was er nu 
misschien niks meer geweest.

Grondlegger
Ook op andere terreinen had De 
Jong zijn ogen niet in zijn zak. “Je 
hebt gebieden in de gemeente 
waar maar vijf huizen langs de 
‘reed’ staan. Als er dan ook nog 
een boer woonde, werd elke dag 
dat zandpad weer kapot gere-
den. Het plan om de zandpaden 
te verharden, is aardig gelukt.” Bij 
de reinigingsdienst nam De Jong 
eveneens het voortouw. “Toen ik 
hier kwam, waren er in de hele ge-
meente nog 1700 mensen die een 
buitentoilet of húske hadden. Er lag 
nog geen riolering en er moesten 
eerst zuiveringsinstallaties komen 
in Buitenpost en Surhuisterveen. 
We hebben daarna de mensen ge-
vraagd om zich op het riool aan te 
laten sluiten. Het was prachtig toen 
iedereen een gewoon toilet kreeg.” 
Zo werkte De Jong mee aan de 
vooruitgang van het platteland.
Op sportief terrein heeft Johannes 
ook zijn sporen nagelaten. “Ik ben 

de oprichter van het fi erljeppen en 
ik ben voorzitter van de kaatsvereni-
ging geweest. Nu ben ik erelid. En 
o ja: ik ben ook nog mede oprichter 
van de tennisbaan. Met de gehandi-
capten is de tennisbaan aangelegd, 
behalve de gravellaag. Toen hadden 
we een goedkope baan.”
Johannes is nog steeds lid van de 
‘oude mannen club’ die de fi nanci-
en van de Maatschappij tot nut van 
’t algemeen beheren. Een jaar ge-
leden heeft John Huizing op deze 
plek uitgelegd dat de maatschappij 
een soort suikeroom is, die geld 
verstrekt. In het verleden deelden 
ze ook prijzen uit op het Concours 

Hippique. Die eer viel ook De Jong 
te beurt. “Ik ben 55 keer naar het 

Concours Hippique geweest. Vanaf 
het vierde jaar van het bestaan. Het 
vond toen nog plaats op een veldje 
op het industrieterrein. De plek 
was veel te klein, maar het liep 
wel. De gemeente had nog grond 
waar huizen op gebouwd zouden 
worden. Ik heb toen gevraagd of ik 
een terrein klaar mocht maken van 
100 bij 100 voor het Concours. En 
gelukkig ligt het Mejontsmaveld er 
nog steeds. Via de gemeente zorg-
den wij ook voor de aankleding met 
bloemen. Mijn vrouw en ik gaan er 
samen naar toe. Nee, geen vrijkaar-
ten, maar dat hoeft ook niet.”

De Jong is al sinds 1984 met pensi-
oen, maar hij verveelt zich niet. “Ik 
vis, ik heb ooit een karper van 88 
cm gevangen. Het duurde een uur 
voordat ik hem uit het water had. 
Verder tuinier ik. Ik ben altijd bezig. 
En we hebben een caravan in Mak-
kum, waar we ’s zomers veel tijd 
doorbrengen.” Voor het Concours 
Hippique zijn ze weer terug in Bui-
tenpost. Want wat hem betreft is 
het dit evenement wat Buitenpost 
uniek maakt in Nederland en om-
streken.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik heb mijn werk met plezier en volle overtuiging 

gedaan...  Johannes de Jong verrijkte Buitenpost

(advertentie)

De oorkonde. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

De Jong op het Concours Hippique. (eigen foto)

Nuveraardich proses, groeie. Do 
stiest der by mar do sjochst it net. 
Sa gie it ek mei ús bjirk fan tsien 
sentimeter. Ungemurken wie er 
boppe it dak útgroeid. Skoansoan 
soe de top der wol even út helje. 
Wapene mei in spesjale seage klom 
er omheech. It waaide dat it rikke en 
ik stie deadseangsten út. Ik raasde 
dat er nei ûnderen komme moast, 
aanst myn dochter widdo, en dat 
hie ik der net foar oer. De seage wie 
stomp, it eksperimint mislearre. Dat 
de fûgels widzje har noch hieltyd 
moai yn de swypkjende top.

De pake- en beppesizzer kaam yn 
ús libben. Ik soe it hiele opgroeien 
dizze kear bewust meimeitsje, 
want mei de eigen bern wie de 
tiid ús as los sân troch de fi ngers 
gliden. It earste glimke, de earste 
stapkes, de earste wurdsjes, wat 
in wûnder sa’n nij minskebern om 
fan te hâlden. En no ynienen is er 
ús sa mar boppe de holle groeid. 
Okkerdeis stapte der mei in brede 
laits út ‘e trein. Hy kaam útfanhûs. 
Ferheard seagen wy elkoar oan, 
myn maat en ik. Wêr wie dat lytse 
jonkje bleaun?

Weet u wat de burgerlijke gemeente allemaal voor u doet? Voorko-
men dat u bijvoorbeeld over een losliggende stoeptegel struikelt. 
Ze zorgt er ook voor dat het groen in het dorp er netjes bij staat. 
Johannes de Jong heeft als hoofd van de buitendienst Gemeente-
werken 25 jaar nagedacht over allerlei zaken die goed zijn voor de 
burgers van Achtkarspelen. Hij geniet nu van zijn pensioen. Uit ons 
gesprek blijkt dat hij geen saaie ambtenaar is geweest, maar een 
echte initiatiefnemer. 
Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aanspo-
ring van iemand anders, actie ondernemen of actie in gang zetten, 
in plaats van af te wachten. Als je initiatiefrijk bent, dan signaleer 
je kansen en problemen, doe je voorstellen en draag je oplossingen 
aan, of onderneem je zelf actie. Je verzamelt direct relevante infor-
matie en gaat weloverwogen te werk. Je kijkt vooruit en handelt 
meer pro-actief dan reactief. Je begint uit jezelf met nieuwe activi-
teiten. (bron:www.carrièretijger.nl)

Groei
door Janne Oosterwoud

Een húske. (eigen foto)

De Wâldsang start met nieuw koor
Iedereen die plezier in zingen heeft, kan in oktober bij Streekmuziekschool 
De Wâldsang in Buitenpost meedoen in het koor, dat dan van start gaat. 
Op een plezierige manier leer je hoe je omgaat met zaken als ademhaling, 
toonvorming en voordracht. Na korte tijd ontstaat er, zo is de ervaring, een 
echt koor! Het repertoire is gevarieerd: zowel muziek uit de middeleeuwen 
als hedendaagse muziek komt aan bod. Noten kunnen lezen is niet ver-
eist. Op het koor zijn mensen van alle leeftijden en verschillende niveaus 
welkom. De repetitie is op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, in de 
muziekschool te Buitenpost. De eerste bijeenkomst is op 12 oktober.
 
Meer info bij Streekmuziekschool de Wâldsang, tel. 0511-541616 of via de 
website: www.muziekschooldewaldsang.nl.

Spits gezegde

Als elke dag hetzelfde is, leef je maar 24 uur.



Auto van de week:
Toyota Yaris 5 drs. 1.2-16V
kleur: silver metallic
km. stand : 75000 km.
bouwjaar : 2005
opties: airco, trekhaak, 
radio-cd
prijs: € 6950,-

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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Tuin (be ) leven

september 2011 

Door de natte zomer tieren de paddenstoelen inmiddels alweer weelderig. 
Een exotisch voorbeeld is de plotselinge opgekomen zeldzame Inktviszwam. 
Nog steeds komen de zogenaamde duivelse eieren uit en transformeren 
deze beginnende paddestoelen in rode tentakels. Als paddestoelen komen 
ze op. En na twee dagen zijn ze plotseling verdwenen. 
Het is dan ook niet voor niets dat er in de literatuur en de overlevering veel 
mystiek om paddestoelen hangt. Ook de bostuin staat momenteel weer vol 
met vliegenzwammen, wellicht minder exotisch als de inktviszwam, maar 
sprookjesachtig zeker. De natte en vochtige donkere plekken waar de pad-
destoelen groeien dragen bij aan de geheimzinnige sfeer. De fijne sporen van 
paddestoelen beperken zich niet alleen tot de botanische tuinen, maar ook 
in ons dorp zelf komen de meest bijzondere soorten paddestoelen voor. De 
zomer bepaalt in grote mate of er veel of weinig paddestoelen te zien zijn 
in de herfst. 
Een warme en natte zomer betekent veel paddestoelen terwijl een droge 
maar koude zomer weinig paddestoelen zal geven. Het is dus wel zeker dat 
we dit najaar een grote explosieve paddestoelengroei zullen krijgen. Veel 
paddestoelen leven in symbiose met bomen of planten. Zo is de vliegen-
zwam, rood met witte stippen vaak aan te treffen bij berkenbomen. De om-
geving waar een paddestoel aangetroffen wordt is één van de punten die 
gebruikt kan worden bij het determineren van de paddestoel. 
Dus in deze periode van het jaar is het zoeken en determineren van padde-
stoelen, naast de rijke oogst van vruchten en andere zaken in de tuin, voor 
enkele vrijwilligers een boeiende manier om de collectie die spontaan op-
komt te beschrijven en te fotograferen. 
En zo lopen we in de tuin langzaam naar de Oogstdag op 8 oktober, traditi-
oneel alweer het laatste evenement van het Kruidhof seizoen.

Jan Willem Zwart

De inktviszwam met rode tentakels. (foto: De Kruidhof)

Kerk en kerkhof van Lutjepost

In het Aardrijkskundig Woorden-
boek van Van der Aa van 1844 
staat over Lutjepost: “Volgens 
overlevering zou hier vroeger eene 
kerk hebben gestaan, ofschoon 
het uit geene gedrukte oorkonde 
blijkt. Het gehucht of dorp zelf is 
op eene hoogte gelegen. Er is een 
stuk land, het hoogste van het om-
liggende, hetwelk met steenen en 
eene grove puin opgevuld is. Daar-
uit mag men met grond afleiden dat 
hier vroeger een belangrijk gebouw 
heeft gestaan, of zulks echter eene 
kerk is geweest of een particulier 
gebouw durfde men niet te beslis-
sen. Kort na de Hervorming stond 
er althans geene kerk meer en zoo 
zij heeft bestaan werd zij overtol-
lig”. De kerk van Lutjepost wordt, 
voor zover bekend, voor het eerst 
genoemd in het “Kirchenver-zeich-
nis für den Münsterischen Archidi-
akonat Friesland um 1500”. Dat de 
kerk van Lutjepost verenigd werd 
met die van Buitenpost kan men 
afleiden uit het “Register van den 
Aenbreng van 1511”, in 1879 met 
een toelichting uitgegeven door 
het “Friesch Genootschap voor Ge-
schied-, Oudheid- en Taalkunde”. 
Daarin wordt Lutjepost niet apart 
genoemd. In de “Bene-ficiaalboe-
ken van Friesland” van 1543, in 
1850 uitgegeven op last van het 
Provinciaal Bestuur, wordt het bezit 
van de pastorie van Lutjepost wel 
genoemd en wel onder de “Aen-
brengh van de grootheydt van de 
Prebende Buytenpost door “Heer 
Lyeuwe, nu ter tyt Prebendarius 
in Buytenpost”. Het wekte enige 
verbazing dat in het “Register van 
de Geestelijke Opkomsten van 
Oostergo” van 1581, de kerk van 
Lutjepost wel genoemd werd. Er is 
dan ook een “gewesene pastoir”, 
Joannes Meppel, die zelf nog een 
deel van het land gebruikte. Onder 
de opgave van het pastoriebezit 
stond dan nog apart een opgave 
van de “huissteden” door Joannes 
Meppel en de kerkvoogd Hercke 
Meynertz. Bij de grotere dorpsker-
ken was het bezit in de Roomse 
tijd verdeeld over patroon, pastorie, 
vicarie en prebende. Bij een kleine 
kerk als die van Lutjepost was er 
alleen het bezit van de pastoor en 
de patroon. In die tijd mocht ker-
kelijk bezit alleen verkocht worden 
met toestemming van het Hof van 
Friesland. De noodzakelijkheid van 
verkoop moest duidelijk worden 
aangegeven. In de verkoopakte van 
het patroonsland van Lutjepost, ge-
dateerd 23 september 1572, werd 
als reden opgegeven dat de inkom-
sten te gering waren, dat de bouw 
van een houten klokhuis de finan-
ciële problemen nog groter maakte 
en dat reparatie van de bouwvallige 
kerk de schulden nog zou opdrij-
ven. Het kerkje zou ook nog eens 
door een watervloed zeer bescha-
digd zijn. Waarschijnlijk is het kerkje 
toch nog weer wat opgeknapt. Op 
de kaart van Schotanus, waarvoor 
de opnamen in Achtkarspelen in de 
periode 1688-1694 verricht zijn, is 
in Lutjepost nog een kerkje aange-
geven. Het is niet bekend wanneer 
het is afgebroken. Het is ook niet 
bekend wanneer het bijbehorende 
kerkhof zijn functie verloren heeft. 
Op een kaart van Eekhoff uit 1844 
staat het nog als “Kerkhof” aange-
geven. Het moet gelegen hebben 
in de hoek tussen de Kuipersweg 
en de Rohelsterweg.

