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Rioleringswerkzaamheden aan de Mejontsmastraat
Op diverse plekken in Buitenpost zijn grondwerkzaamheden aan de gang. Deze vinden plaats om de afvoer van regenwater te scheiden van het rioolwater, 
omdat het rioleringssysteem bij ernstige regenval de overvloed aan water niet kan verwerken. Nu komt op een diepte van 4,5 meter een aparte afvoer voor 
regenwater en daarboven één voor het rioolwater. Het verkeer in diverse straten ondervindt hierdoor hinder. 

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie

Voorjaar

De maand mei kent nogal wat gedenk- 
en feestdagen. De dag van de Arbeid is 
op 1 mei. Op 4 mei de Nationale Doden-
herdenking. Die is ook dit jaar goed 
verlopen. Zowel in de Fonteinkerk als 
bij het oorlogsmonument waren nog 
meer belangstellenden dan vorig jaar. 
Het is verheugend te noemen dat de 
jeugd goed vertegenwoordigd was 
en dat leerlingen van basisscholen bij 
oorlog en vrede worden betrokken. 
Er wordt op school over gesproken 
en deze kinderen schrijven daarover 
veelal zelf een gedicht. Het zoveel mo-
gelijk betrekken bij het begrip vrijheid 
is niet alleen voor nu, maar óók voor 
de toekomst van onschatbare beteke-
nis. Moederdag is tevens een opval-
lend begrip in mei. Hemelvaartsdag 
valt ook meestal in deze maand. Het-
zelfde geldt voor de Pinksterdagen. 
De meivakantie zou je zelfs als feest-
dagen kunnen aanmerken. Al met al 
een opvallende maand dus. Dit is in 
2012 alweer het vijfde nummer van 
onze dorpskrant. Gelukkig valt er 
nog steeds heel wat over Buitenpost 
en de Buitenposters te melden wat 
de moeite waard is. De huis-aan-huis 
bezorging van De Binnenste Buiten 
is in andere handen overgegaan. De 
gebroeders Langenberg hebben deze 
taak op zich genomen en daarbij aan-
gegeven dat het hun bedoeling is deze 
krant op even snel rond te brengen als 
de familie Zwiep. Ook op deze plaats 
willen wij alle bezorgers van dit gezin 
onze bijzonder hartelijke dank betui-
gen dat ze met mooi weer, maar ook 
onder mindere weersomstandighe-
den paraat waren. Om iedere maand 
ruim 2.000 exemplaren in een mum 
van tijd te verspreiden is geen kleinig-
heid. Namens alle Buitenposters be-
dankt voor uw inzet.

Ontwikkelingsvisie Buitenpost-centrum IV
Zoals in deel III werd aangegeven, gaan we nu 
verder met de uitgangspunten.

Uitgangspunten
De Kruidhof en het IJstijdenmuseum worden 
met het stationsgebied verbonden door een be-
tere route te maken. Het moet direct zichtbaar 
en beleefbaar worden vanaf het station dat er 
een toeristische trekpleister ligt. De bezoekers-
stroom moet vanuit het station en vanaf de par-
keerplaats aan de noordkant van het spoor wor-
den binnengehaald. Meerwaarde ontstaat als 
deze route al iets van het aanbod van de Kruidhof 
en het IJstijdenmuseum kan laten zien, zodat er 
wat te beleven valt en men nieuwsgierig wordt.
Om de relatie tussen het stationsgebied en het 
centrum verder te verbeteren, worden vooral 
de langzaamverkeersstromen (voetgangers en 
fietsers) bediend. Ook het gebied Herbranda kan 
daarin betekenisvol zijn. Deze omgeving  is aan-
geduid als herstructureringsgebied. De grootste 
verandering betreft de zone van de Voorstraat. 
Hier zal een sfeer gecreëerd moeten worden 
waarin de stroomfunctie voor het verkeer niet 
langer overheersend is. Vooral in de zone van de 
Bakkershoek tot aan de Irenestraat zal de herin-
richting moeten leiden tot een gebied dat ook 
voor winkelend publiek aantrekkelijk wordt vorm-
gegeven met inachtneming van de dorpsontslui-
tingsfunctie die de straat blijft houden. De sfeer 
van de Kerkstraat moet hier over de Voorstraat 
min of meer doorgetrokken worden, zodat het 
winkelen aan de noordzijde van de Voorstraat ook 
wordt aangemoedigd. Er zijn enkele plekken in 
kaart gebracht die voor ontwikkeling of herstruc-
turering in aanmerking komen. Het betreft hier 
de wat grotere gebieden die aandacht behoeven. 
Dat neemt niet weg dat ook op perceelsniveau 
nog het een en ander kan worden opgepakt.

Visiekaart
Verfijning van de uitgangspunten is noodzakelijk 
en daarvoor is de ‘visiekaart’ opgesteld. Daar 
zijn de principes duidelijker naar de feitelijke toe-
stand vertaald. Er wordt ingezet op een goede 
stedebouwkundige invulling van de aangegeven 
locaties die voor ontwikkeling of herstructure-
ring in aanmerking komen, waarbij:

- een aantrekkelijke centrumstructuur ontstaat;
- winkels en voorzieningen optimaal van elkaars 

aanwezigheid profiteren;
- een strategische ligging van de trekkers van 

groot belang is;
- er sprake is van een goede bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheden;
- parkeergelegenheid in het centrum tevens als 

‘bronpunt’ fungeert voor winkelen in de omgeving;
- voor wat betreft de eventuele herontwikkeling 

van de locatie op en rond de huidige locatie 
van de Poiesz supermarkt, de parkeergelegen-
heid op de Voorstraat wordt georiënteerd;

- een goede routing en minimale barrières tus-
sen de winkels aanwezig zijn;

- de inrichting van de openbare ruimte evenzeer 
van belang is.

Nadere uitwerking
Verbetering van de Voorstraat door:
- herinrichting van het gehele tracé tussen de 

Parklaan en de Herbrandastraat met aandacht 
  voor verbijzondering van de kruispunten ter 

ontmoediging van het doorgaande verkeer en 
  het verbeteren van de leefbaarheid;
- herinrichting van het gebied Bakkershoek-Ire-

nestraat tot een aantrekkelijker gebied voor 
het winkelende publiek;

- het bieden van ontwikkelingsruimte voor win-
kelclusters, waarbij het systeem van lintbe-
bouwing leidend is voor de invulling;

- het bieden van ruimte voor verbetering of her-
structurering van bestaande plekken;

- het herstructureren van de wooncluster Herbran-
da en daardoor dit gebied meer hij het dorp te 
betrekken, een beter contact met het stations-
gebied te maken en tegelijk de groene en ecolo-
gische kwaliteit van het gebied te benutten;

- het toevoegen van groen om tegelijk meer 
ecologische structuur aan te brengen.

Versterking van de positie van de Kruidhof en 
het IJstijdenmuseum door:
- een betere route tussen Kruidhof/IJstijdenmu-

seum en het station, respectievelijk de par-
keervoorziening. De huidige route opwaarde-
ren met een bijzondere uitstraling en met de 
mogelijkheid van een poortelement;

- de Kruidhof/IJstijdenmuseum in oostelijke 
richting uitbreiden en It Koartling benutten 
ten behoeve van de zichtas vanuit de School-
straat;

- een goede relatie tot stand brengen tussen 
de Kruidhof en het IJstijdenmuseum en het  
centrumgebied. Het moet uitnodigend zijn om 
vanaf de Kruidhof c.a. richting het centrum te  
gaan en vice versa.

Versterking van het stationsgebied en omstreken
Kernpunten zijn:
- het stationsplein herinrichten voor halen-bren-

gen en als halteplaats voor het openbaar ver-
voer (bussen/taxi’s), alsmede de realisering 
van een veilige passage van het spoor voor  
voetgangers. Het parkeren vooral aan de 
noordzijde van het station;

- aan het stationsplein ruimte bieden voor de 
ontwikkeling van gebouwen (spoor gerela-
teerd en/of  kantoren);

- nieuwe langzaamverkeerroutes richting het dorp;
- het herinrichten van de Stationsstraat en toe-

voegen van groen, mede in relatie tot de ver-
bouw van het gemeentehuis. 