Bron: Buitenpost, halfweg tussen Us Mem 

en het Peerd van Ome Loeks.

Klaaglied van een 
gepensioneerde

Ik heb 40 jaar geploeterd, ik heb 
moeten werken als een paard.
Ik heb nu een leuk pensioentje en 
we hebben wat gespaard.
We wonen in een aardig huisje 
,met als voortuin een plantsoen.
Ik dacht, nu ga ik lekker rusten, 
omdat ik niets meer hoef te doen.

Ik werk wel door, zei ma venijnig. 
Ik word nooit gepensioneerd.
Het is recht en billijk, dat je mij 
wat assisteert.
Ik houd van netjes en gezellig in 
mijn huisje van fatsoen.
Goed, zei ik, ‘ k zal wel helpen, om-
dat ik toch niets heb te doen.

’s Morgens moet ik al beginnen 
,als stofzuigermachinist.
Ik zuig van boven naar beneden, 
geen hoekje wordt door mij ge-
mist.
Ik kan nu ook al koffie zetten en ik 
was en strijk en boen.
Ik dek de tafel, was de kopjes, om-
dat ik toch niets heb te doen.
We hebben achter ook een moes-

tuin, die moet worden uitgebuit.
Dat kun je zelf wel, zei mijn eega, 
dat scheelt een hele duit.
En nu sta ik maar te spitten,
poot andijvie, bonen en meloen.
Ik heb de blaren in mijn handen, 
omdat ik toch niets heb te doen.

Mijn vrouw heeft ook twee mon-
ster-poezen, volgens haar heel lief 
en mak.
Ze geven kopjes en ze spinnen, 
maar ik zit met die vieze katten-
bak.
En die krengen kunnen miauwen, 
maar dat zit ‘m in ’t seizoen.
Dan komt de kater van de bu-
ren, omdat die ook niets heeft te 
doen.

Is mijn kleinzoon soms wat 
knorrig, doet hij niets dan kat-
tekwaad.
Dan zegt mijn dochter: ga naar 
je opa, die weet met zijn tijd geen 
raad.
Zij en oma gaan dan shoppen en 
in ’t restaurant een bakkie doen.
En ik? Ik speel met kleinzoon indi-
aantje, omdat ik toch niets heb te 
doen.

Mijn vrouw gaat vaak op theevi-
site, zij vermaakt zich opperbest.
En als ze dan voldaan weer thuis-
komt, vindt ze het opgemaakte 
nest.
Eigenlijk ben ik een doetje, waar 
wat kun je er aan doen?
Oma heeft het heft in handen, 
omdat ik toch niets heb te doen. 

Brimzen
praat

Net als voor de auto’s, is het op een doordeweekse dag ook moeilijk om je fiets bij het 
station te parkeren. De 456 plaatsen van de in 2002 geplaatste fietsrekken, zijn lang niet 
voldoende om alle fietsen in kwijt te kunnen. (foto: H. Boorsma)

De foto

Luisteravond bij Alfred Visser
Op vrijdagavond 14 oktober vanaf 19.00 uur vindt bij Audio Specialist Al-
fred Visser een luisteravond plaats. Wij zullen de nieuwe Bach S II HE 
speaker demonstreren op de Advance acoustic MAP 800 MKII versterker 
en de MCD 204 gemodificeerde cd-speler. De nieuwe Bach Tango I HE la-
ten we spelen op de Advance acoustic CD 404 cd-loopwerk, de MXD 600 
DA-converter, de MPP 1000 voorversterker en de twee MAA 1000 Mono 
eindversterkers. Natuurlijk is iedereen welkom om even binnen te komen 
en te luisteren bij Audio specialist Alfred Visser, Kerkstraat 68, 9285 TB 
Buitenpost, tel. 0511-541560, fax 0511-541474 of www.alfredvisser.nl.

Eiffelbrug in Buitenpost
Ja het gaat nu toch gebeuren. Buitenpost wordt op de kaart gezet. Duizen-
den toeristen zoeken zich een weg naar de bezienswaardigheid van de 21e 
eeuw. Want in het belangrijke stationsgebied van Buitenpost komt een 
spoorbrug. En niet zomaar een spoorbrug, nee het moet een bezienswaar-
digheid worden voor het dorp. Vergelijkbaar met de Eiffeltoren in Parijs zo 
stond in de krant vermeld! Rechtstreeks geciteerd uit de gemeenteraad. 
Wat een kortzichtige hoogmoedswaanzin! We leven in een tijd van toch 
wel grote onzekerheid op financieel gebied en toenemende economische 
malaise. Dankzij regeringsbeleid komt daar nog eens overheen dat ge-
meentes financieel de komende jaren tot op het bot worden uitgekleed, 
en met grote tekorten krijgen te kampen. De meerjarenramingen zijn zeer 
somber en hier en daar worden al de nodige draconische maatregelen af-
gekondigd. Daarnaast wordt er in de regio ook nog gesproken over fusies 
van gemeentes. Als er over gesproken wordt dan zal er ongetwijfeld ook 
aan uitvoering worden gewerkt. Kortom, ook voor de gemeente Achtkar-
spelen ziet de toekomst er nou niet bepaald  zeer zonnig uit. 
De burgers zullen dat de komende jaren ook zeker merken omdat vele 
voorzieningen te lijden zullen hebben onder bezuinigingen zo niet zullen 
verdwijnen. En dan lees je dat er 800.000 euro wordt uitgetrokken voor 
een spoorbrug  in het stationsgebied van Buitenpost. En hij moet zeer 
bijzonder worden, want dan zou het Buitenpost en het stationsgebied op 
de kaart zetten. Het waarom van deze geldverslindende brug is mij geheel 
niet duidelijk. Ja, de verbinding met het parkeerterrein achter het station 
wordt makkelijker gemaakt. Dat is voor de laatkomer bij de trein, die zijn 
of haar auto niet meer kwijt kan, en voor een groot aantal werknemers, 
die hun dag doorbrengen in het gemeentekantoor. Ze moeten nu omlo-
pen langs de spoorwegovergang. Dat is lastig natuurlijk. In hun pauzes 
doorkruisen ze al lopend een groot deel van Buitenpost en het achterland, 
maar onderweg naar de prikklok mag dat niet te lang duren! 
Ik ben van mening, en ik denk met mij vele anderen, dat dit momenteel 
onverkoopbaar is naar de burger toe. En dan met name naar de armlasti-
gen die de komende jaren de gevolgen zullen ondervinden van het beleid 
en de recessie waarmee we hebben te maken. Ook voor een gemeente 
geldt hier bescheidenheid en een pas op de plaats. Plannen maken is mooi, 
maar het mag niet zo zijn dat voorzieningen als zwembaden, sportzalen, 
clubhuizen en ouderenzorg zwaar worden getroffen door bezuinigingen 
en een spoorbrug van 8 ton moeiteloos door de gemeenteraad gaat. Dat 
is ondoordacht en slecht beleid. 
Als je de situatie ter plaatse bekijkt moet je constateren dat omlopen langs 
de spoorwegovergang niet eens zo ver is, en bovendien ook niet onveilig. 
Er is geen enkele urgente noodzaak voor de aanleg van de brug. 
Ik zou hierbij willen oproepen de plannen zo snel mogelijk terug te draaien. 
Om de gemeenteambtenaren tegemoet te komen kan worden overwo-
gen een prikklok op het parkeerterrein te zetten. Niet bouwen van de brug 
bespaart een hoop geld, waarmee wellicht broodnodige voorzieningen de 
komende jaren toch in stand kunnen worden gehouden in de gemeente!

Marten en Annette de Vries

Zeg het  maar...
ingezonden brieven



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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

Zoet-volsap-zonder pit-nieuwe oogst 
spaanse clementines  € 3,00
friese borgers 5 kg  € 2,99
koopje van Geert bananen kg  € 0,89
*aanbiedingen geldig van dinsdag 27-09-2011 t/m zaterdag 01-10-2011

Dat  z ie  je  bi j  de échte  g roenteman!

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

16 september t/m 16 oktober
maand van het Friese boek

Geschenk geschreven door Hylke Speerstra
(voorwaarden en acties in de winkel)

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!

Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

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

Openingstijden
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Jaring Kloetstra is vierde jaars student fy-
siotherapie aan het Zernike College te Gro-
ningen. Binnenkort vertrekt hij naar Kaap-
stad (Zuid Afrika) waar hij drie maanden 
stage loopt als sportfysiotherapeut bij Ajax 
CapeTown en het voetbaltrainerschap er 
secundair bij doe. Als trainer heeft Jaring 
inmiddels ervaring. Zo liep hij tijdens de 
studie aan de SIOS te Heerenveen stage 
bij de jeugd van sc Heerenveen en later 
bij Gorredijk en Harkemase Boys. Ook in 
Amerika is Jaring actief geweest als trai-
ner. Voor vv Buitenpost traint hij momen-
teel de spelers van B1. ‘s Zomers is hij ook 
nog actief bij Ajax Camps & Clinics in Am-
sterdam. Kortom tijd voor een interview. 
Binnenste Buitenpost hoopt dat volgend 
jaar maart te realiseren wanneer Jaring 
weer terug is uit Zuid Afrika. (eigen foto)

De spor t foto

Ook dit jaar weer een Kennedymars in Fryslân. Voor de 
vijfde keer organiseerden de dorpen Driesum en Wou-
terswoude dit evenement. De weersverwachting op 
vrijdagavond 26 augustus was slecht en dat was voor 
sommigen de reden om de startkaart niet op te halen. 
Maar ’s avonds om 22.00 uur gaf burgemeester Aal-
berts toch het startschot. 384 deelnemers, waaronder 
13 Buitenposters verdwenen daarna  in het donker, 
richting Dokkum.  De volgende ochtend voltooide de 
eerste wandelaar  de 80 kilometer om 8.36 uur. Deze 
snelle man Harm Voortman uit Wolvega liep met een 
gemiddelde snelheid van 7.55 km/uur.  De snelste Bui-
tenposters waren Dirk Wiersma en Aldert Hamstra. Zij 
arriveerden om 11.19 uur. De andere elf dorpsgeno-
ten  wandelden langzamer, maar allen voltooiden de 
monstertocht binnen de 20 uur, de tijd, die president 
John Kennedy indertijd noemde. In volgorde van bin-
nenkomst waren dat Andries Hofstra, Sipwim Postma, 

Atte de Boer, Klaas van der Werff, Johanna Dijkstra, 
Jan Westert, Jacob Spoelstra, Jan Schaafsma, Bote 
de Haan, Hannie Kloosterman en Conny van der Meu-
len. Alle ogen waren gericht op de Kennedymars, maar 
er was ook een 40 kilometer lange nachttocht waaraan 
twee Buitenposters deelnamen te weten Antje Hania 
en Johan Hamstra. Ook zij voltooiden te tocht. Over-
dag waren er twee dagmarsen, één van 40 km en één 
van 20 km. En een hele leuke juniorenmars van 8 km, 
dit om de schoolgaande jeugd met de prachtige sport, 
die wandelen nu eenmaal is, kennis te laten maken.
De thuisblijvers kregen ongelijk wat het weer betrof. 
Een paar regenbuitjes en een beetje onweergerommel 
in de verte. Dat was alles. Al met al de complimenten 
voor de “wandeldorpen” Driesum en Wouterswoude 
en bewondering voor de organisatoren en vrijwilligers, 
die dit evenement deden slagen.

5e Kennedymars in Driesum-Wouterswoude

AKTIVO is een stichting, die mensen met een ver-
standelijke beperking de gelegenheid biedt om onder 
begeleiding een sport te beoefenen. De stichting orga-
niseert dit al sinds de oprichting in 1979. De leden van 
AKTIVO hebben de keuze uit zwemmen en/of gym-
nastiek. Gymnastiek is één keer per week op dinsdag-
avond in het Lauwerscollege in Buitenpost en zwem-
men wordt aangeboden op donderdagavond in de 
Kûpe in Buitenpost. Bij gymnastiek zijn beweging en 
het spelelement het belangrijkst en bij zwemmen heb-
ben we een recreatieve groep en een wedstrijdgroep. 
Veel leden hebben in het verleden ook zwemdiploma’s 
en certificaten via AKTIVO gehaald. De zwemgroep 

wordt begeleid door ongeveer 20 vrijwilligers. De le-
dengroep loopt momenteel wat achteruit door vergrij-
zing en verhuizing van leden. Graag wil AKTIVO weer 
wat nieuwe aanwas hebben voor deze sporten. De 
leeftijd is van 12 tot 80 jaar en je hoeft geen diploma’s 
te hebben voor het zwemmen. We starten de activi-
teiten weer vanaf 20 september en het seizoen duurt 
tot eind mei. Lijkt het je wat om mee te doen? Of wil 
je eerst wat meer informatie over tijden, contributie of 
begeleiding? Neem dan contact op met Jan Brals, de 
voorzitter van AKTIVO, tel. 0511 452488, of kijk eens 
op onze nieuwe website: www.aktivo-kollum.nl. Hier 
vind je ook alle gegevens over en foto’s van AKTIVO.

Zwemmen of gymmen bij AKTIVO

De gemeente Achtkarspelen schat de kansen voor een 
nieuw zwembad in Buitenpost hoog in. Er zijn markt-
partijen die concrete belangstelling hebben om voor 
eigen rekening en risico een zwembad te exploiteren. 
Dit blijkt uit onderzoek dat Grontmij in opdracht van de 
gemeente Achtkarspelen heeft uitgevoerd.

Het nieuwe zwembad komt dan in de plaats van de 
Kûpe, dat sterk verouderd is. Het aanbod van een 
nieuw zwembad zal breder zijn dan dat van de Kûpe, 
zoals warmwateractiviteiten voor ouderen en gehan-
dicapten. Verder ziet de Grontmij mogelijkheden voor 
een breder sportaanbod.

Het college van burgemeester en wethouders van Acht-
karspelen is bijzonder ingenomen met deze ontwikke-
ling. Verantwoordelijk wethouder Marten van der Veen: 
‘‘Bûtenpost kin in nij swimbad  krije, dêr’t ek swimles jûn 
wurde kin. Yn in kombinaasje mei oare sportaktiviteiten 
is dit een oanwinst foar sawol Bûtenpost as de regio.’’

Het is nog de vraag of een nieuwe zwembad ook een 
wedstrijdbad zal krijgen. Dit kan consequenties heb-
ben voor zwem- en waterpoloclub PWC, die nu nog 
gebruik maakt van het wedstrijdbad in de Kûpe. Bo-
vendien zal Buitenpost een jaar zonder zwembad zit-
ten als de plannen doorgaan, vanwege de sloop van 
het oude bad en de nieuwbouw.

De gemeente Achtkarspelen heeft nog geen defini-
tief besluit genomen over de toekomst van het oude 
zwembad de Kûpe, maar in het bestuurprogramma 
gaan de coalitiepartijen er van uit dat het zwembad op 
termijn wordt gesloten. Vanaf 2014 zou de Kûpe in-
grijpend onderhoud nodig hebben. Binnen de gemeen-
tebegroting is daarvoor geen geld beschikbaar. Op 1 
januari 2013 loopt de overeenkomst af tussen de ge-
meente en beheerder en exploitant NV Sportfondsen-
Achtkarspelen. De gemeente stelt zich garant voor 
mensen die zwemles hebben in de Kûpe en op die 
datum het zwemdiploma nog niet hebben behaald.

Mogelijk toch nieuw zwembad Buitenpost

IJsclub Buitenpost e.o
Alweer is er een seizoen ten einde en worden de avonden steeds weer 
langer. Het is net of beginnen de verschillende jaargetijden steeds eerder. 
De zomer hadden we in april en mei en de herfst is ook al begonnen als ik 
zo even een blik naar buiten werp. Ook de winter was vorig jaar al vroeg. 
Vanaf 1 december konden we al schaatsen en dat duurde met een korte 
pauze tot aan de jaarwisseling. Vaak waren we als een van de weinige 
in de omgeving open en dat kon je goed merken. Social media is ook 
makkelijk om veel mensen te bereiken. Een mooie winter was het en we 
kijken daar ook met veel plezier op terug. Nog maar even en dan is het al 
begin oktober en word het tijd als bestuur de contributie op te halen voor 
het nieuwe seizoen. We hebben als bestuur in de vorige jaarvergadering 
besloten om de contributie iets te verhogen. Een gezin met kinderen tot 
18 jaar betaalt nu vijf euro contributie. Dit was vier euro. Een enkel lid-
maatschap kost nu drie euro en was tweevijftig. Een kleine verhoging dus 
maar nog steeds de moeite waard voor al dat schaatsplezier op een ruime 
goed ingerichte ijsbaan. Ook de afgelopen winter hebben we vele nieuwe 
leden mogen verwelkomen en bent u nog geen lid word het dan nog snel 
even. Dit kan tot 1 december voor het normale hierboven beschreven 
tarief. Na 1 december of aan de kassa word het dubbele aan euro’s be-
rekend. Even aanmelden via janvisser1968@hetnet.nl en we komen bij u 
langs. We krijgen nogal eens de vraag of we huis aan huis komen maar 
dit is een misverstand. Alleen als u lid bent komen we jaarlijks in oktober 
de seizoenskaarten brengen. Tevens word dan de contributie geïnd. Dan 
volgt in november het onder water zetten van de baan en is er de jaarlijkse 
ledenvergadering. De datum hiervoor komt nog in een volgende uitgave 
van deze krant. En daarna? Dan is het wachten of we net als de afgelo-
pen drie winters weer volop kunnen schaatsen. Het bestuur is er als altijd 
weer klaar voor en we hebben er zin in! Graag tot ziens! 

Bestuur ijsclub Buitenpost e.o: A. de Haan, voorzitter; H. Kuiper, penning-
meester; J. Visser, secretaris; E. van der Meer, bestuurslid; J. van der 
Veen, bestuurslid en W. Boersma, bestuurslid

CH Buitenpost nieuws
Het succesvolle Concours Hip-
pique Buitenpost 2011 is al-
weer een tijdje geleden en het 
bestuur kijkt nu alweer uit naar 
de volgende editie. Volgend 
jaar zal het Concours voor de 
59e keer gehouden worden. De 
evaluatie van afgelopen con-
cours heeft plaatsgevonden en 
het bestuur is blij om te melden 
dat het concours door veel pu-
bliek is bezocht. Dit jaar hebben 
ook toeschouwers uit Amerika, 
Engeland, België en Duitsland 
mogen verwelkomen. Van 
sponsoren hebben wij vele po-
sitieve reacties gekregen waar 
wij als bestuur erg blij mee zijn. 
Voor sponsoren is het een mooi 
dagje uit en de paardensport is 
goed te volgen. IJsbrand Char-

don heeft dit jaar een prachtige show gegeven tijdens het concours. Na 
Buitenpost heeft IJsbrand begin september meegedaan aan het Europees 
Kampioenschap. In Breda is hij met zijn vierspan paarden Europees Kampi-
oen geworden. De dressuur proef, de marathon en de vaardigheidsproeven 
werden superieur gereden. De Europese titel was voor IJsbrand Chardon 
de enige titel die nog op zijn erelijst ontbrak. Na vele jaren als bestuurslid 
actief te zijn geweest bij de paardensportcommissie is Wiep Speulman 
gestopt als secretaris. Op de achtergrond zal zij met haar opgebouwde 
ervaring altijd partner blijven. Ook langs deze weg bedanken wij Wiep voor 
haar enthousiaste en professionele inzet. De taken van Wiep Speulman 
zullen worden overgenomen door Nelleke de Graaf.

IJsbrand Chardon Europees Kampioen (eigen foto)

Uit  de oude doos

1955: De kameraden. Voorste rij v.l.n.r.: Minne Bosma, Wim Nettinga (geëmigreerd naar 
Canada) en Hielke Henstra (geëmigreerd naar Australië). Achterste rij v.l.n.r.: Juul Beerda, 
Ids Bulthuis en Klaas Bulthuis. (foto: Juul Beerda)



Nieuw! De sport bh van Anita, Red Dot 
winnaar voor comfort, steun en design 2011

Een kleine impressie van de nieuwe collectie staat op onze website:

www.bedi f ferentk led ing.n l

Kerkstraat  17  9285 TA  Bu itenpost  

Dameskleding 
voor dames met een 

maatje meer
Maat 42 t/m 58

Kijk voor de nieuwe 
collectie op onze 

website of kom eens 
binnen kijken

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt



Panna in Buitenpost
Vrijdag 16 september was er Pan-
na- Knock Out in Buitenpost. Deze 
activiteit werd georganiseerd door 
het Jeugdhonk van It Koartling om 
het nieuwe seizoen actief te begin-
nen. In totaal deden er 20 jongeren 
aan mee van verschillende leeftij-

den. Na een aantal wedstrijden te hebben gespeeld kwam Anton er uit 
als 1e prijs winnaar en Hendrik als 2e. De avond is als een succes ervaren 
en zeker voor herhaling. Het jeugdhonk is geopend op vrijdag van 19.30 
tot 22.00 uur, voor jongeren uit de 1e klas tot 18 jaar. Elke 1e vrijdag van 
de maand is het jeugdhonk geopend voor groep 7 & 8 van 19.30 tot 21.30 
uur. Voor meer informatie Grejanne Dijkema, tel. 06 15016841, jongeren-
werker Timpaan Welzijn.

Op zaterdag, 17 sep-
tember startte het nieu-
we seizoen van sociaal 
cultureel werk It Koar-
tling met de jaarlijkse 
cursusmarkt. Cursus-
leiders presenteerden 
zich, waarbij producten 
van hun cursisten wer-
den geëtaleerd. Hierbij 
werden ware kunstwer-
ken getoond. Jaarlijks 
houdt SCW It Koartling 
een cursusmarkt om de 
vele activiteiten, die ont-
plooid worden op het 
gebied van cursussen 
en workshops, aan het publiek te tonen. Schilderijen, 
foto’s, smeedwerk, keramiek en andere kunstvormen 
werden ten toon gesteld. Duidelijk is te zien dat er veel 
talent schuilt onder de bevolking van Buitenpost. Velen 
kwamen dan ook deze dag en bezoek aan It Koartling 
brengen. Om te zoeken naar een activiteit voor de ko-
mende winter of alleen maar om de prachtige kunstwer-
ken te bewonderen. Nieuw was het beschilderen van 
glazen voorwerpen. Bij voldoende belangstelling zullen 
dit seizoen daarvan enkele workshops worden gegeven. 

Deze activiteit is niet al-
leen geschikt voor vol-
wassenen, ook kinderen 
kunnen hiermee prach-
tige kunstwerken ma-
ken. Voorbeelden van 
andere cursussen, die 
werden gepresenteerd 
zijn: Spaans, tekentech-
nieken, bloemschik-
ken, edelsmeden, digi-
tale fotografi e, quilten, 
tekenen en schilderen. 
De organisatoren toon-
den zich tevreden over 
de opkomst, maar ook 
over het aantal nieuwe 

inschrijvingen. Vrijwel alle geplande cursussen hebben 
voldoende inschrijvingen om van start te gaan.

Kursussen Frysk
Bêste minsken, altyd Frysk praten en dreamd, mar net skriuwe kinne dat 
kin oars!!!

Leargong A Frysk skriuwen
“Frysk praten die ik altyd al, no wol ik noch mear fan de taal witte.”
Hoe skriuwe jo in brief of e-mail yn it Frysk? Of hoe meitsje jo in ferslach 
yn it Frysk? Op dizze kursus leare jo teksten lykas útnoegings, briefkes 
en ferslaggen te skriuwen. Oan’ e oarder komme stavering, wurdskat, 
taalregels, min en geef Frysk, oersetten en lêzen. De kursus bestiet út 
22 lessen yn groepsferbân, twa oeren wyks mei thúsopdrachten fan ein 
septimber oant en mei heal april. Jo kinne de kursus ôfslute mei it Fryslân-
A eksamen.
Kursusjild € 136,50. Basispakket learmiddels € 49,50 (ynkl. fergees abon-
nemint op edufrysk.nl foar de doer fan de kursus)

Koarte kursus skriuwen Stavering
“Ik haw it Frysk skriuwen wol leard, mar bin net wis fan mysels.”
Dizze kursus is bedoeld foar minsken dy’t harren kennis fan de stavering 
fan it Frysk yn in koarte kursus ophelje wolle. De kursus bestiet út it behan-
neljen fan de wichtichste staveringsregels en it tapassen dêrfan yn tek-
sten. De kursus bestiet út 8 lessen yn groepsferbân en thúsopdrachten. 
In les duorret twa oeren.
Kursusjild € 49,95. Basispakket learmiddels € 21,00 en ek fergees abon-
nemint edufrysk.nl

Liket it jimme ek in goed idee om sa’n kursus te folgjen, jou jo op by 
Rinske Vogel, r.vogel31@chello.nl of tillefoan 0511-54146 of by de Afûk, 
ynfo@afuk.nl of tillefoan 058-2343070 of op ús website www.afuk.nl 
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Vele handen maken licht 
werk! Dit betekent: ‘Als 
je samen de schouders 
onder het werk zet, is 
het werk gemakkelijk te 
doen’. Of het volgende 
spreekwoord: ‘Zonder 
hand kan je geen vuist 
maken’. Vertaald: Wie 
niet over de middelen 
beschikt krijgt het werk 
ook niet gedaan. Zomaar 
twee spreekwoorden. 
Die beiden toegepast 
kunnen worden bij het 
kinder- en jongerenwerk 
van It Koartling. Weinig 
vrijwilligers, dus weinig schouders om het werk te dra-
gen, maakt het werk moeilijk om te organiseren. Zonder 
genoeg middelen, de vrijwilligers, krijgen we niet veel 
werk gedaan. Het weerspiegelt de huidige situatie: de 
wil is er én de ruimte is er! Er wordt het een en ander 
georganiseerd. Maar niet alles kan georganiseerd wor-
den. Het kinderwerk is genoodzaakt om minder knutsel-
middagen te organiseren. Met één vrijwilliger en hulp 

van stagiaires redden 
we het maar nét op! De 
soos is elke vrijdagavond 
wel open. Maar ook hier 
worden de vrijwilligers 
steeds schaarser.  Wil-
len we het sociaal-cul-
tureel werk volledig tot 
zijn recht laten komen, 
hebben we uw hulp nu 
meer dan nodig! Het 
kost u weinig tijd: afhan-
kelijk van het werk zo’n 
4 – 10 uur per maand. 
Met aan het einde van 
het seizoen een gezellig 
uitje. Als uw voorkeur 

uitgaat naar een middag, kom ons dan helpen op de 
woensdagmiddag bij het kinderwerk. Gaat uw voorkeur 
uit naar een avond, kom ons dan helpen bij de soos op 
vrijdagavond.
Voor meer informatie en/of opgave als vrijwilliger stuur 
een mail naar: kinderwerk@itkoartling.nl of kom ge-
woon eens langs al wij er zijn! Kijk ook op onze web-
site, www.itkoartling.nl, voor het programma.