Overige aspecten
Het streven is om de karakteristieke gebouwen 
zo goed mogelijk te respecteren en waar mogelijk 
te behouden. Wat niet wil zeggen dat al die pan-
den een beschermde status wordt toegekend. 
Een afweging in die zin dient plaats te vinden in 
het kader van de ontwikkeling van het gemeen-
telijke monumentenbeleid dat gemeentebreed in 
een afzonderlijk traject wordt voorbereid. In deze 
ontwikkelingsvisie vormt bovengenoemd stre-
ven het uitgangspunt. Dat wil echter niet zeggen 
dat bij concrete ontwikkelingen op een bepaalde 
locatie geen afweging gaat plaatsvinden omtrent 
de vraag of in het belang van die ontwikkeling 
concessies aan dit uitgangspunt moeten worden 
gedaan. Een formeel beschermde positie is voor-
behouden aan panden die de monumentensta-
tus bezitten. Verder het verbeteren van randen 
en overgangen bij parkeerterrein door inpassing 
met behulp van hagen.

In deel V komt het verkeer aan de orde.



Op 24 juni en 15 juli 2012 organiseert verhalenver-
telster Baukje Fennema van Ithaka in samenwerking 
met De Kruidhof een meespeelvoorstelling voor kin-
deren in de kas van De Kruidhof.
Verhalenvertelster Baukje Fennema van theater It-
haka vertelt en een aantal kinderen uit het publiek 
beelden het verhaal uit. Voor de kostuums van de 
kinderen wordt gezorgd. Hierdoor ontstaat een 
prachtige voorstelling!

Op 24 juni 2012: ‘Het kind van de Ooievaar.’
Fokel en Falko hebben verdriet. Ze zijn nu al zeven 
jaar getrouwd en nog steeds hebben ze geen kindje. 
Ze praten bijna niet meer met elkaar. Hun verdriet 
is te groot. Ze hebben geen woorden meer om el-
kaar op te beuren… Ten einde raad gaat Fokel naar 
‘de brenger van geluk’, meneer Ooievaar. Misschien 
kan híj haar helpen. En dan lijkt alles goed te komen. 
Meneer Ooievaar schenkt Fokel een ei, waar een 
prachtig kindje uit komt! Fokel en Falko noemen haar 
Sinne-Strieltsje, omdat ze straalt als een zomerdag 
in augustus… Maar dan komt door een raar misver-
stand een einde aan hun geluk. En Sinne-Strieltsje 
straalt niet meer. Ze wordt langzaam maar zeker een 
naar en brutaal kind, die het alleen maar leuk vindt 
om haar ouders te plagen. En wat in eerste instantie 
een sprookje leek, is een nachtmerrie geworden…… 
Hoe zou dit aflopen?

Op 15 juli: Ludo de Ridder
Mare Takke is verhalenvertelster en meestal doet ze 
dat in haar eigen herberg ‘De zoete inval’. Op de dag 
dat de kinderen (het publiek) aankomen, heeft ze net 
een nieuw verhaal verzonnen. Op het plein staat ze 
fier te zingen, opdat een ieder die avond bij haar aan 
tafel komt om lekker te eten, maar ook om te luiste-
ren naar haar kersverse verhaal. En dan begint Mare 
Takke te vertellen. Over een dappere ridder Ludo, die 
op een goede dag op weg gaat om zijn tweelingzus 
te redden. Over een Witte Vrouw die steeds zijn pad 
kruist, als hij het moeilijk heeft. En over de huilende 
rivier, die het niet goed met hem vóór heeft… Terwijl  
Mare vertelt, hangt iedereen aan haar lippen. En je 
ziet het gewoon voor je, want haar gasten ( de mee-
speelkinderen!) beelden de mysterieuze lotgevallen 
van ridder Ludo, lustig uit!

Informatie en reserveren
Beide voorstellingen beginnen om 14.30 uur en du-
ren ongeveer een uur. De kosten zijn € 5,00 per per-
soon inclusief de entree voor De kruidhof en onze 
grote educatieve kinderspeeltuin. De voorstelling 
is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Reser-
veren is gewenst want: vol=vol. Reserveren kan via 
info@dekruidhof.nl. Op de dag zelf kan aan de kassa 
worden betaald.

Beurs gevonden
Er is een beurs met inhoud gevonden in Buitenpost. De eigenaar van de 
beurs kan contact opnemen met: Bennie Wiersinga in Kollumerzwaag. 
Mobiel 06 24168171 of per e-mail: bennie@kollumerzwaag.nl.

Wie kweekt de zwaarste courgette?
Binnenkort kan de jeugd t/m 12 jaar haar groene vingers testen met een 
heuse courgettewedstrijd bij botanische tuin De Kruidhof. Deelnemers 
hebben tot en met 29 september aanstaande de tijd om mee te doen 
met de wedstrijd met als doel de zwaarste courgette te kweken. Vanaf 
eind mei krijgen de jeugdige bezoekers van De Kruidhof bij de uitgang 
een courgetteplantje en een wedstrijdformulier mee. De bedoeling is om 
je groene vingers te testen om zo de mooiste en lekkerste courgettes 
te kweken. Degene die de zwaarste courgette heeft gekweekt, wint de 
wedstrijd en ontvangt een leuke prijs. Ook voor de nummers twee en drie 
is er een verrassing. Tijdens de Sap!dag op zaterdag 29 september aan-
staande is er een speciale kraam waar de deelnemers hun courgette kun-
nen laten wegen en hun wedstrijdformulier inleveren. De winnaar wordt 
aan het einde van de dag bekend gemaakt. Kinderen die hun courgette 
komen laten wegen, betalen tijdens de Sap!dag geen entreeprijs. 
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Ontmoet je passie en doe mee met de Week van de 
Amateurkunst!
Dans je flamenco, maak je keramiek, doe je aan 
crossmedia of misschien aan fluisterpoëzie? Geef je 
drumsessies of straattheaterworkshops? Zing je in 
een zeemanskoor of soleer je als jazzzangeres? En wil 
je deze passie delen met een groot publiek? Doe dan 
mee aan de Week van de Amateurkunst van 2 tot 9 juni 
2012. Meld je aan! Zin om mee te doen? In je eentje of 
met een groep? De WAK (week van de amateurkunst) 

biedt je een breed podium! Keunstkrite is de regionale 
WAK-coördinator voor Noordoost Friesland gaat aan 
de slag om met jou en andere amateurkunstenaars en 
organisaties er een daverend succes van te maken.

Kijk op de website www.keunstkrite.nl of mail ons via 
wak@keunstkrite.nl voor meer informatie.

De familie Wolthuis uit Hurde-
garyp heeft de Stichting IJstij-
denmuseum een zeer fraaie 
schoenleestbijl geschonken. 
De schoenleestbijl heeft de fa-
milie zelf jaren geleden gekre-
gen van een kennis die vond 
dat deze goed in hun stenen 
verzameling zou staan. Nu de 
familie Wolthuis naar een klei-
nere woning verhuist wilden 
ze de schoenleestbijl aan een museum schenken en 
hun keus viel daarbij op het IJstijdenmuseum. Volgens 
amateur archeoloog Lammert Postma van het mu-
seum gaat het hier om een schitterend exemplaar en 

stamt de bijl zeer vermoedelijk 
uit de bandkeramiek cultuur. De 
bijl is gemaakt van een diabaas 
steensoort en werd voor ge-
bruik voorzien van een houten 
steel. De bandkeramiek cultuur 
ontstond ongeveer 7500 jaar 
geleden op de lössgronden in 
Limburg. Er zijn uit deze cultuur 
soortgelijke bijlen bekend. Ze 
werden onder andere gebruikt 

voor het uithakken van boomstammen die tot een 
boomkano werden gevormd. Het stichtingsbestuur 
is zeer ingenomen met deze schenking en heeft de 
schoenleestbijl inmiddels in een vitrine geplaatst.

IJstijdenmuseum krijgt prachtige bijl als geschenk

Friese bibliotheken presenteren
moordspel op Facebook
‘Weet jij wie het gedaan heeft’
Van 4 t/m 8 juni organiseren de Friese bibliotheken een Moordspel op 
Facebook. Een spannende thriller vormt de basis van het spel. De 
bibliotheken werken samen met de Friese schrijver Bart Kingma. Hij 
schreef het verhaal speciaal voor dit spel. Iedere dag wordt een deel 
van het verhaal op facebook.com/bibliotheekfryslan gezet. Iedereen kan 
meedoen, hints oplossen en stemmen op wie het gedaan heeft. Het 
moordspel wordt georganiseerd in het kader van juni - de Maand van het 
Spannende Boek. Het moordverhaal is geïnspireerd op het thema van dit 
jaar: het kwaad in jezelf. Door het verhaal op Facebook te publiceren willen 
de bibliotheken een breed publiek op een nieuwe manier laten ervaren 
dat lezen spannend en leuk is. Op woensdag 30 mei wordt de proloog 
vrijgegeven op facebook.com/bibliotheekfryslan. Ook kunnen deelnemers 
dan alvast kennismaken met de personages. Op maandag 4 juni begint het 
moordspel. Raad wie de dader is en maak kans op een weekend weg.

Kindervoorstelling Ithaka in de kas van De Kruidhof

De foto

Bij het gemeentehuis en tegenover het station zijn oplaadpunten 
voor elektrische auto’s geplaatst. Per zuil kunnen twee auto’s 
worden opgeladen. (foto: Hielke Boorsma)

Aangepaste verschijningsdatum 
juninummer Bibupost
Het juninummer zal, in verband met de voorgenomen vakantie van de 
opmaker van onze krant, twee weken later dan normaal verschijnen, na-
melijk op 16 juli. Dit houdt dus in dat ook de uiterste kopij-inleverdatum 
twee weken opschuift naar vrijdag 6 juli.

Opbrengt collecte Nederlandse 
Hartstichting
De collecte van de Nederlandse Hartstichting in de week van 16 t/m 21 
april heeft in Buitenpost € 3855,63 opgeleverd. Collectanten hartelijk dank 
voor jullie inzet! En gevers bedankt voor jullie gift, namens de Nederland-
se Hartstichting.

Sport en spel instuif in De Kruidhof
Op woensdagmiddag 11 juli organiseren we een sport-en spelinstuif voor 
kinderen van groep 5 tot en met 8. Dus van 8 tot en met 12 jaar ongeveer 
waarbij de Markant route onderdeel is van de middag. De definitieve invulling 
volgt nog. De entreeprijs is € 1,00. Opgave via d.haisma@achtkarspelen.nl.

De nieuwe aanplant aan de Kuipersweg is helaas het slachtoffer geworden van onnodige 
vernielzucht. (foto: Hielke Boorsma)

De foto
Inschrijving Swaddekuier 
start met nieuwe website
De stichting Swaddekuier begint de inschrijftermijn 
voor de eerste lustrumeditie van het wandelevene-
ment met een nieuwe website. Via www.swadde-
kuier.nl kunnen wandelaars zich inschrijven en infor-
matie over het evenement krijgen. De wandeltocht 
door de omgeving van Buitenpost wordt op 10 en 11 
augustus 2012 voor de vijfde keer gehouden. Met een 
spiksplinternieuwe website gaat de Swaddekuier het 
nieuwe wandelseizoen van start. De internetpagina’s 
zijn, evenals het logo, ontworpen door Johan Bouw-
huis. Hij is grafisch ontwerper en tevens docent Me-
diavormgeving aan ROC Friese Poort in Drachten. Met 
mooie foto’s, heldere informatie en een beter inschrijf-
formulier hoopt de organisatie van  de Swaddekuier 
deze editie meer dan 1500 wandelaars aan de start 
te verwelkomen. Inschrijven voor één of twee dagen 
is nu al mogelijk via: www.swaddekuier.nl. Evenals 
voorgaande jaren zijn er weer zes prachtige routes uit-
gezet. Op beide dagen kunnen de wandelaars kiezen 
voor 10, 20 of 40 kilometer.
Uit de voorgaande edities is gebleken dat de routes van 
10 kilometer bij uitstek geschikt zijn als familietocht. 
Ouders en of pakes en beppes die met hun kinderen 
of kleinkinderen eerder hebben deelgenomen aan de 
kortste afstand van de Swaddekuier waren erg enthou-
siast. „Er is veel moois te zien in en rond Buitenpost, 
zo kom je nog eens op plekjes waar je gewoonweg 
niet komt”, waren vaak gehoorde reacties bij de finish. 
Net als vorig jaar hoeven basisschoolleerlingen tot 12 
jaar geen startgeld te betalen. De 20 kilometer blijft 
onverminderd populair bij de volwassenen en de 40 
kilometer bij de geoefende wandelaars.
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De volgende editie verschijnt 
in week 29 van 2012.

™
> Alle nieuwe huurhuizen in Achtkarspelen 
worden voortaan uitgerust met een waterput 
om overtollig regenwater in op te slaan. Stich-
ting Woningbouw Achtkarspelen zegt de enige 
woningbouwcorporatie in Friesland te zijn die 
nieuwe huizen standaard van een waterput voor-
ziet. Het water wordt gebruikt voor doorspoelen 
van het toilet en bespaart een tweepersoonshuis-
houden gemiddeld € 75,00 per jaar. Toiletgebruik 
maakt zo’n 30 procent uit van het waterverbruik 
van een huishouden. SWA betaalt de regenput 
en wordt niet doorberekend aan de huurder.
> Twee mannen uit Buitenpost (25 en 27) zijn 
vorige maand op het Jouster verkeersplein aan-
gehouden. Ze worden verdacht van diefstal van 
drie wasmachines bij een winkel aan de Schul-
pen in Joure. Een medewerker van de winkel 
zag eerder twee mannen in een bestelbus weg-
rijden met de wasmachines. Bij controle bleek 
dat deze uit het magazijn weggenomen waren.
> Burgemeester Piet Adema blijft in elk geval 
tot het eind van dit jaar aan als waarnemend 
burgemeester in Achtkarspelen. Hij zou eerst tot 
medio juni dit jaar blijven, maar de gemeente is 
nog niet begonnen met de zoektocht naar een 
opvolger. Mogelijk wordt de vacature binnenkort 
opengesteld. De gemeenteraad moet beslissen 
of er een nieuwe waarnemer komt of dat er een 
burgemeester wordt aangesteld voor een volle-
dige termijn.
> De tien consultatiebureaus in Achtkarspelen 
staan er bijna de helft van de tijd ongebruikt bij. 
Een efficiënt bureau heeft een bezettingsgraad 
van 90 tot 100 procent. In Achtkarspelen ligt dit 
cijfer gemiddeld volgens de GGD Fryslân op nog 
geen 60 procent. Op basis van het aantal inwo-
ners zou Achtkarspelen drie bureaus moeten 
hebben De gemeenteraad maakte vorig echter 
geld vrij om in elk dorp in de gemeente een 
babybureau open te houden. De raad vond dat 
de drempel voor ouders om hun kind te laten 
controleren zo laag mogelijk moet zijn.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Mei 2012

De dodenherdenking heeft dit jaar meer mensen getrokken dan voorgaan-
de jaren. Bij de evaluatie blijkt het 4 meicomité tevreden over de opkomst, 
ook omdat er veel jongeren waren. Er waren meer deelnemers dan op ge-
rekend was, waardoor er niet voor iedereen een roos was om bij het monu-
ment neer te leggen. De aanwezigen vonden dit een mooi gebaar. Volgend 
jaar wordt weer geprobeerd om subsidie te krijgen voor een spandoek, dat 
meerdere jaren kan worden gebruikt.

Ander positief nieuws is dat na de IJsheiligen ons dorp er zomers uit zal zien, 
ondanks het slechte voorjaarsweer. Plaatselijk Belang en de BUVO zorgen 
samen voor een aantal ‘ hanging baskets’ bij de mooie lantaarnpalen aan 
de Kuipersweg, de Kerkstraat en de Voorstraat. 

Minder positief is het bestuur van PBB over de opkomst bij de jaarvergade-
ring. We hadden op meer belangstelling gerekend, zeker gezien de goede ont-
vangst in het gemeentehuis. Je kunt het ook positief uitleggen: iedereen is te-
vreden over wat het bestuur in naam van haar leden doet en heeft dus geen 
reden om de jaarvergadering te bezoeken. Mocht dit niet zo zijn, of hebt u 
zaken waarvan u vindt dat PBB er aandacht aan zou moeten besteden, dan 
kunt u altijd onze voorzitter Auke Attema benaderen (attema@zonnet.nl). 