Kijk voor meer activiteiten 
en informatie op de website:

www.itkoartling.nl

Workshop glasschilderen
Op de cursusmarkt van It Koartling werd een demon-
stratie gegeven van het glasschilderen. Een tech-
niek, die hele fraaie resultaten geeft. Met gemalen, 
gekleurd glas wordt het glas gedecoreerd naar eigen 
ontwerp of volgens voorbeeld. Bij voldoende belang-
stelling bestaat het voornemen om in It Koartling 
enkele workshops te geven. Ook is het mogelijk om 
deze workshops voor (groepen) kinderen te geven. De 
kosten bedragen voor een ronde of vierkante schaal 
zijn de kosten € 30,-, voor een raamhanger € 12,50. 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij 
Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772, e-mail: evertje.
gatsonides@upcmail.nl.

Cursus Keramiek
Deze cursus is zeer succesvol. Dit jaar werden zelfs 
twee cursussen gegeven. Het voornemen is dan ook 
om dit jaar nog een derde cursus te geven, waarvoor 
nog opgave mogelijk is. Deze cursus kost € 95,- exclu-
sief materiaal. U kunt u daarvoor opgeven bij: Joyce van 
der Laaken, tel. 0511-542465.

Quilten
In deze cursusgroep is nog plaats voor enkele cursis-
ten. De kosten hiervoor bedragen € 48,- . Deze cursus 
wordt gehouden op de dinsdagochtend. Opgave kan 
bij Joke de Vries, telefoon 0511543803.

Tekentechnieken
Dit is een nieuwe cursus waarvoor nog opgave moge-
lijk is. De kosten hiervoor bedragen ook € 110,- voor 10 
lessen. Opgave bij IJtje Veenstra, tel. 0511 840221.

Bloemschikken
Ook hier zijn nog enkel vrije plaatsen. Kosten hiervoor 
zijn € 40,- (voor 4 lessen). Opgave bij Joke de Vries, tel. 
0511 543803. Datums hiervoor zijn: 25 okt., 13 dec., 
21 feb. en 20 maart.

Kruidencursus
Deze cursus zal pas omstreeks mei 2012 worden ge-
geven. Deze cursus kost € 30,- voor 3 lessen. U kunt 
zich echter daarvoor nu al opgeven bij Evertje Gatsoni-
des, tel. 0511 542772.

Spaans
Ook hier zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten hier-
voor bedragen € 110,- voor 12 lessen. Opgave bij Ever-
tje Gatsonides, tel. 0511 542772.

Muziek op schoot
Deze cursus voor baby’s en peuters is al gestart, maar 
het is nog mogelijk om hierbij aan te sluiten. De kosten 
bedragen voor 10 keer € 68,-. Opgave bij Evertje Gat-
sonides, tel. 0511 542772.

Workshop bloemen
Deze cursus wordt gehouden op de donderdagavond. 
Datums zijn: 6 okt., 17 nov., 15 dec., 16 feb., 15 mrt., 
en 19 apr. De kosten hiervoor zijn € 20,- tot € 25,- per 
keer. Opgave bij Joke de Vries, tel. 0511 543803.

Aquarelleren 
Deze cursus wordt opnieuw opgestart bij voldoende 
deelname. Voor 10 lessen betaalt u € 110,-. Opgave bij 
IJtje Veenstra, tel. 0511 840221.

Opgave cursussen en workshops

SCW It Koartling heeft u/jullie nu hard nodig!

Geslaagde cursusmarkt It Koartling

Aquarelcursus in De Kruidhof
 

Dinsdag 4 oktober en vrijdag 7 oktober gaan de cursussen aquarel weer 
van start. De cursussen worden gegeven in De Kruidhof in Buitenpost. Het 
aanbod van wat er gemaakt kan worden is zeer divers. Voor de beginnen-
de aquarellist is er aanbod wat gespitst is op het leren van technieken en 
het in de vingers krijgen van de materialen. Voor de meer ervaren aquarel-
list is het mogelijk om de diepte in te gaan door gedurende een cursus te 
kiezen voor één onderwerp. Te denken valt dan aan landschap, bloemen, 
portret, perspectief of bijvoorbeeld water. Natuurlijk blijft het mogelijk om 
elke les iets anders te gaan doen. De aquarelcursus bestaat uit 8 lessen 
van elk twee en een half uur. De cursus wordt gegeven door Margreet 
Braaksma-Loonstra. Zij is illustrator en verzorgt daarnaast al meerdere ja-
ren verschillende cursussen. Door haar ervaring en opleiding krijgt u een 
goed onderbouwde cursus. De cursus is geschikt voor iedereen die eens 
lekker met kleur en penselen bezig wil zijn. Door de verschillende instapni-
veaus is ervaring met tekenen in het geheel niet nodig. De cursist zal ver-
steld staan van zijn eigen kunnen, mooie dingen maken ligt namelijk voor 
iedere cursist in het verschiet! De locatie voor beide dagen is De Kruidhof 
in Buitenpost. De lessen duren van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u liever in de 
avonduren aquarelleren informeer dan naar de mogelijkheden. Voor meer 
informatie of opgave kunt u bellen met Margreet Braaksma-Loonstra: 06 
12665263.

Spits gezegde

Vaak is het zo dat mensen die zeggen wat ze denken,

juist niet hebben nagedacht over wat ze zeggen.



Op ‘e Stâl houdt Kaaswedstrijd in kader van 
Week van de Smaak 
Cadeauwinkel Op ‘e Stâl aan de Voorstraat 
1 in Buitenpost staat van 1 t/m 9 oktober in 
het teken van de vierde editie van de Week 
van de Smaak. Het thema van dit landelijke 
evenement is dit jaar `ambachtelijke zuivel 
en kaas ,̀ met speciale aandacht voor het 
onmisbare werk van kaasmakers. Bij Op ‘e 
Stâl kunnen bezoekers blind proeven van 6 
verschillende kaasdelicatessen uit het Wad-
dengebied en De Friese Wouden die het 
streekmerk Waddengoud en Wâldpyk dra-
gen. Degene die alle 6 smaken goed raadt, 
wint een aangename verrassing. Verder is 
de winkel ook in een nieuw jasje gestoken.

Raadwedstrijd blind kaasproeven
Op ‘e Stâl is al 18 jaar gelegen in een voorma-
lig boerderij en doet voor de tweede keer mee 
aan de Week van de Smaak. Met de ‘Kaas-raad-
wedstrijd’ hoopt Hennie Pilat-Duhoux bezoekers 
spelenderwijs kennis te laten maken met minder bekende kaassoorten die minstens zo lekker 
smaken als de alom bekende kaas dat menig supermarkt in het assortiment heeft. “Bij streek-
producten uit de Waddenregio kun je bijvoorbeeld denken aan twee soorten schapenkaas met 
o.a. bieslook van Groot Kabel uit Kollummerpomp, twee soorten geitenkaas op olie met o.a. zee-
aster en daslook van de Molkerei uit Oude Bildtzijl, en bij streekproducten uit de Friese Wouden 
aan Trynwâldster en Bartlehiemer koeienkaas van Johannahoeve uit Ryptsjerk”, aldus Hennie, 
eigenaresse van Op ‘e Stâl. De winnaar van de wedstrijd wint een leuke verrassing (bij meer win-
naars wordt er geloot). Naast al deze heerlijke delicatessen en cadeaupakketten kunnen mensen 
bij Op ‘e Stâl ook terecht voor eigenwijze woonartikelen, bijouterie en natuurcosmetica.

Week van de Smaak 2011
De hoofdingrediënten van deze lekkerste week van het jaar zijn: Ambachtelijk, Streek- en Sei-
zoensgebonden, Natuurzuiver, Diervriendelijk en (aantoonbaar duurzame) Herkomst. De Week 
van de Smaak wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van eerlijke producten en pure sma-
ken. Via smaakbeleving draagt het evenement bij aan bewustwording over streek- en seizoens-
producten en biologische voeding. Tijdens de Week van de Smaak strijden ook 12 ondernemers 
uit de zuivelsector om de titel Held van de Smaak. Elke ondernemer komt uit één van de Neder-
landse provincies. Tevens heeft de Week van de Smaak elk jaar een Hoofdstad van de Smaak. 
Dit jaar valt deze eer te beurt aan Groningen die volledig in het teken staat van het evenement. 
Daarnaast vinden er overal in het land activiteiten plaats rond het thema ‘Ambachtelijke zuivel 
en kaas’. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: www.weekvandesmaak.nl of www.
hoofdstadvandesmaak.nl.

Meer informatie
Cadeauwinkel Op ‘e Stâl, Hennie Pilat-Duhoux, tel. 0511-542502/06 50911443, e-mail:
opstal@waddengoud.nl

Programma Rode Kruis 2011-2012

20 oktober: dhr. A. Kloosterman uit Twijzel komt ons vertellen over zijn bedrijf “Frytsjam”.
aanvang 9.15 uur
17 november: mevr. J. Schaafstal vertelt hoe de stichting Stuva twee weeshuizen en een 
ziekenhuis in Tanzania helpt.
aanvang 9.15 uur
15 december: mevr. Hilly Harms vertelt een toepasselijk verhaal in twee delen.
aanvang 9.15 uur
19 januari: De ons welbekende heer J. Hooghiemstra uit Oentsjerk doet verslag van zijn reis 
naar Nepal.
aanvang 9.15 uur
23 februari:Feestmiddag in de Lantearne, Surhuisterveen. Optreden van het duo Mark & 
Tjark, zingen bij de afwas. Intree � 6,- incl. 6 loten.
aanvang 14.00 tot 16.30 uur
26 april: Lentebroodmaaltijd in de Lantearne te Surhuisterveen.
aanvang 17.00 uur
24 mei: Bingomorgen.
aanvang 9.15 uur

Informatie te verkrijgen bij mevr. Bruintjes, tel. 0511-544524.

Hebt u interesse voor een bestuursfunctie bij het Rode Kruis, afdeling Smallingerland en 
Achtkarspelen bel mevr. M. Graafsma, tel. 0512-516563/06 23129588.