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Marianne Rigter, bestuurslid

Nieuw in de redactie
Mijn naam is Liesbeth. Vanaf mijn 
zesde levensjaar woon ik in Buiten-
post. Dus veel mensen kennen mij 
waarschijnlijk met de achternaam 
‘Leguijt’. Ik heb fijne jeugdjaren in 
Buitenpost gehad, wonend aan de 
rand van het dorp. Lekker spelen 
met buurtkinderen, in wat toen nog 
‘de nieuwbouw’ was. En ook tijden 
struinen in de weilanden achter 
ons huis. Heerlijk, wat een vrijheid. 
Tijdens de zomervakantie de feest-
week, in het rustige dorp was op-
eens van alles te doen: leuk. Tijdens 
mijn pubertijd trok ‘de stad’ meer 
dan Buitenpost, op zoek naar meer 
drukte en meer te beleven. Maar 
na mijn studententijd, waar ik acht-
hoog op een flatje in een drukke stad 

woonde, verlangde ik toch weer naar de rust en de ruimte van het dorp. En zo 
kwam ik weer,  in het voor mij zo vertrouwde dorp,  Buitenpost terecht. Dat is 
nu alweer ruim twaalf jaar geleden. Mijn man, Wim Ribbink, is na tien jaar al 
goed vertrouwd met Buitenpost. Vijf dagen in de week werk ik op een basis-
school in Leeuwarden. In de tijd die over is lees, knutsel en wandel ik. En ook 
geniet ik ervan om mensen te ontmoeten. Het redactiewerk kan daar nog 
prima bij. Inmiddels ben ik al weer een tijdje lid van de redactie. Eens in de zo-
veel tijd hoop ik de opmaak van de krant te gaan doen. Op dit moment word 
ik nog ingewerkt in het redactieleven. Tot nu toe bevalt het me zeer goed! Ik 
leer Buitenpost weer van een heel andere kant kennen. En verder vind ik het 
fijn om mee te mogen werken aan een krant die graag gelezen wordt door 
Buitenposters en iedereen die zich met Buitenpost verbonden voelt.

Avondvierdaagse 11 juni
Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt er ook dit jaar weer een avondvier-
daagse georganiseerd in Buitenpost. In de week van 11 t/m 15 junikunnen 
de wandelliefhebbers vier avonden lang aan hun trekken komen op een 
aantal mooie routes in de directe omgeving van Buitenpost. Startplaats is 
elke avond bij het Haersmahiem aan de Eringalaan, waar ‘s avonds om 6 
uur kan worden gestart met een route die elke avond weer anders is. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 3,00. De wandelaars moeten in deze week dus 
vier avonden lopen. Normaal gesproken zal er gewandeld worden op de 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht één van deze avonden 
niet uitkomen dan kan de woensdag als een inhaalavond worden gebruikt 
(route van de maandag wordt in omgekeerde richting gelopen). Het is ook 
mogelijk één avond te wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 2,50. 
Voor de wandelaars die vier avonden hebben gelopen ligt er op vrijdag-
avond (of donderdagavond) een medaille klaar. Door de ééndagswandelaar 
kan direct na de wandeling de medaille in ontvangst worden genomen. 
Als primeur hebben we dit jaar ook elke avond aangepaste routes welke 
gelopen worden door de bewoners van het Haersmahiem. Opgeven kan 
elke avond bij het startpunt. Vrijdagavond zullen de wandelaars onder be-
geleiding van een tamboerkorps worden binnengehaald. Zo kunnen ook 
andere dorpsbewoners meegenieten met dit feestelijk gebeuren.

De avondvierdaagse wordt al vele jaren met veel enthousiasme door een 
groepje vrijwilligers georganiseerd. Zoals bij vele organisaties is ook hier 
behoefte aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u leuk om ook eens 
te helpen bij de stempelposten, als oversteekhulp bij weg of spoor welke 
elke avond op verschillende plekken weer bezet moeten worden, meld u 
dan aan bij Cisca de Boer, tel. 541169. Hier kunt u ook terecht met andere 
vragen over de avondvierdaagse. De avondvierdaagsecommissie Buiten-
post wenst iedere wandelaar(ster) plezierige wandeluren toe.

Let op: Er wordt gestart bij het Haersmahiem aan de Eringalaan!

Buitenpost viert eerste wedstrijd 
Oranje groots
Zaterdag 9 juni zal in Buitenpost een feest georganiseerd worden rondom 
de eerste wedstrijd van Oranje. Op plein Nijenstein komt een scherm van 
ruim 12 m² waar we met elkaar de eerste wedstrijd van het Nederlands 
elftal kunnen beleven. Het is een feest van en voor het dorp Buitenpost. 
Mogelijk gemaakt door samenwerking van de BUVO, de Feestweekcom-
missie, de voetbalclub, Plaatselijk Belang, de BCB en de gemeente. De 
activiteiten voor de jeugd beginnen op plein Nijenstein al om 15.00 uur. 
Voor zowel jong als oud zijn er leuke prijzen te winnen.
Oranje speelt op zaterdag 9 juni tegen Denemarken tijdens het EK in Po-
len en Oekraïne, de wedstrijd begint om 18.00 uur. De BUVO heeft aan 
de voetbalwedstrijd een actie gekoppeld. Bij elke betaling ontvangt de 
klant een winkaart. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op 
prachtige prijzen, is de juiste uitslag te voorspellen van Nederland - Dene-
marken. De ingevulde kaart kun je vervolgens in de BUVO-bus deponeren. 
Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de EK-feestavond op zater-
dag 9 juni in Buitenpost en krijgen persoonlijk bericht. De prijzen variëren 
van een door Klaas Jan Huntelaar gesigneerd Oranjeshirt en Adidas EK-
ballen, tot helikoptervluchten boven het dorp Buitenpost. De actie duurt 
van maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni.

Balspelletjes voor de kids
De festiviteiten voor de jeugd beginnen al om 15.00 uur op plein Nijen-
stein te Buitenpost. Kinderen van 5 t/m 12+ mogen zich op zaterdag 9 
juni inschrijven voor leuke balspelletjes. Zo is er ‘puntenschieten op doel’, 
‘bungeerun’ en de ‘puntenbasket’. Per leeftijdscategorie zijn er prachtige 
prijzen te winnen. Bovendien krijgt elke deelnemer een verrassing, gratis 
ranja en een suikerspin. Voor de allerkleinsten is er een springkussen. Een 
bezoek aan plein Nijenstein in Buitenpost is dus zeker de moeite waard 
voor en tijdens de wedstrijd Nederland - Denemarken.

Israël-avond met Bart Repko
Bart Repko woont en werkt al jaren in Jeruzalem. Op woensdag 11 juli 
komt hij in Buitenpost. Dan gaat hij onder andere spreken over de visie op 
de Joden en Israël door de eeuwen heen. Het belooft een boeiende avond 
te worden. Wilt u meer weten over Bart Repko’s activiteiten in Jeruzalem 
of over de door hem geschreven boeken, kijk dan op www.neverbesilent.
org. Dus graag tot ziens op woensdag 11 juli om 19.30 uur aan de Marconi-
straat 5 (gebouw Christengemeente) te Buitenpost. Deze avond wordt ge-
organiseerd door ‘Israël Werkgroep Buitenpost’. Meer info op Facebook.

Drietal e-mailadressen Bibupost
Door de grote hoeveelheid mail die we ontvangen willen we die wat beter 
overzichtelijk houden. We hebben daarvoor nu drie e-mailadressen. Eén 
voor kopij (hier moeten dus alle artikelen die u geplaatst wilt zien naartoe 
worden gezonden, maar niet de advertenties): bibupost@gmail.com, 
één voor advertenties (voor alle vragen rondom en ook opgave van adver-
tenties): u.groenhart@upcmail.nl en één voor alle overige vragen en corres-
pondentie: redactie.bibupost@gmail.com.

Workshop likeur maken van de 
meidoorn op De Kruidhof

Op dinsdag 12 juni vanaf 19.30 uur organiseert De Kruidhof in samenwer-
king met Tjitske Postma van De Krûdwiizer in Noardburgum een bijzon-
dere workshop. Tjitske Postma, erkend kruidenvakvrouw neemt u mee in 
het verhaal van de meidoorn. Daarna geeft zij een demonstratie waarin zij 
u leert likeur te maken van de meidoorn. U kunt tijdens de workshop ook 
proeven van de likeur en u krijgt het recept mee naar huis. Mensen die 
ter plekke graag een likeur willen maken, vragen wij zelf een liter graan-
jenever of brandewijn en een glazen potje van 1 liter met deksel mee te 
nemen om de likeur in te bewaren. De workshop duurt tot ± 21.30 uur.
Aanmelden kan via info@dekruidhof.nl. Kosten zijn € 12,50 per persoon 
en kunnen ter plekke contant worden voldaan. Aan de workshop kunnen 
maximaal 15 personen deelnemen. Schrijft u zich dus tijdig in.