Veel lezers kennen ongetwijfeld de beroemde voordracht 
‘Boerke Naas’ van Guido Gezelle (1830-1899). Boer Naas, 
‘die maar een boer en was, nochtans scherp van zin’, 
heeft op de markt twee koeien verkocht en is op weg 
naar huis, ‘met stapkes licht, en met de beurze zwaar’. 
Voor alle zekerheid heeft hij ook een geladen revolver 
gekocht. Dan wordt hij door een rover met een pistool 
overvallen. Jammerend vraagt Naas de rover om hem 
een kogel door de hoed te schieten, dan kan zijn vrouw 
zien dat hij het geld niet heeft verdronken, maar dat hij 
echt beroofd is. De rover doet dit, en jaagt op verzoek 
van boer Naas vervolgens ook nog kogels door zijn jas en 
broek. Dan wil hij de beurs, “’k en heb noch tijd noch ko-
gels meer.” “Ik wel,” zegt Naas. Hij trekt zijn zevenschot 
en jaagt de rover op de vlucht.
Minder bekend is dat dit verhaal een oudere versie heeft, die al uit de Mid-
deleeuwen stamt, de tijd van voor de vuurwapens. In de Friese Wouden 
bleef die oudere versie bekend tot na de Tweede Wereldoorlog. Waling 
Dykstra, de oude meester van het Friese volksverhaal, kende hem ook 
en vertelt in zijn tijdschrift De Frîske Hûsfrieon (1856) een versie waarin 
Buitenpost ook, zij het slechts zijdelings, een rol speelt:

✴ Op in jûn yn ’e hjersttiid rûn in boer út Feanwâlden de strjitwei lâns fan 
Ljouwert nei Hurdegaryp. Hy hie fjouwer ky yn ’e stêd ôflevere; twa foar 
him sels en twa foar syn buorman, - en dêr hie er it jild foar yn ’e bûse. 
It wie al min of mear skimerich do er ta de stêd ûtgyng, en no soe men 
sizze, wêrom joech sa’n man him net earder ôf mei safolle jild? No, hy hie 
in broersdochter yn ’e stêd wenjen, dy oan in slachter troud wie, dêr hie 
er wat iten en dronken, en dêr wie er sa fel oan ’t praten rekke dat de tiid 
wie him al wat ûntkomd. Hy hie der just ek net folle mei te rêdden, want 
hy tochte: ’t is ljocht moanne, en as se my wat oandwaan wolle, ien fikse 
kerel kin ’k wol tille, en as er twa komme dan ha ’k in goed mês by my. 
Mar ik mocht wol lije dat ik selskip krige, want dit ein strjitwei is heislike 
ferfelend. Hy krige ek selskip; der kaam him in man op ’e side, dy knap en 
goed yn ’e klean wie; sadat de boer, howol er de man heelendal net koe, 
yn ’t allerminst net op ’t tinkbyld kaam dat dy knaap kwea yn ’t sin ha soe. 
“Wêr mat jo reis jûn hinne, boer?” frege de frjemde man, nei ’t se elkoar 
jûn sein hiene. “Nei Feanwâlden,” sei de boer. En wêr matte jy hinne, as 
ik freegje mei?” “Bûtenpost,” sei de man. “Myn ein is gâns langer as dat 
fan jo; mar ik ha neat te dragen, en ’t liket my ta dat jo al wat gewicht te 
tôgjen hawwe.” De boer hie ’t yn in reissek op ’e rêch, en dus koe de man 
wol sjen en hearre dat it jild wie. “Ja”, sei de boer, ”ik ha hjoed kij ôflevere, 
dêr ben ’k fan ’e moarn mei nei stêd pandere; mar ik draach se dochs lea-
ver op ’e rêch, te sissen op sa’n menier as ik no doch.” “Dat docht my sa 
nij net,” sei de man, “mar my tinkt it is al wat gefaarlik, om dêr sa allinne 
mei te reizgjen op sa’n iensume strjitwei as disse. Jy witte nea net wa der 
ris op loere koe.” “Ja, mar hou, sei de boer, ”as ’t dêr oan ta kaam, den 
liet ik it my sa mar net stiltsjes ôfnimme. Ik ha hjoed in ny breames yn ’e 
stêd kocht; dat sil wol snije wolle, soe ’t net?” - By de lêste wurden helle 
de boer it mes út ’e bûse. “Dat liket in goed mes,” sei de man, “mar hja 
falle wakker ûngelyk ût. Mar as ’t echte merk er op stiet, den is ’t altiid in 

goeden.” “Hawwe jy dêr ferstân fan? ik net,” sei de boer, 
en joech de kerel it mes oer. Dy sei: “It is al te skimerich 
om ‘t goed te sjen, mar it mes dêr ken wol in okse mei 
keeld wurde, tink ik. Mar no ha’k jo wat oars te sizzen: ik 
bin in earme lûsangel en ik sit tsjintwurdich ôfgrîselik yn 
’e jildpine; dus no moat ik jo jild ha.”
“Dêr ha’k net folle sin oan,’ sei de boer. “Dat ken wol 
wêze, mar ik ha’t sa begrepen: aste tsjinwar dochste, 
den meitsje’k dy hjir dea.” – Mei-ien pakte er de boer by 
’t boarst en snijde de koarde fen de reissek stikken, dat 
it jild op ’e grûn foel. “Nou mar hark ris!”, sei de boer, 
“ik bin ek net ryk; ik ha kij ferkocht om de hier op ’e tiid 
by inoar te krijen, en dêr komt noch by, dêr is ek jild fan 
myn boerman by: dat sil ik him jaan moatte, en as ik it 
net dwaan kin dan wird ik in min man.” “Praatsjes om ’e 

nocht! As’t net makkest datst fuort komste den feech ik der yn.” “No”, 
sei de boer, “ik stean op ’t lêst nearne net mear noed foar as foa myn 
eintsje libben. Ik sil dy ’t jild wol hâlde litte moatte; mar as ik no yn Fean-
wâlden kom, en siz ho’t it tagien is, dan tinke de lju dat ik ’t liich, en dat 
ik it jild hâlden ha om er my mei te rêdden. Dan moat ik by myn doarpslju 
foar in skelm gean, en dat is my in hurd stik. Dus no ha’k in freonlik fersyk 
oan dy: slaan my de lytse finger ôf; dan ken ik dertrôch bewize dat ik wier-
heid sprek.” “No, dat ken ik wol dwaan”, sei de gaudief, en lake ris om 
de boer sîyn frjemd útstel. “Hawar! ik weagje ‘m er oan!”, sei de boer. 
“Hjir op dizze stobbe kenne wy ’t wol ha.” De boer lei syn lytse finger op 
’e stobbe, en sei: “Feech mar ta!” De kerel ûnderhelle it mes, en krekt 
do’t hy tafeechde loek de boer syn finger tebek; it mes fleach yn de taaie 
stobbe wei, en siet sa fêst dat it er sa yn ienen net wer út te lûken wie. 
– Doe de boer, net slûch, naam handich dy kerel te pakken; hy hie ’m al 
gau rûngear op ’e strjitwei, want de boer wie bêst tsjin him opwoeksen, 
as er gjin mes hie. Doe helle er in ein tou út ’e bûse, dêr er de moarns de 
ky mei by inoar bûn hie; dêr feugele er de snaak sîn hannen en foetten mei 
fêst, dat er neat begjinne koe. De boer naam syn jild wer op, liet ús maat 
dêr yn de ûnderwâl lizze en makke dat er yn Hurdegaryp kaam, dêr er de 
saak ruchtber makke. Do waard de gaudief dêr wei helle en op in plak 
brocht, dêr er sa lang bleauwe moast oant er syn fertsjinne lean krige.

Iets dergelijks is volgens familieoverlevering mijn betovergrootvader Jurj-
en Eeltsjes van der Kooi (Tietjerk 1826 - Noordbergum 1911) indertijd op 
diezelfde weg overkomen. Hij had als maaier gewerkt ten westen van 
Leeuwarden en was bij avond op weg naar huis met over zijn schouder 
zijn stok waaraan de blauwe zak (blaupûde) met zijn theeketeltje en het 
zuurverdiende geld hing. Bij Zwartewegsend kreeg hij gezelschap van 
twee mannen die vriendelijk aanboden zijn blaupûde te dragen, ‘oars sille 
wy it mantsje wol even snije’. Het ‘mantsje’ haalde zo verwoestend uit 
met stok en ketel dat een van de aanvallers het niet na kon vertellen en de 
andere op de vlucht sloeg. Mijn voorvader moest hiervoor één jaar zitten, 
buitenproportioneel geweld vond de rechter. Vaak heb ik mij afgevraagd of 
beide verhalen iets met elkaar te maken hebben.

Jurjen van der Kooi
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Ate Gri jpstra

DorpsDenker -6- 
“Nou, de zinnen moeten echt niet 
langer worden, hoor,” was het com-
mentaar van een zeer gewaardeerde 
medelezeres van mijn maandelijkse 
bijdragen aan het dorpsorgaan. “En 
de moeilijke woorden zijn ook niet van 
de lucht.” “Au,” wilde mijn enigszins 
gekwetste ego roepen, maar deze van 
weinig volwassenheid getuigende im-
puls werd vanzelfsprekend onmiddellijk 
tot de orde geroepen door mijn als altijd 
overweldigende Rede, die mij fijnzinnig 
voorhield dat zulks wel eens een prach-
tige aanleiding zou kunnen vormen 
voor mijn eerstvolgende schrijfsel. En 
ziehier: een doorwrochte beschouwing 
over het fenomeen Taal. De Taalfiloso-
fie vormt een eigen discipline onder 
mijn vakbroeders. Plato en Aristoteles 
hebben er aandacht aan besteed in hun 
geschriften. Maar ook Karl Popper, Got-
tlob Frege en Noam Chomsky moeten 
in dit verband worden genoemd. En 
Ludwig Wittgenstein niet te vergeten. 
Hij deed in zijn Tractatus Logico-Phi-
losophicus (ahum… over moeilijke 
woorden gesproken) de volgende uit-
spraak: Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen. 
Ik wou maar zeggen! Uhm, nou ja, eer-
lijk gezegd weet ik ook niet ganz genau 
wat hij daar nou eigenlijk precies mee 
wou zeggen. En dat brengt ons bij een 
wezenlijk kenmerk van Taal: het wil 
nogal eens verwarrend zijn. Natuurlijk: 
taal verbindt, is het middel om schoon-
heid in woorden te vangen en elkaar de 
liefde te verklaren. Taal zorgt ervoor dat 
we gedachten met elkaar kunnen uit-
wisselen, sterker nog: taal stelt ons in 
staat om überhaupt gedachten te heb-
ben.  Maar taal kan ook iets afstotends 
hebben, ons tegenstaan, bevreem-
ding, afkeer en afschuw veroorzaken. 
Taal is gebruikt om mensen op te zwe-
pen en aan te zetten tot onbeschrijflijke 
gruwelen. Ja, goed beschouwd is Taal 
een magisch iets. Taal bewerkstelligt 
dingen. Taal roept dingen tevoorschijn 
die er voorheen niet waren. Taal cre-
eert werelden: in den beginne was het 
Woord en er zouden nog vele woorden 
en werelden volgen. Overigens zou de 
reeds genoemde Gottlob Frege het 
met dat laatste waarschijnlijk hartgron-
dig oneens zijn. Volgens hem schept de 
realiteit de taal en niet andersom. Het is 
immers mogelijk om de betekenis van 
een woord te laten variëren, zonder dat 
de werkelijkheid waarnaar het woord 
verwijst verandert. Als voorbeeld haalt 
hij de woorden ‘morgenster’ en ‘avond-
ster’ aan, die beide naar de planeet Ve-
nus verwijzen, maar wel degelijk een 
verschil in betekenis hebben. Maar 
goed, sommige lezers zullen nu het ge-
voel krijgen dat we afdalen in nutteloos 
woordenspel. Terug naar de kern. Taal 
is een complex voertuig voor gedach-
ten en emoties. Het is een verwarrend 
verschijnsel, maar ook verrijkend. Vraag 
maar aan Paulien Whats-her-name 
wiens boekwerkje ‘Taal is zeg maar 
echt mijn ding’ inmiddels tientallen ke-
ren herdrukt is en meer dan 300.000 
keer over de toonbank ging, zodat er 
van windeieren vast geen sprake is. 
Of vraag het aan mijn alter-ego (schrik 
niet, het heeft ook zo zijn voordelen: 
een schizofreen is namelijk nooit al-
leen!) prof.dr. A.F.Th. Grypstra, die er 
een welhaast Jekyll-achtig genoegen 
in schept om huiveringwekkende we-
relden in papiervorm uit te gieten (nu te 
koop in uw lokale Readshop: It Beest 
fan de Westereen voor het schamele 
bedrag van 15 euro!). Tot zover deze 
talige overdenking. Met oprechte excu-
ses dat het hier en daar schreeuwend 
uit de hand liep. Taal bewandelt soms 
onverwachte paden. De Wegen des 
Woords zijn Wonderbaar, zullen we 
maar zeggen. Of wellicht moeten we 
daarover juist zwijgen.

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 10-
Rovers (2)

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Ik ben Jantine Hoekstra, 25 jaar, en ik woon sinds 
tien jaar in Buitenpost. Gedurende de afgelopen 
tien jaar heb ik Buitenpost zien groeien en heb 
ik veel mensen leren kennen. Hierdoor voelde ik 
me telkens meer thuis in Buitenpost. Een goede 
manier om nieuwe mensen te ontmoeten, vond 
ik het bezoeken van een kerk, het beoefenen 
van mijn hobby en het lid worden van een kerk 

en vereniging. Op die manier kun je je passie 
delen met veel meer mensen. 

Mijn grote hobby is het maken van muziek. Tien 
jaar geleden ben ik begonnen met het volgen van 
muzieklessen op muziekschool De Wâldsang. 
In Nes (Dongeradeel), waar ik ben opgegroeid, 
ben ik begonnen op de bugel. Eenmaal verhuisd 
wilde ik wel wat anders en heb ik de trombone 
opgepakt. Al snel was ik lid van brassband Con-
cordia uit Buitenpost, het koperensemble van 
de muziekschool en de bigband van de muziek-
school. Muziek werd telkens meer een passie 
en ik vond en vind het heerlijk om samen met 
anderen mooie en goede muziek te maken!

De afgelopen jaren heb ik in Groningen de HBO-
opleiding Management, Economie en Recht 
gevolgd en ben ik hier afgestudeerd. Vanwege 
mijn kerk en muziekverenigingen in Buitenpost 
wilde ik eigenlijk niet verhuizen naar de stad. 
Studeren in Groningen is prima te combineren 
met wonen in Buitenpost door de goede trein- 
en busverbinding, mits deze op schema rijden, 
dus ben ik in dit dorp blijven wonen en woon ik 
er nog! 

Tijdens mijn opleiding leerde ik allerlei vaardig-
heden die ik nu ook in kan zetten voor onder an-
dere brassband Concordia. Zo is deze week een 
project begonnen op basisschool De Lichtbron 
in Buitenpost waarbij de kinderen van groep 5 
een aantal weken lang les krijgen van een mu-
ziekschooldocent op een koperinstrument van 
de brassband. Samen met de muziekschool en 
de brassband probeer ik zo deze kinderen te la-
ten zien dat het erg leuk en gezellig is om samen 
muziek te maken. Het is erg leuk om dit te or-

ganiseren en om te zien hoe enthousiast de kin-
deren zijn! Op deze manier hoop ik zelf ook bij 
te kunnen dragen aan de binding van mensen, 
jong en oud, met elkaar én met Buitenpost.

Ik geef de pen door aan Gerrit Lolkema

K l im in  de  pen...  
Jantine Hoekstra Muziekliefhebster wil passie delen...

Jantine Hoekstra met haar trombone. (eigen foto)

De foto

De gemeenteraad organiseert een aantal keer per jaar de 
‘Gast van de raad’. Als gast van de raad krijgt u een kijkje 
achter de schermen van de gemeenteraad. U wordt om 
18.00 uur ontvangen door de burgemeester, twee raadsle-
den, een wethouder en de griffier. Zij geven u tijdens een 
broodmaaltijd uitleg over de werkwijze van de gemeen-
teraad. Daarna kunt u de gemeenteraadsvergadering bij-
wonen. Op 8 september waren wij als redactie en lees-
club Kootstertille uitgenodigd. In een informele omgeving 
werden vele bestuurszaken besproken. ‘s Avonds tijdens 
de raadsvergadering werd onder andere gesproken over 
het stationsgebied, waarvan u hieronder een uitwerking 
vindt. (foto: redactie)
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Het ongewapend verzet
De vroegste vorm van verzet tijdens de bezetting was het 
ongewapend verzet. Het begon al vrij snel. Het gebeurde 
in het verborgene. De bevolking merkte er weinig van en 
daardoor sprak het ook minder tot de verbeelding dan het 
gewapend verzet. Die vorm werd opgemerkt, het gebeurde 
openlijk. Men zag de gevaarvolle kant van hun optreden. Dit 
betekende echter niet dat het ongewapend verzet minder 
gevaarlijk was. Integendeel, deze vorm heeft veel slachtof-
fers gebracht. Op een bedachtzame wijze moesten de me-
dewerkers gezocht worden. Hun aantal was veel groter dan 
die bij het gewapend verzet. Het bezorgen van verzetsbla-
den, distributiebescheiden, het zoeken van onderdak voor 
onderduikers vereiste de grootste behoedzaamheid. Maar 
ook in de gastgezinnen was soms spanning voor ontdekking 
of verstoorde verhoudingen. Buitenpost was tijdens deze 
jaren een klein overzichtelijk dorp. Het gemiddelde aantal in-
woners bedroeg 1982 personen. Enkelen begonnen geheel 
los van elkaar met verzetsactiviteiten.
1. Het rondbrengen van de nieuwsberichten uit Londen door 
steenhouwer Klaas de Vries begon in eigen bekende kring. 
Als lid van de afdeling SDAP had hij een vertrouwde achter-
ban. Toen Roel Roosma moest onderduiken en bij De Vries 
terecht kwam, kreeg deze hulp. De oplage werd iets groter. 
Een grote vooruitgang was de aankoop van een stencilap-
paraat. Drukkerij Bonne IJlstra zorgde voor inkt en papier. De 
productie kon sterk verhoogd worden en verliep ook veel 
sneller. De betekende dat ook het verspreidingsgebied kon 
worden uitgebreid. En dat bracht weer grotere gevaren met 
zich mee. Jac. Rusticus, destijds woonachtig aan de Parklaan, 
was vertegenwoordiger bij De Vries. De illegale activiteiten 
bleven voor Rusticus niet onopgemerkt. Al spoedig draaide 
hij volop mee en zorgde meteen voor een vertrouwde ach-
terban. Hij was namelijk lid geweest van de Buitenposter 
Burgerwacht. Deze Burgerwacht was een niet op militaire 
leest geschoeide organisatie, die diende tot een versterking 
van de gemeentelijke politie. Zo werden er schietoefeningen  
gehouden in het onderkomen van deze politie in Nijenstein. 
Direct na de bezetting werd de Burgerwacht op last van de 
bezetter geliquideerd. De sterkte bedroeg toen 52 man-
schappen, onder voorzitterschap van Jacob Pijnacker. Een 
aantal van deze leden werden actief in het verzet. De groep 
rond De Vries had regelmatig contact met Jan Evenhuis te 
Leeuwarden, de centrale persoon in het provinciaal NSF. In 
de achterkamer van De Vries werd enkele keren vergaderd 
met deze provinciale top. Dan stonden twee personen buiten 
op wacht. Maandag 10 juli 1944 werd Evenhuis in Amster-
dam gearresteerd. Het leek er op dat hij weer vrij zou komen, 
maar op zaterdag 15 juli liep het mis. De bezetter deed een 
inval in Tamminga’s pakhuis te Leeuwarden en vond de ge-

hele NSF-administratie. Er 
ging een bericht naar Am-
sterdam, waarop Evenhuis 
reddeloos verloren leek. Nog 
diezelfde dag werd de gehe-
le provincie gewaarschuwd. 
Ook Klaas de Vries kreeg 
een waarschuwing en dook 
onmiddellijk onder. Toen de 
SD hier een inval deed, zat 
Roel Roosma op het kan-
toor. Hij hoorde het tumult in 
de werkplaats en stopte ra-
zendsnel belastende papie-
ren onder in bureau. Wonder 
boven wonder vonden ze 
niets. Moesten de werklui 
zich legitimeren, de 19-ja-
rige Roosma lieten ze staan. 
Dank zij zijn jeugdig uiterlijk 
hebben ze waarschijnlijk 
gedacht dat hij nog te jong 
was. Vrijdag 18 augustus 
viel Evenhuis met nog zes 
personen voor het vuurpe-
loton te Vught. Na de Kerst 
1944 kwam De Vries weer 
thuis. Ondertussen ging het 
illegale werk verder, het NSF 
was een onontbeerlijke hulp-

dienst voor de LO. Behalve de regelmatige collecte, werden 
ook foto’s van het Koninklijk Huis verkocht ten behoeve van 
dit werk.
2. Dr. Van der Kam, woonachtig aan de Stationstraat, kende 
als arts de inwoners van het dorp. Van die kennis maakte hij 
gebruik voor zijn werk in de LO en OD en bouwde daarmee 
zijn netwerk. Van der Kam had landelijke contacten, waar-
onder de bekende Wim Speelman van Trouw. Zijn woning 
werd een doorgangshuis voor gezochte personen. Tweemaal 
kreeg hij de waarschuwing om onder te duiken, zijn naam 
was genoemd in Groningen. De eerste keer bleef hij twee 
weken met “vakantie” en keerde toen weer terug. In mei 
1944 bleef hij tot het einde van de oorlog met zijn gezin on-
dergedoken in Amersfoort, om daar zijn illegale werk voort te 
zetten. Pijnacker nam zijn activiteiten over. 
3. Vanuit huize Terpstra aan de Julianalaan 32 werden onge-
veer 300 onderduikers in Achtkarspelen voorzien van bon-
kaarten. Meestal nam hij een partij mee naar school, de ULO, 
van waaruit ze verder werden gedistribueerd. Er werden ook 
15 nummers van het illegale glad Trouw gestencild in een 

oplage van 500 exemplaren. Voor het onderbrengen van on-
derduikers stond Terpstra in nauw contact met  Groningen, 
Dokkum en Leeuwarden. 
4. Boven het arbeidsbureau aan de Parklaan woonde Tamme 
van der Veer, ambtenaar op dit bureau. Wanneer ’s avonds 
het kantoor gesloten werd en de NSB-directeur Tjibbe Tolsma 
naar huis ging, zocht Van der Veer in zijn bureau  naar namen 
van mannen die voor uitzending naar Duitsland in aanmer-
king kwamen. Deze namen schreef hij over, waarop hij en 
zijn vrouw Jantje van der Veer - Leistra hen waarschuwden. 
Van der Veer overleed op 9 maart 1945 ten gevolge van zijn 
illegale werk. 
5. Gerrit Leistra, ambtenaar op het gemeentehuis en zwa-
ger van Tamme van der Veer, vernietigde op verzoek van de 
groep Terpstra het bevolkingsregister van Achtkarspelen. 
Daarmee verloor de bezetter de administratie van de man-
nen die zij kon gebruiken. Tevens wist hij 11 blanco en 45 
ingevulde persoonsbewijzen te bemachtigen voor de LO. 
Vanwege zijn functie had Leistra toegang tot de kluis. De 3e 

juli 1943 moest hij na sluitingstijd zg. nog even zijn werk af-
maken. Toen iedereen vertrokken was, ging hij aan de slag. 
Onder grote spanning voltooide hij zijn karwei. Nog diezelfde 
dag vluchtte hij naar Donkerbroek, om enige tijd later onder 
de naam van P.J.B. Mansvelt in Zeist onder te duiken.
6. Aan de Voorstaat 70 woonde Joost van Kuil. Van Kuil was 
een meester in het vervalsen. Bonkaarten en zegels wist hij 
zo nauwkeurig na te maken, dat ze niet of nauwelijks van de 
echte waren te onderscheiden. Soms waren ze iets te licht 
van kleur, wanneer ze te lang in de zon lagen te drogen. 
7. Bij al deze activiteiten was Jacob Pijnacker eveneens bezig 
met de LO en tevens de OD.
Hij had connecties zowel in Buitenpost als in de gehele ge-
meente en daar buiten. Het ongewapend verzet nam steeds 
grotere vormen aan. In onze vorige aflevering hebben we dan 
ook gezien hoe het uiteindelijk meer met elkaar in verband 
werd gebracht. Maar een geplande organisatie kan nog zo 
goed zijn, als de onderlinge verbindingen en de evaluatie niet 
of nauwelijks werken, blijft het een papieren geheel. Dit be-
sefte Pijnacker maar al toe goed. Daartoe organiseerde hij 
tevens een “clandestiene berichtendienst”.
8. Een zestal koeriers(ters) onderhielden de verbindingen. 
Eveneens een vorm van ongewapend verzet, gevaarlijk, dat 
menig koerier(ster) in de lande het leven kostte. In één der 
volgende afleveringen meer hierover. Bovenstaand schema 
van activiteiten laat zien dat het LO-werk in Buitenpost vrij 
intensief werd uitgevoerd.

Jasper Keizer
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Tamme van der Veer, de verzets-
man die het met zijn leven betaal-
de. (foto: Jasper Keizer)

Buitenpost 1940-1945 deel -18-

Programma Passage 2011-2012
Evenals vorig jaar presenteert de christelijke vrouwengroep Pas-
sage in Buitenpost haar programma voor het komend seizoen. 
Al onze avonden beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.
20 oktober 2011: Samen op zoek naar familie in Colombia
spreekster: mevr. Bijlsma uit Broeksterwoude
locatie: Herbranda
10 november 2011: Provinciale ontmoetingsdag
locatie: de Lawei te Drachten
‘s Morgens spreker: de heer Marinus van den Berg.
thema: Afscheid nemen in de tijd.
‘s Middags: optreden van het operettekoor Animato uitLeeu-
warden.
17 november 2011: Actuele informatie over erfrecht en an-
dere zake
spreekster: notaris mevr. Mook uit Surhuisterveen
locatie: Herbranda
2011-2011-2011: gezamenlijke kerstviering met alle christen 
vrouwengroepen o.l.v. de doopsgezinde vrouwengroep
locatie: de Schakel, ‘s middags om 14.30 uur 
20 december 2011: Creatieve morgen (kerststukjes maken) 
o.l.v. mevr. Elsinga
locatie: Herbranda
19 januari 2012: Het andere Bangladesh (met dia’s)
spreker: de heer W. Akkerman uit Buitenpost
locatie: Herbranda
16 februari 2012: Jaarvergadering, onderwerp Reis door 
Rusland
spreker: de heer Meirink uit Wijnaldum
2 maart 2012: Wereldgebedsdag
locatie: doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan
15 maart 2012: Beelden en grafische kunst
Aan de hand van dia’s laat mevr. R Woudwijk uit Opeinde al-
les zien over haar werk.
locatie: Herbranda
2012-2012-2012: Samen met de CPB sluiten we het seizoen 
af met muziek en sketches verzorgd door mevr. de Jong uit 
Grijpskerk.
locatie: Herbranda
mei 2012: Landelijke ontmoetingsdag.
Bent u geen lid en wilt u toch eens een avond meemaken, 
dan bent u als gast van harte welkom. Informatie bij J. Buma-
Sijbrandi, tel. 0511-541816.