De foto

Gespot aan het Berkenlaantje. Hielke, gefeliciteerd! (foto: Hielke Boorsma)



Figuurstickers voor kaarten:
5 voor € 2,00



De Raad van Bestuur van Friesland 
Bank heeft na een diepgaande 
strategische analyse vastgesteld 
dat een zelfstandig bestaan van 
Friesland Bank niet meer realis-
tisch is. De hardnekkige fi nanciële 
crisis en toenemende complexiteit 
en regelgeving vragen om buffers 
en draagkracht, die voor Friesland 
Bank op termijn steeds lastiger op 
eigen kracht te realiseren zijn. In de 
volle overtuiging hiermee de belan-
gen van alle betrokken partijen op 
de beste wijze te dienen, is het 
initiatief genomen tot de integra-
tie met Rabobank. (bron: Friesland 
Bank).

Opgaan, blinken en verzinken
Emmy begon op 1 september 1968 
haar loopbaan bij de bank. “Het 
was toen nog de Coöperatieve Zui-
velbank”, blikt ze terug. “Die bank 
was op 13 juni 1913 opgericht en 
zou volgend jaar 100 jaar hebben 
bestaan. In 1970 is de naam Coö-
peratieve Zuivelbank veranderd in 
Friesland Bank. De afdeling waar ik 
zat, moest ervoor zorgen dat op alle 
papieren en neonreclames de naam 
veranderde. Friesland Bank werd 
een ijzersterk merk. Wim Crouwel 
heeft het vignet ontworpen. Eigen-
lijk stelt het niet veel meer voor dan 
een grote F, maar een aantal jaren 
geleden is vastgesteld dat het nog 
steeds aan de eisen voldoet. Het 
was een hele bijzondere gebeurte-
nis dat een bedrijf van naam veran-
derde.” Emmy was pas zestien jaar 
toen ze ging solliciteren bij de bank. 
Ze weet nog dat ze een groen man-
telpakje droeg. Ze werd meteen 
aangenomen. “Ik ben begonnen 
als archiefmedewerkster. Ik stapte 
het archief binnen en dat was een 
van de gelukkigste momenten van 
mijn leven. Ik wilde altijd al naar een 
kantoor met heel veel mappen. En 
daar stond het er vol mee. Ik heb 
veertig jaar bij de bank gewerkt en 
ik kan zeggen dat ik nooit één mo-
ment heb gedacht: wat is het hier 
vervelend. Ik ben elke dag met 
plezier naar mijn werk gegaan.” 
Emmy stamt nog uit de tijd dat 
elke mutatie van een klant door een 
medewerker in een map werd bij-
gehouden. “Prachtig werk”, vindt 
ze nog steeds. “We waren alle-
maal jong en zagen hoe het bedrijf 
begon te groeien. Toen het aantal 
klanten toenam en daarmee de 
stapels werk, kreeg je de microfi lm 
en de boekhoudafdeling met mag-
neetkaarten werd vervangen door 

computers.” Emmy verhuisde naar 
de afdeling algemene zaken met 
inkoop, waar ook de marketing en 
de pr werden verzorgd. Dat laatste 
had haar hart. “Toen ik bij de bank 
kwam, waren er vijf kantoren”, zegt 
ze. “Van zestig heb ik de opening 
meegemaakt, waaronder het fi liaal 
in Buitenpost. We hadden een net-
werk van meer dan zestig vestigin-
gen. Daar hebben we allemaal de 
openingscampagnes en reclames 
voor verzorgd.” Toen de laatste fi -
lialen geopend werden, gingen de 
eerste weer dicht. “Dat is mijn le-
venswerk geweest”, constateerde 
ze verbijsterd.

Een andere belangrijke taak voor 
de pr-medewerkers was de spon-
soring. “De sponsoring nam een 
grote vlucht. Dat heb ik me toen 
helemaal eigen gemaakt. Ik heb 
daar ook een opleiding voor ge-
volgd. In 1970 kwam de F van de 
Friesland Bank op de shirtjes van 

de Koninklijke Nederlandse Kaats-
bond. Ook sponsort de bank de 
voetbalclubs SC Heerenveen en 
FC Cambuur. We waren ook hoofd-
sponsor van onder andere ‘Simmer 
2000’ en ‘Friesland vaart’.” Emmy 
heeft altijd op het hoofdkantoor in 
Leeuwarden gewerkt en ze ver-
huisde mee naar de glazen koepel 
in het centrum van de stad. “Het 
is één van de mooiste werkplek-
ken in Friesland”, vindt ze. Vanuit 
de koepel ontwikkelde ze activitei-
ten op het gebied van PR en rela-
tiemarketing, maar ook reclames 
voor acties. Een actie van de bank 
die sommige lezers zich misschien 
nog herinneren, is de ‘spaarbiljet-
ten aan toonder’. “Je kon dan voor 

€ 1000,00 zo’n biljet kopen en na 
vijf jaar kon je er wel € 1450,00 voor 
krijgen. Je kon er van rentenieren. 
Per toonderbiljet kreeg je een Grie-
tenijkaart cadeau. Die actie hebben 
we in de markt gezet. We hebben 
heel wat kaarten uitgeteld.”

Verdrietig
Een van de laatste acties van de 
bank was het inzetten van recla-
mespotjes op de televisie met Jort 
Kelder. Emmy wil daarover nog 
wel iets rechtzetten. “Er stond in 
de krant dat de Friesland Bank voor 
het eerst een tv-spot maakte. Dat 
is niet waar. Met het 75-jarig be-
staan is de Friesland Bank met een 
tv-spot op zowel Omrop Fryslân als 
op de nationale televisie geweest. 
Ik heb de spot mee geproduceerd 
en er zelfs aan mee gedaan. Na ne-
gen uur in de schmink zitten, wa-

ren we twee seconden in beeld! 
Wat Jort Kelder betreft zeg ik: tij-
den veranderen. Je kunt van hem 
vinden wat je wilt, maar voor het 
bedrijf was het goed. Hij heeft er 
wel mee gescoord en geld uit de 
maatschappij naar de Friesland 
Bank gebracht. Wat me wel stoor-
de in die spotjes, was dat er zoveel 
verkleinwoorden gebruikt werden 
als ‘kijkertjes’ en ‘vriendjes van de 
bank’. Daarmee bagatelliseer je de 
boodschap.” Over zijn bovenge-
noemde uitspraak over de over-
name door de Rabobank, verzucht 
Emmy: ‘Ja, wat vind ik daarvan. Ik 
vind de uitspraak knap gevonden. 
Zelf vind ik de overname in en in 
triest. Toen ik het hoorde, heb ik 

gelijk de vlag halfstok gehangen”, 
zegt ze, wijzend naar een tafelvlag-
getje van de Friesland Bank. “Er 
bestond een gezonde en vriend-
schappelijke concurrentie tussen 
de banken. Maar de Friesland Bank 
kon zichzelf niet meer staande hou-
den. We mogen blij zijn dat een an-

dere partij zich over ons ontfermt, 
maar ik vind het heel erg voor het 
bedrijf. Er komt geen grafzerk, de 
Friesland Bank wordt niet eens be-
graven. Veertig jaar heb ik voor dat 
de bank gewerkt. Mijn hart heeft 
gewoon de vorm van het vignet. 
Het ergste is dat de naam geheel 
verdwijnt, ook uit onze provincie. Ik 
word er nog weer emotioneel van. 
‘Met een verdrietige Emmy’, zei ik 
als ik de telefoon opnam. Mensen 
die het nieuws hoorden, vroegen 
zich af: ‘Hoe is het met Emmy?’”  