Programma Stichting Oud 
Achtkarspelen 2011-2012
Stichting Oud-Achtkarspelen organiseert elk winterseizoen 
een aantal lezingen over de historie van Achtkarspelen. Ieder-
een die belangstelling voor de geschiedenis van onze regio 
heeft is welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is 
gratis.
Dinsdag 1 november 2011: 200 jaar familienamen in Fries-
land
spreker: dhr. Theo Kuipers
locatie: Bibliotheek Jacobus Schurerweg 14 Surhuisterveen
aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 10 januari 2012: Kolonisatie van de Friese veen-
gebieden
spreker: dhr. Jan Slofstra
locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost 
aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 6 maart 2012: Folklore op tafel: van schop tot bord, 
keukengerei als erfgoed
spreekster: mevr. Carolina Verhoeven
locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost 
aanvang: 19.45 uur
Zaterdag 17 maart 2012: Historische en genealogische dag 
in Surhuisterveen

Bestuur Stichting Oud-Achtkarspelen:
Ben Datema, Kootstertille, voorzitter, tel. 0512-332855, Atty 
van der Heide, Kootstertille, secretaris, tel. 0512-331247, 
e-mail: heide116@zonnet.nl en Anne van Lune, Buitenpost, 
penningmeester, tel. 06 34326641.

Kuddedieren

Een weiland. De kont in de wind
staart het vee over de lage landen.

Dit is wat het dier prettig vindt.
Dat hij hetzelfde leven leidt
als al zijn bloedverwanten

geeft hem voldoende veiligheid.
Het is wat kuddedieren samenbindt.

Een dorp. Achter veel ramen staan
twee identieke planten naast elkaar.
Het kan ook om twee vazen gaan

of hoge kandelaars van hout.
En imitatie stuit niet op bezwaar:

meedoen is wat een band opbouwt.
Past menigeen zich daarom aan?

Nelleke Kemps

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van

31 oktober.

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

Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl.



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

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

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

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 21 oktober.

Oplossing prijspuzzel augustus.
De puzzel in het augustusnummer heeft 25 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: Zomervakantie. 
De winnaar is: Phillipus Roorda, Parallelweg 2.

Pri jspuzzel
door Cornelis Visser

appel

populier

hazelaar

boswilg

citroen

vlier

berk

haagbeuk

esdoorn

hemel

hulst

kers

pruim

laurier

magnolia

olijf

peer

kornoelje

sleedoorn

Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

De sterk verouderde kassen 
achter het schoolgebouw 
van het AOC aan de Prof. 
Wassenberghstraat in Bui-
tenpost, zijn dit jaar vervan-
gen door een geheel nieuw 
complex van ongeveer zes-
honderd vierkante meter. 
De ene kas wordt speciaal 
ingericht voor plantenteelt 
en de andere heeft alle fa-
ciliteiten voor de aanleg en 
onderhoud van tuinen. Tus-
sen deze twee kassen is 
een nieuw bloemschiklokaal 
gerealiseerd. Dit lokaal is ge-
koppeld aan een winkelge-
deelte. Het groene onderwijs 
in Buitenpost speelt hiermee 
in op de hedendaagse en 
komende onderwijsontwik-
kelingen, waarbij praktijkge-
richtheid voorop staat. Door 
deze nieuwe kassen is het 
best mogelijk dat men vol-
gend jaar weer de prijs in 
de wacht sleept van “Beste 
Bloemschikschool van Ne-
derland”, een prijs die je niet 
zomaar krijgt toegewezen! 
De openingsdatum is nog 
niet bekend, op dit moment 
wordt nog volop (door onder 
andere leerlingen) gewerkt 
aan de inrichting. 

Het AOC timmert aan de weg

Boven de opgeknapte kassen, onder het bordje dat de eerder verkregen 
titel trots vermeldt. (foto: redactie)

Schipper úw groenteboer, het adres voor:

- fruitmanden vanaf € 6,- 

- de beste (klei)aardappelen

- zuurkool uit het vat

- hutspot

- heerlijke vruchtensappen

- nog steeds Hollandse aardbeien

- bezorgen van bijv. een fruitmand of zak aardappelen

onderstaande aanbiedingen geldig van dinsdag 27-09-2011 t/m zaterdag 01-10-2011

Nieuwe oogst spaanse clementines

Zoet-vol sap-zonder pit 15 stuks voor € 3,-

Friese borgers

     5 kilo € 2,99!

Koopje van Geert bananen

     per kilo € 0,89

Be Different Kleding Buitenpost

Een winkel voor dameskleding met comfortabel draagbare kleding, gemaakt 
voor dames met een maatje meer, die zich modieus willen kleden.

De nieuwe najaarscollectie van Be Different Kleding hangt alweer in de 
winkel. De kleren van dit najaar zijn bij ons: legergroen, kerrie, taupe, smoke 
purple, cognac, bordeauxrood en natuurlijk de basiskleur zwart. 
De kleding is verkrijgbaar in de maten 42 t/m 58.

Tevens is er nu ook de nieuwe sport bh van Anita verkrijgbaar. Deze bh won 
de “Red dot design award 2011”, het kwaliteitslabel van de jury voor hoge 
designkwaliteit. De bh biedt een actief ‘sweat management’ en maximale steun 
met het hoogste draagcomfort.

Op onze website: www.bedifferentkleding.nl kunt u alvast een indruk krijgen 
van onze nieuwe najaarscollectie.

Kom eens langs en neem een kijkje in onze winkel. 
Wij geven u graag een eerlijk advies.

Be Different Kleding
Kerkstraat 17
9285 TA Buitenpost
tel. 0511-542864



Er zijn best veel mensen die een hond hebben. Op de 
paadjes aan de rand van ons dorp, ideaal om honden 
uit te laten, kun je dan ook regelmatig bazen met hun 
dier voorbij zien komen . Hondenbezitters Henny Balk 
en Ed Pols vallen tussen al die tweetallen toch wel een 
beetje op: bij het uitlaten voeren zij minimaal twee en 
soms wel zes honden met zich mee. 

Ed en Henny zijn hondengastgezin, sinds tien jaar voor de 
Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren en daarvóór voor 
een andere stichting. De SHHH herplaatst honden (en ook 
andere kleine huisdieren), afkomstig van particulieren, maar 
ook van laboratoria, bij andere particulieren. Henny en Ed zijn 
daarbij een tussenschakel: er zijn niet altijd direct geschikte 
plekken beschikbaar bij een nieuwe baas, dus dan vangen zij 
de dieren tijdelijk op.
Het is soms een volle bak: zelf hebben ze twee beagles, 
daarnaast zijn er één of twee gasten, maar als het zo uitkomt, 
hebben ze er nog een paar oppashonden van familie of ken-
nissen bij, van wie de baasjes bijvoorbeeld met vakantie zijn. 
“Toch is het hier heel rustig, hoor”,  zeggen ze. “Want wij 
zijn zelf ook rustig.” De drie honden die me bij binnenkomst 
even nieuwsgierig hebben besnuffeld, liggen er tijdens ons 
gesprek inderdaad relaxt op hun kussens bij, alsof ze de 
woorden van Ed en Henny willen onderstrepen.

Het maakt  voor Henny en Ed een hoop verschil of de gast-
honden uit een laboratorium komen of van een particulier. 
Honden van een particulier zijn over het algemeen al zindelijk 
en sociaal, de honden (veelal beagles) die in een lab geleefd 
hebben, vergen meestal meer inspanning van een gastgezin. 
Ed en Henny: “Die moeten we socialiseren, ze moeten leren 
hoe het is om in de alledaagse wereld te leven. Ze moeten 
overal aan wennen: de televisie, iemand die aan de deur 
komt, het schuiven van stoelen en bovenal het buiten aan de 
lijn lopen. Daarbij maakt het ook nog uit of de honden proef-
dier waren of alleen gebruikt werden om proefdieren mee 
te fokken. Die fokhonden hebben altijd in kennels gezeten, 
in rustige buitengebieden. Die zijn geen prikkels gewend en 
zijn overal bang voor. Ex-proefhonden zijn meer gewend en 
daardoor minder angstig. Ze zijn vaak ook jonger en daardoor 
makkelijker te socialiseren. Het gaat trouwens niet altijd op 
dat labhonden moeilijker voor ons zijn dan honden van een 
particulier: die hebben vaak wel veel geleerd, maar soms ver-
keerde dingen. Het kan dan juist veel moeite kosten om ze 
op de rails te krijgen.
We hebben hier in totaal zo’n 120 honden gehad, waarvan 40 
á 50 beagles. Beagles zijn erg makkelijke honden: mensvrien-
delijk, nooit agressief, goed met kinderen, enz. Dat maakt ze 
heel geschikt voor het laboratorium.

 Wij hebben niet het gevoel dat we door dit werk een slecht 
systeem in stand houden. We doen het juist uit overtuiging. 
Deze dieren zijn bezig geweest voor ons en we vinden dat ze 
na ‘gebruik’ een goed pensioen verdiend hebben, in plaats 
van ze af te maken. Want dat zou het alternatief zijn. Natuur-
lijk zou je het liefst zien dat er geen experimenten met dieren 
zouden zijn. Toch willen we wel allemaal effectieve en veilige 
geneesmiddelen, of nieuwe remedies, zoals implantaten te-
gen doofheid en blindheid. Maar daar gaan experimenten aan 
vooraf en daar heb je proefdieren voor nodig. Een beweging 

als Stichting Proefdiervrij heeft als doel om alle dierproeven 
uit te bannen, maar dat kost tijd. In Nederland is gelukkig al 
veel zo goed mogelijk geregeld. Voor cosmetica mogen dier-
proeven bijvoorbeeld niet meer. Proefdieren mogen hier ook 
niet uitgewisseld of verhandeld worden naar andere labs. En 
een dier dat geopereerd werd, laat men niet meer bijkomen. 
De dieren die uit het lab komen om naar een baas te gaan, 
zijn dus allemaal gezond en dragen geen ‘nare dingen’ met 
zich mee. Vroeger had je de honden- en kattenmepper. Die 
ving loslopende dieren en bracht ze naar het laboratorium. 
Dat kan nu echt niet meer. Laboratoria stellen strenge eisen 
en bewaken de zuiverheid van de raslijn. Het is een gesloten 
wereld. Dat komt deels voort uit angst voor actiegroepen. 
Tegelijkertijd blijven er daardoor natuurlijk ook veel vooroor-
delen bestaan. 

Dit werk geeft veel voldoening. Het is prachtig om te zien 
hoe een bange hond wordt meegenomen door de groep, 
onze eigen dieren. Van hen leren ze nog het beste! Zinde-
lijk worden, naar buiten gaan. Ze zien het vertrouwen dat de 
andere dieren in ons hebben, ze zien hoe het hier werkt. Als 
ze dan uiteindelijk ons huis weer verlaten, moeten we soms 
wel even slikken. Een enkele keer gaat het ook wel eens mis. 
Dan komt een hond bijvoorbeeld niet meer uit de angst. We 
proberen het dan nog wel bij een ander gastgezin of een pen-
sion, maar het komt voor dat het dier toch afgemaakt moet 
worden, omdat het niet is te helpen. Hetzelfde geldt voor 
dieren die bij een vorige baas helemaal verknipt zijn geraakt. 
Maar het omgekeerde gebeurt gelukkig ook, dat zo’n dier in 
een ander gezin toch nog een leuke hond wordt. 

Elk gastgezin wordt gescreend door de SHHH. Er worden 
geen speciale eisen gesteld, behalve dat je ervaring met hon-
den hebt en dat je moderne opvoedmethoden gebruikt. Dat 
wil zeggen goed gedrag belonen en ongewenst gedrag ne-

geren in plaats van te bestraffen. Dat geldt eigenlijk voor alle 
huishonden. (Bij politiehonden is het een ander verhaal, maar 
dat zijn geen huishonden, maar werkhonden.) De stichting is 
overigens altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen, nu vooral 
voor labhonden. Onkosten, zoals eten en dokterskosten, 
worden trouwens vergoed. 
Momenteel is er weinig aanbod van honden van particulie-
ren. Dat komt door ‘Marktplaats’. Als je je hond via de SHHH 
aan een andere baas wilt helpen, kost dat namelijk geld. Via 
Marktplaats levert het misschien wel geld op! Als koper ben 
je dan toch in het nadeel: je weet niet wat voor hond je in 
huis haalt. De stichting screent daarentegen elke hond: niet 
allemaal komen ze in aanmerking voor herplaatsing. Boven-
dien is er, via de stichting, voor mensen die een hond willen 
de mogelijkheid om een labhond te krijgen en dat is prettig, 
want die zijn meer blanco, kneedbaarder. Ook als ex-baas 
weet je dat je hond goed terecht komt, want niet alleen de 
hond, maar ook de nieuwe baas wordt beoordeeld, door mid-
del van een gesprek. Hoe zal men omgaan met de hond, is 
er geld voor de dierenarts, etc. Voor beide partijen, stichting 
en nieuwe baas, is er een proeftijd van vier weken; daarnaast 
levert de stichting ook nog nazorg.