It komt klear
Emmy maakt de overname niet 
meer aan den lijve mee. Na veer-
tig jaar trouwe dienst besloot ze 
zelf op 1 september 2008 te stop-
pen. “Zeven jaar geleden kreeg ik 
borstkanker. Maar ik had de kracht 
om gewoon weer door te gaan. 
Op kantoor werd ik heel goed op-
gevangen. Sommige collega’s zei-
den dat ik ook wel korter kon gaan 
werken. Maar dat wilde ik niet. 
Mijn doel was om eerst weer vol-
ledig terug te komen. En dat lukte. 
Twee jaar later maakten we een 
cruise naar Antarctica. Het was 
prachtig weer. Ik stond daar op het 
dek en ik dacht: Emmy, doe je het 
wel goed? Van de ene op de andere 
dag besloot ik: ik stop met werken. 
De mensen begrepen er niks van, 
want ik was een workaholic. Toen 
ik weg ben gegaan in september, 
begon de bankencrisis… Ondanks 
dat ik een prachtige carrière had 
bij de bank, heb ik nooit gedacht: 

wat jammer dat ik gestopt ben. De 
eerste dag na mijn pensioen liep 
ik lang in mijn ochtendjas rond. 
Op de radio hoorde ik: ‘This is the 
life’ van Amy MacDonald. Ik be-
gon keihard te huilen en ik riep: ik 
hoef er nooit weer heen, ik hoef 
er nooit weer heen! Ik voelde me 
zó bevrijd, terwijl ik een pracht-
baan had. Ik heb zelfs Koningin 
Beatrix mogen ontvangen op het 
landgoed Oranjewoud, eigendom 
van Friesland Bank.” En dan ben 
je met pensioen. “Ik dacht: ik ga 
niet in een gat vallen, ik spring er 
overheen”, zegt Emmy resoluut. 
“Ik ga rustig een uur de krant lezen 
of gewoon wat omtuttelen. Vorig 
jaar ging mijn man met pensioen 
en we komen tijd tekort.” ‘Willen 
is kunnen’, was het handelsmerk 
van de Friesland Bank. Bij Emmy 
vind je dezelfde wilskracht terug. 
“Zelf zeg ik bijna nooit: dat kan 
niet. Ik zeg altijd: It komt klear, mar 
hoe dat wit ik nog net.”
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik heb gelijk de vlag halfstok gehangen
Emmy Dantuma treurt om overname Friesland Bank 

(advertentie)

Halfstok. (eigen foto)

Amnesty 
International
komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld.

“Friesland Bank ruilt vandaag de geur van knapperige voorjaars-
weide en Fries stamboekvee in voor de ammoniaklucht van kip-
pen- en varkensstallen”, luidde de reactie van Jort Kelder op de 
overname van de Friesland Bank door de Rabobank. Ook de dui-
zend medewerkers van de bank reageerden onthutst. Voor ons 
dorp betekent het de sluiting per 1 juni van het kantoor aan de Kui-
persweg. Emmy Dantuma kijkt terug op veertig jaar dienstverband 
bij de Friesland Bank.

Een vertrouwd dorpsbeeld verdwijnt. (foto: Nelleke Kemps)

Sponsor KNKB. (eigen foto)

Het bekende logo van de Friesland Bank 
op de gevel. (foto: Nelleke Kemps)
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Zoals Eline in de vorige editie van de Binnenste Buiten Post al suggereer-
de, denk ook ik niet dat deze krant ongelofelijk populair is onder de jongere 
lezerspubliek hier in Buitenpost. We schrijven geen mooie romans over 
bezemsteelvliegende jongemannen in gevecht met grote tovenaars. Ook 
plaatsen we geen felgekleurde platen met wolken van literaire teksten (ook 
wel stripverhalen genoemd) in onze ‘degelijke’ krant. En van ‘Dolfje het 
Weerwolfje’ hoorde ik tot voor kort voor het eerst. Dus, aangezien ik denk 
dat eerder de ouders dan de kinderen deze krant, onder het genoegen van 
een kopje koffie, ter hand nemen, richt ik me tot u, ouders! Ouders van 
Buitenpost! Hoort mij aan! Is het u ook opgevallen dat uw jeugdige blagen 
(en dan heb ik het vooral over de scooter-/minibike-/brommerrijdende bla-
gen) nogal regelmatig, met mooi weer, de scooter/minibike/brommer uit 
het stof trekken om naar hun vaste hangplek te stuiven? En is het u ook 
opgevallen dat de politiemacht iets minder aanwezig is in ons dorp? En is 
het u ook opgevallen dat de benzineprijs aanmerkelijk gestegen is? Waar-
om, lieve mede-ouders, stel ik u deze vragen? Het zit zo; onze redactie is 
ter ore gekomen van verscheidene Buitenposters, dat er races gehouden 
worden in ons dorp. Rond parkvijvers en op gewone openbare wegen. Dit 
is ons niet alleen ter ore gekomen, ik ben er helaas persoonlijk mee in aan-
raking geweest. En ik kan u vertellen, dat een rustige avondwandeling kan 
veranderen in de schrik van uw leven, als je opeens van de sokken wordt 
gereden door een brullende, benzine slurpende, door jeugdige haantjes 
aangedreven, stinkende scooter/minibike/brommer. Kijk, ik heb niks tegen 
jongeren, reken me er zelf ook nog wel eens, in een wilde bui, toe. Ik heb 
ook niks tegen jongeren op een voertuig, mits ze ermee omgaan zoals hun 
ouders ongetwijfeld van ze verlangen. En ik ga er gemakshalve vanuit dat 
elke Buitenposter ouder, een verantwoordelijke ouder is. Die het fijn vindt 
als de ouderen van ons dorp en de gezinnen met kinderen, ook ongestoord 
van het Buitenposter schoon kunnen genieten, op een mooie zwoele len-
te-/zomeravond. Dus voordat het mooie weer echt van start gaat, wil ik 
u oproepen om uw blagen (mochten uw blagen hieraan mee doen) eens 
vriendelijk doch beslist bij de oren te nemen en ze met hun neus op de 
aanzienlijke benzineprijzen te drukken (gewoon een tip, om overlast te 
stoppen), nu ‘ome’ agent last heeft van de bezuinigingen en we dus meer 
afhankelijk zijn van u, als verantwoordelijke ouders. En mocht u het er als 
ouder toch mee eens zijn, wat uw kind aan overlast veroorzaakt, dan zou 
ik u willen vragen eens in gesprek te gaan met wandelende ouderen of 
even terug te gaan in uw herinnering, toen uw kinderen nog jong waren en 
zomaar vooruit liepen bij een parkwandeling. En smeek ik u, strijk uw hand, 
voor deze mede-Buitenposters, over het hart. Zij zullen u erg dankbaar zijn 
en u heeft met een beetje liefde en een beetje inlevingsvermogen ‘ons’ 
Buitenpost weer een stukje leefbaarder en socialer gemaakt! Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw ouderlijke inzet.

Gesien Leguijt-Soldaat

De molen van Buitenpost
Een kort verslag over molen De Mûnts (de monnik) bij de ijsbaan. Oor-
spronkelijk gebouwd in 1871 bij Oosterhoogebrug, vlak bij de stad Gronin-
gen. Hij moest daar verdwijnen in verband met de aanleg van wegen. In 
1952 werd hij dan ook gedemonteerd, voor afbraak verkocht, en daarna 
opgeslagen bij W.O. Bakker te Harkstede. Deze wilde de molen op zijn 
eigen erf neerzetten maar de familie kon het hier onderling niet over eens 
worden. In 1959 werd de molen op Het West herbouwd. De gemeente 
Achtkarspelen deed dit als compensatie voor het verdwijnen van de laat-
ste molens. De klus werd uitgevoerd door A. de Roos uit Leeuwarden. 
De woonwijk bij de molen was er toen nog niet. In 1989 kreeg de molen 
nieuw riet. Normaal gesproken kan dit wel 60 jaar blijven zitten! Vorig 
jaar werd de houten bovenas (uit 1973) vervangen, enkele jaren daarvoor 
de houten roeden. Helaas draait de molen praktisch nooit (hij zou eens 
slijten) , zodat vogels in het voorjaar het riet op de kap in alle rust konden 
vernielen om er een nest in te maken. De gemeente zou, als eigenaar, 
hier veel actiever in moeten zijn. Nooit draaien? Sleutel inleveren. Aan een 
passieve “molenaar” heeft niemand wat. De vlucht van de molen is ruim 
13 meter. De molen verzakt langzaam.

Fred Ralten

Scootergeweld

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Meldpunt  bedr i jv igheid

> Siton Autogroep officieel erkend duurzaam

Sinds 14 mei is de Siton Autogroep vestiging in Buitenpost officieel Erkend 
Duurzaam autobedrijf. Het certificaat Erkend Duurzaam werd uitgereikt 
door de heer Paul Kok, vertegenwoordiger van de BOVAG. Dit certificaat 
is het bewijs dat Siton Autogroep in alle facetten van de bedrijfsvoering 
duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd.

> Flower baskets in Buitenpost!

Een wens is vervuld! Op dinsdag 22 mei werden in Buitenpost 22 flower 
baskets opgehangen. Al langere tijd werd gesproken over het plaatsen 
van flower baskets in Buitenpost. Vorig jaar werd hiermee een voorzich-
tige start gemaakt door een aantal baskets in de Kerkstraat op te hangen. 
Dit jaar willen we laten zien dat ons dorp ook een prachtige uitstraling 
kan hebben met professionele baskets. Dit is een eenmalig project, ge-
financierd door de BUVO en PBB. Zowel de plaatsing van de baskets als 
het onderhoud worden gedaan door de firma Flower and Shower. Willen 
we in de komende jaren de baskets blijven behouden voor ons dorp dan 
moeten hiervoor sponsoren gezocht worden. Daarom willen wij u verzoe-
ken, als u enthousiast bent over de baskets, dit aan ons te laten weten 
door een berichtje te sturen aan een van de volgende e-mail adressen: 
info@haagenhobby.nl of gdrijdro@hetnet.nl. Met fleurige groet van BUVO 
en Plaatselijk Belang Buitenpost.

Piet Dotinga neemt het certificaat Erkend Duurzaam in ontvangst van BOVAG vertegen-
woordiger Paul Kok.

Gewoon Eline

Eline van der Meulen (18) woont 
haar hele leven al in Buitenpost 
en studeert Communicatie aan 
NHL Hogeschool in Leeuwarden. 
Eline in vijf woorden: sociaal, on-
dernemend, besluiteloos, prettig 
gestoord en passie voor journalis-
tiek & nieuwe media. ‘Dat waren al 
meer dan vijf hè?’

SOG
Zondagavond, kwart voor negen. 
Letters dansen van voor naar ach-
ter en van links naar rèèhechts, van 
hoofd naar schouders en van knie 
naar teen. Een studieboek van hon-
derden bladzijden -binnen de oplei-
ding heel liefkozend de ‘Marketing-
bijbel’ genoemd- staart me de hele 
avond al aan. Eigenlijk al het hele 
weekend, maar daar geef ik na-
tuurlijk niet aan toe; mijn weekend 
was namelijk weer super en ik heb 
geprobeerd om zo weinig mogelijk 
aan school te denken. 
Vrijdagmiddag ben ik na schooltijd 
even de stad in geweest met een 
paar klasgenoten. Vrijdagavond 
maakte ik een to do-lijstje. 

Zaterdagochtend en -middag heb ik 
gewerkt en zaterdagavond ben ik 
naar een gezellig feestje geweest. 
Op zondagochtend mocht ik van 
mezelf lekker lang uitslapen en 
zondagmiddag, tja, toen deed ik 
ditjes en datjes. Totdat vanmiddag 
dat ene moment kwam waarop ik 
een korte pauze nam, mijn agenda 
opensloeg en ik de dikke, rode let-
ters TO DO!!! weer zag staan. 
Oh ja, bijna vergeten (grapje). Ik hui-
ver. Het hele weekend wist ik al dat 
dit moment er aan zat te komen. Bij 
alle leuke dingen die ik deed was er 
namelijk een heel zacht stemmetje 
dat tegen mij zei: “Hé, Eline. Zeg, 
zou jij niet eens eeeh…?” – waarop 
ik snel het stemmetje afkapte en 
aan andere dingen probeerde te 
denken. Jahaaa, de studententijd is 
de mooiste tijd van je leven en bla-
blabla: ik besef ook maar al te goed 
dat we leren voor een succesvolle 
toekomst. 
Maar soms ook even niet, als het 
effe kan. De studenten van tegen-
woordig weten er een hele mooie 
definitie aan te koppelen: studie 
ontwijkend gedrag (ook wel: #SOG). 
Je moet leren voor tentamens of 
examens, of werken aan dat ene 
project, maar omdat je steeds din-
gen verzint om hier onderuit te ko-
men))) kom je echt niet, heus, nee 
echt niet! aan je schoolwerk toe. 
Logisch. 
Mijn vormen van SOG? Die lopen 
uit van zeer nuttige tot totaal niet-
nuttige activiteiten. Nuttig: mijn bu-
reau opruimen en een back-up van 
mijn laptop maken. Niet nuttig: na-
gels lakken, onderzoeken hoeveel 
stof er achter het achterkantje van 
mijn mobiel zit en van foto naar foto 
doorklikken op Facebook, tot ik er 
achter kom dat hij de ex van een 
nicht van een vakantievriend van 
mijn oud-klasgenoot was. 
Als uitstellen een vak was kreeg ik 
een 10+. 

De foto’s

De molen van Buitenpost wordt momenteel bewoond. Een roek heeft het pand “ge-
kraakt” en er zijn nest gebouwd in het riet. Hier op de uitkijk voordat hij naar binnen gaat.

Het nest is hier duidelijk te zien. Onze ongevraagde bewoner brengt hierdoor wel schade 
toe aan de molen. Mogelijk kan hier lekkage door ontstaan. (foto’s: Hielke Boorsma) 

Een dier heeft geen woorden nodig,
het is toch niet van plan om te liegen.

Spits gezegde



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

Lekker eten bij Sama Petite
Sinds april van dit jaar is 
alhier op de Kerkstraat 32, 
Sama Petite gevestigd, een 
lunchroom welke eigen-
tijds, eigenzinnig en zeer 
sfeervol is ingericht. 

Op de uitgebreide lunchkaart 
vindt u onder andere over-
heerlijke sandwiches, soepen/
salades en nog veel meer. U 
kunt kiezen voor een gegrilde 
panini, een kip-kerrie broodje 
of soep van de dag. Er staan 
altijd volop lekkere en betaal-
bare gerechten op het menu. U vindt er de meest uiteenlopende en overheerlijke vis-, vlees- 
en vegetarische gerechten. Ook aan taart is gedacht zoals de bekende kwark/mandarijnen-
taart en verschillende donuts. De uitgebreide keuken is mogelijk door samenwerking met het 
bekende toprestaurant Samiramis uit Grootegast. Door deze samenwerking is het mogelijk 
om een feest(je) te houden bij Sama Petite bijvoorbeeld in verband met pensionering, ver-
jaardag en zelfs een bruiloft. Lunchen of dineren voor grotere groepen (vanaf 25 personen) 
is ook mogelijk, alles kan in goed overleg geregeld worden en ook dan blijft het motto: Veel 
voor weinig! Afhalen en catering tot 300 personen kan ook vanaf € 8,75. Bent u nieuwsgierig 
geworden, kom dan gerust eens binnen wandelen of neem plaats op het terras. De openings-
tijden zijn als volgt: maandag van 13.00-20.00 uur, dinsdag gesloten (eventueel op afspraak 
vanaf 10 personen), woensdag en donderdag van 12.00-20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 
12.00-21.00 uur en op zondag van 16.00-19.00 uur. Telefonisch is Brasserie Sama Petite voor 
lunch-diner en snacks te bereiken op tel. 0511-769019. Het emailadres is: info@samapetite.
nl. Wilt u meer weten, kijk dan op de website: www. samapetite.nl. Namens de redactie veel 
werkplezier en succes gewenst.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga
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Ate Gri jpstra