Dit vrijwilligerswerk past bij ons, we vinden het leuk. Het 
gastgezin zijn is in zoverre anders dan ander vrijwilligerswerk, 
dat het 24 uur per dag doorgaat. Maar dat moet je accepteren 
en je moet er ook allebei achter staan. Het is een manier om 
voor de maatschappij iets te betekenen. Ook de dieren zijn 
ons dankbaar. Dat wil niet zeggen dat het niet ‘dubbel’ is. 
Maar we moeten accepteren dat de ideale toekomst er nog 
niet is.”

(Voor meer informatie over labhonden: zie de site van Stich-
ting Hulp en Herplaatsing Huisdieren: www.shhh.nl)
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Henny Balk en Ed Pols: gastgezin voor honden

Ed Pols en Henny Balk met twee van ‘hun’ honden. (eigen foto)

De foto’s

Buitenpost een buiten post? Jan Willem en Simone Zwart kwamen in Breda de routewijzer tegen die naar hun woonplaats leidde. (eigen foto’s)

Sprekwurd fan de moanne

Widze

Spitich dat de wurden ‘widze en widzje’ wat yn ûnbrûk rekke 
binne. Prachtige wurden mei in heech gehalte oan taalmuzyk. 
It sjongt folle mear as ‘wieg’ en ‘wiegen’.

Yn Ikkerwâld, dêr stie myn widze.
In Akkerwoude, daar ben ik geboren.

Ik bin net yn ‘e widze lein foar sportfrou.
Ik ben niet bestemd om sportvrouw te worden.

Ynbrekke, dat is him yn ‘e widze net foarsongen.
Inbreken, dat is hem in de opvoeding niet geleerd.

Se is yn in gouden widze berne.
Ze is een kind van rijke ouders.

By de buorlju komt ynkoarten de widze oer de flier.
Bij de buren verwachten ze een baby.

Net foar de widze soargje ear’t it bern makke is.
Niet op de zaken vooruit lopen.



Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt 
de leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad 
de Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het 
Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diplo-
ma’s  zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind. 
De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uit-
gangspunten:

Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.

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

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

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

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

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

Kerkstraat 19 Buitenpost (wordt per januari 2012 Kuipersweg 16)

VOORDELIGE EINDEJAARS
BOEKENVERKOOP START 1 OKTOBER

 Al onze boeken met een :  gele ba lk 40% kort ing
  rode balk 30% kort ing
  bruine balk 20% kort ing
  ramsj 70% kort ing

Tevens verkoop van STEVIA ZOETSTOF
 * Uit het zoetste plantje ter wereld
 * Volkomen natuurl ijk
 * In potten van 350 ml. €  6,95
 En verder: Een proefmonster bergkernzout l igt voor u k laar.
 
 Lees het boek Water en Zout €  14,90
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K leuren maar...
door Donny Windsant

Anne’s ansichten

Een bijzondere opname. Het is het herenhuis met praktijk die in 1908 werd gesticht door dokter Dijkhuis, een zeer geziene arts in 
Buitenpost en wijde omgeving. Dijkhuis was ook de eerste dokter die in 1910 een auto aanschafte. Voor de auto staat de chauffeur 
Gerben de Jong en achter de open wagen de dokter zelf. Achter het stuur mocht even plaatsnemen het overbuurmeisje Trijntje van der 
Zwaag. De twee jongens voor de auto zijn Kees Velding en Lu Dijkhuis. Dokter Dijkhuis is door een ongeval bij de versiering van zijn huis 
ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 om het leven gekomen. De laatste huisarts die hier zijn beroep uitoefende 
was dokter G.J. van Helden. Sinds enkele jaren wordt dit pand bewoond door de heer A. Jongsma en mevrouw R. Venema. Mevrouw 
Venema heeft hier haar haptonomiepraktijk.

11-9-2001, tien jaar nadien, 11-9-2011
 
Het is al weer tien jaar geleden dat de aanslagen in o.a. New York plaats-
vonden. Velen van ons weten nog precies wat er op 11 september 2001 
gebeurde, waar men was en wat men deed op het moment dat de beelden 
de wereld ingingen over de vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden. 
Voor mevrouw Hennie Slingerland-Boersma van de Kalmoes in Buitenpost 
was het een bijzondere dag en ze wil haar verhaal in deze krant vertellen.
Op 11 september 2001 werd ik 47 jaar. De dag verloopt zoals anders. ‘s 
Morgens komt mijn moeder, de enige die de hele dag komt, we hebben 
geen grote familie. De hele dag zitten we wat bij elkaar, mijn man, mijn 
moeder, de buurman die op de koffie komt. ‘s Middags druppelen de kin-
deren binnen. We zitten gezellig bij elkaar en hebben het over van alles. De 
televisie hebben we niet aan. Om kwart voor vier komt buurvrouw Rens 
met haar dochter. Maaike heeft het syndroom van Down, maar weet heel 
goed wanneer buurvrouw Hennie jarig is. Rens zegt: “Dat is me toch ook 
wat daar in Amerika, twee vliegtuigen door de Twin Towers”. Ze zegt er 
fluisterend achteraan: “Doe alsjeblieft de televisie niet aan, want Maaike 
moet daar niet te veel van meekrijgen”. Hoewel we geneigd zijn om de 
tv gelijk aan te zetten, blijven we rustig zitten en hebben het er niet over, 
inwendig toch heel nieuwsgierig en ook wel angstig. Hoe kwetsbaar zijn 
we? Wat ze daar in Amerika doen, kan dat ook bij ons hier in Nederland 
gebeuren? We praten allemaal alsof er niets aan de hand is, maar onder-
tussen krijgen we wel de kriebels. Rens en Maaike blijven niet lang, ze 
zijn de deur nog niet uit, of de televisie gaat aan. Vol ongeloof zien we de 
beelden, keer op keer, de angst van de mensen die weglopen, de ontred-
dering. Dit is niet te bevatten, we zijn overdonderd. De avond met visite 
verloopt met discussies, meningen, maar we merken dat het goed is om 
het er met elkaar over te hebben, het ongeloof blijft, ook nu nog. Telkens 
als die beelden worden vertoond ben ik gefascineerd en denk ik aan al die 
mensen in de torens. Het ene ogenblik nog onderweg naar je werk, of al 
achter je bureau, het volgende ogenblik, ben je weg, dood. Ik ben verder 
gegaan met mijn leven en ben dit jaar op 11 september 57 jaar geworden. 
De datum zal altijd beladen blijven.

Desgevraagd wil de gemeentesecretaris wel iets 
meer zeggen over de nieuwe raadzaal in het gemeen-
tehuis – werkelijk een prachtige ruimte, die sinds een 
paar weken in gebruik is. De heer Van der Sluis: “De 
nieuwe raadzaal is bedacht als ‘Huis der Gemeente’, 
dat wil zeggen als moderne dorpspomp, ontmoetings-
plaats. De zaal is flexibel – er kan geschoven worden 
met het meubilair, zodat er plaats ontstaat voor kleine 
en grotere vergaderingen: raadsvergaderingen en per-
soneelsbijeenkomsten in de eerste plaats. Heel com-
fortabel hierbij zijn de twee ruimtes boven de raadzaal. 
Die kunnen gebruikt worden voor kleine commissie-
vergaderingen, of voor bijvoorbeeld overleg- of stilte-
ruimte. Zo vindt er binnenkort een congres over de 
jeugdzorg plaats voor alle Friese gemeenten. Vlak bij 
het spoor gelegen is de raadzaal hiervoor een mooie 
en moderne ruimte. Zo zullen er vaker vergaderingen 
belegd kunnen worden voor mensen die niet een eigen 

vergaderplaats hebben. De gemeente streeft naar een 
hoge bezettingsgraad en hanteert hierbij verschillende 
tarieven. De zaal is ook beschikbaar voor culturele 
evenementen zoals concerten, theatervoorstellingen 
en lezingen. Stichting het Behouden Huis krijgt de eer 
een eerste culturele voorstelling te verzorgen. Die zal 
zijn op zondagmiddag 9 oktober. Strijkkwartet Alauda 
uit Amsterdam geeft dan om 15.00 uur een klassiek 
concert. De gemeente vraagt hiervoor geen tarief; zij 
biedt zelfs, om een feestelijk tintje te geven aan deze 
eerste keer, de consumpties aan. Vergaderingen met 
een commercieel oogmerk betalen voor de ruimte, al 
naar gelang – hier levert de gemeente maatwerk. Het 
is reeds gebleken dat de klank in de hoge, lichte zaal 
prachtig is. De gemeente biedt op deze nieuwe manier 
kansen aan de cultuur in de gemeente Achtkarspelen 
en mogelijk nog daarbuiten.”

10 november, dag van de mantelzorg 
Ben jij jonge mantelzorger? Veel jongeren maken het mee! Er is bij hen 
thuis iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of 
psychische ziekte,een handicap of een ernstige verslaving. Dat kan je va-
der of moeder zijn maar ook een broer of zus of een ander familielid, zoals 
opa of oma. Dan ben je ook jonge mantelzorger. Bij 1 op de 6 jongeren is 
dit het geval. Dat is niet raar, maar soms wel zwaar. Omdat je je zorgen 
maakt over jouw familielid, bijvoorbeeld. Of omdat je meehelpt om de 
boel thuis draaiende te houden, door de was te doen, te koken, of de 
boodschappen. Of op te passen op een broertje of zusje. Wat helpt als 
je voor iemand zorgt? Je schaamt je misschien, je denkt dat anderen het 
toch niet begrijpen, of je vindt dat anderen er niets mee te maken hebben. 
Toch kan het helpen om met iemand te praten die je vertrouwt of die ook 
voor een ander zorgt. Op de Dag van de mantelzorg 10 november gaan we 
graffiti spuiten met jonge mantelzorgers in It Koartling in Buitenpost.

Kom je ook? Meer informatie en/of opgave tel. 0511-542849 of e-mail: 
sylvia.klein@friesewouden.nl. 

Ben je zelf geen jonge mantelzorger maar ken je er wel een, geef deze op 
dan kunnen wij hem of haar uitnodigen.

Wat  verenigt  ons...  

Schutjassociëteit De Freonskip
Sociëteit De Freonskip is weer gestart met haar kaartavonden. Deze wor-
den altijd gehouden op de eerste vrijdag van de maand. Het seizoen loopt 
steeds van september tot en met april. Deze avonden zijn altijd bijzonder 
gezellig. Mochten er nog liefhebbers voor schutjassen zijn, dan zijn die van 
harte welkom. Onze bijeenkomsten worden gehouden in de achterzaal 
van The Point. De eerste schutjaspartij heeft inmiddels plaatsgevonden en 
die kende de volgende uitslag:

1. Peet Mulder 60-27 8. Minze Stiksma 44-41
2. Anne van der Kloet 60-36 9. Popke Hoekstra 44-43
3. Gooye Jansen 53-40 10. Freek Bekkema 43-42
4. Floyd Tjeerdsma 51-36 11. Jaap Wiersma 43-46
5. Foppe de Vries 50-41 12. Geert de Haan 43-51
6. Luut Dijkstra 49-43 13. Ale de Haan 38-46
7. Willem Veenstra 45-48 14. Lieuwe van der Wijk 33-54

Info-adres: Foppe de Vries, Julianalaan 26 Buitenpost, tel. 541444. 

Gesprek met gemeentesecretaris van der Sluis

Schenkingen aan IJstijdenmuseum
De ANWB heeft aan de stichting IJstijdenmuseum 
een bedrag van € 2000,- toegezegd voor de geplande 
nieuwbouw en herinrichting van het IJstijdenmuseum. 
Ook heeft Han Schootstra van de Enitor te Buitenpost 
een bedrag van € 500,- namens zijn bedrijf toegezegd. 
Met de toekenning van deze bedragen staat de teller 
bij het IJstijdenmuseum op het moment op een bedrag 
van € 17.300,-. Een goed begin aldus Jan Kloosterman 
voorzitter van de stichting. Het stichtingsbestuur is 

heel blij met de brede steun uit de regio en van lan-
delijke fondsen voor het herinrichtingproject van het 
IJstijdenmuseum. De samenleving geeft daarmee 
aan dat men het IJstijdenmuseum wil behouden en 
belangrijk vindt aldus Kloosterman. Zoals bekend zal 
het project ongeveer € 87.000,- gaan kosten en gaan 
de vrijwilligers van het museum voor een bedrag van € 
30.000,- inverdienen door een groot deel van het werk 
zelf uit te voeren.

Spits gezegde

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand;

iedereen denkt er genoeg van te hebben.

Bezoek ook onze website:

www.binnenbuitenpost.nl