DorpsDenker -14- 

U kent ze vast wel: mensen met een 
mening. En dan niet zomaar een me-
ning, maar eentje die op granieten ta-
felen is gebeiteld, als ware het door 
de hand des Heren zelve. Zwart-wit-
denkers. Grijshaters. U kent ze wel. 
Bewonderenswaardig volk, hoor. 
Daar niet van. Ik bedoel: wat kan er 
nu heerlijker zijn dan altijd precies te 
weten hoe het zit? Altijd van de hoed 
en de rand te weten. Van de vork en 
de steel. Van het toeten en van het 
blazen. Zulks moet werkelijk hemels 
zijn. En aan de andere kant vast ook 
niet altijd gemakkelijk, aangezien het 
plebs (lees: klootjesvolk) niet altijd zit 
te wachten op de corrigerende klap 
van het klaarblijkelijke, op de slaande 
hand van het toch zo voor de hand 
liggende, op de stompende vuist van 
het evidente, op het geen enkel weer-
woord duldende ‘zo is het en niet an-
ders’. Voorbeelden uit de geschiede-
nis zijn er te over. De mensheid heeft 
het niet zo op met betweters. Die ge-
ven we gifbekers te drinken of nage-
len we aan kruishouten. Zo doen wij 
dat met lui die hun meningen ietsjes 
te ongenuanceerd ventileren. Kom op 
nou, zeg. Wij laten ons niet zomaar 
met ezelsoren op onze gepijnigde 
hoofdjes in verdomhoekjes wegzet-
ten. Het moet hier potdorie niet mooi-
er worden. Weest u overigens gerust: 
uw DorpsDenker rekent zichzelf niet 
tot de categorie van hen die begiftigd 
zijn met rotsvaste overtuigingen. Niet 
dat mijn verlangen nooit uitgaat naar 
het hebben van vastomlijnde opvat-
tingen, hoor. Ik zou voor de verande-
ring ook wel eens een overduidelijke 
opinie willen hebben, dan wel een 
glashelder geluid willen laten horen. 
Maar ja, zo zijn de kaarten nu eenmaal 
niet geschud. Toen de kant-en-klare 
convicties werden uitgedeeld, was 
ik helaas ergens achteraan in de rij 
in slaap gevallen. Story of my life. Al 
zo lang ik hier op het ondermaanse 
rondzwalk, heb ik problemen onder-
vonden met positiebepaling. Bij elk 
mij voor de voeten geworpen vraag-
stuk slaat keer op keer onverbiddelijk 
de twijfel toe en volgen mijn rondtol-
lende gedachten al snel het patroon 
van: ‘aan de ene kant dit en aan aan 
de andere kant dat’. Of: ‘het zou zus 
kunnen zijn, maar het zou ook zo kun-
nen zijn’. Hé, zie ik daar een blik van 
herkenning? Maar natuurlijk: het niet 
hebben van een mening komt veel 
frequenter voor dan het altijd weten 
hoe het zit. Legioenen lagen met mij 
in comateuze toestand in de achterste 
regionen van de hiervoor genoemde 
wachtlinie. Toch kennen we ze wel: 
de geopinieerde predikers van het 
eeuwige gelijk. Ze laten zich over het 
algemeen dan ook niet over het hoofd 
zien. Aard van de beestjes. Voor ons 
als minder bedeelden rest slechts de 
filosofie van Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel als het aankomt op het omgaan 
met de (voor ons) ingewikkelde kwes-
ties van het dagelijkse dorpsbestaan. 
Wanneer we geconfronteerd worden 
met lastigheden, zoals: ‘op welke par-
tij zal ik nu eens stemmen?’, of: ‘zal ik 
nu wel of niet een paraplu meenemen 
als ik om boodschappen ga?’, dan die-
nen we hierin beslissingen te nemen 
volgens het door Hegel (en eerder 
door Fichte) geformuleerde patroon 
van these-antithese-synthese. Eerlijk 
gezegd vind ik dat zelf ook nogal com-
plexe materie, maar het komt hier 
zo’n beetje op neer: A. Ja, B. Nee, C. 
Jee (of: Na). Concreet: u neemt voor 
uw eerstvolgende boodschappentrip-
je wél en níet een paraplu mee. Uw 
enige andere optie is helaas een  me-
ninghebber te worden. Brr.

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

Preek en preekstoel (2)

14. Dominee Salmasius
Een dominee die sterk tot de volksverbeelding sprak en 
waarover tot ver in de twintigste eeuw nog gesproken 
werd was Andreas Salmasius, die van 1721 tot 1728, het 
jaar waarin hij afgezet werd wegens ‘aanhoudende erger-
lijke zonden van dronkenschap, vuil spreken, lasteringen, 
vloeken en sweren’, predikant was van de gemeenten 
Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden. Eens op 
de zondag van Burgumerkermis moest hij ’s middags 
preken, maar dominee had meer trek om naar Bergum 
te gaan. De armen wilde hij echter niet benadelen. De 
opgekomen toehoorders overziende zei hij: “Honderd 
slaperige boeren, honderd duiten; honderd duiten is een 
dertiendehalf. Die zal ik wel geven; Ik ben liever te Bergum in de merk 
(kermis), dan hier in de kerk.” En hij ging.’
(Een duit was 1/8ste stuiver, een dertiendehalf een munt van 12 en een 
halve stuiver.)

Dûmny Salmasius wie in raren ien. As er woe koe er tige preekje. Mar 
meastentiids makke hy der net folle fen. Dat wie benammen de tsjerkerie 
min nei ‘t sin. Hy krige alris in skrobbearring: it moast oars! “No,” sei er, 
“it sil ek oars. Takomme snein daliks. Dan sil ik preekje dat de iene helte 
fen ‘e tsjerke sit te gûlen en de oare te laitsjen. Dan ha jimme jim sin.” 
De tsjerkerie stiek ôf: it soe wol wer wat mâls wurde, tochten de man-
nen. Dy sneintemoarns der gâns folk yn ‘e tsjerke. Want de tsjerkerie hie 
der alris wat oer útlitten: der soe snein wat komme. No wie de tsjerke sa 
ynrjochte dat guon de dûmny op ‘e rêch oansjen moasten. Dy sieten fan 
tersiden. Dûmny oan it preekjen. Alderoatmoedichst, wat kaam er de lju 
op it gewisse. Yn skrille kleuren teikene hy it lot fan de dogenieten. Dat 
de Wâldtsjers, benammen de wyfkes sieten al ridlik gau mei de triennen 
yn ‘e eagen. Dat wie de skare dy ‘t foar him siet. Mar mei de oaren dy ‘t 
njonken him sieten gyng it gâns oars. Dûmny hie achter oan syn steek 
(dominees droegen vroeger een steek) in sturt fan hynstehier en lange ho-
annefearren bifêstige en elke kear as hy mei de holle draaide, en dat kaam 
yn syn heftige rede fensels kear op kear te pas, dûnse dy hoannesturt 
dûmny op ‘e rêch om. Dat wie fansels foar de jongerein in tige ferfaltsje. 
Dy laitsje det it wat ôfdie, en ek de âlderen koene it net litte. Dûmny syn 
wird wie wol útkaam.

Op in oare kear waard dûmny Salmasius te hâlden jûn hy moast mear út ‘e 
Geast preekje. “Ikke?” sei dûmny. “ik preekje ommers út ‘e Geast.” “No, 
as det sa is, den sille wy jo sneintemoarn de tekst yn ‘e preekstoel lizze 
en jo moatte dêr dan oer preekje det it ús ek fatsoenlik oanstiet.” “Dat 
liket my bêst ta,” sei dûmny, “leverje jim de tekst mar en ik sil preekje.” 
De tsjerkerie socht in tekst út dy ‘t fansels net ien fen de makliksten wie, 

brocht dy oan ‘e koster, sa en sa moast der sneintomoarn 
mei hannele wurde. De koster joech de sneintemoarns 
de tekst oan syn opslûpen jonge: hy moast dat papierke 
yn ‘e preekstoel lizze. De jonge bewûndere de tekst ris, 
en skoerde doe it briefke yn alle fodtsjes en flardtsjes. Hy 
krige in skjin bryfke, fan it selde fermaat as it ferskoerde, 
tearde it op en lei it op it sitbankje fen ‘e preekstoel. De 
tsjerkerie sawol as de koster en syn ûndogenske jonge 
sieten yn spanning wat der no folgje soe. Doe ‘t it oan ‘t 
preekjen ta wie tearde dûmny it briefke iepen, beseach 
it oan beide kanten, hâldde it doe yn ‘e hichte sadat it 
tsjerkefolk earst de iene kant en doe de oare kant sjen 
koe en sei wilens: “Hier is niets (de oare kant) en daar 
is niets, uit niets heeft God de wereld geschapen” en 
dûmny preke lyk as de minsken it komselden heard hiene 

oer de wurden dy ‘t hy sapas by it briefke sein hie. Wer hie dûmny it wûn 
en no dûbeld.

15. “Sara baarde ...”
Der wie ris in dûmny, dy hâldde tige fan fiskjen. De tsjerke stie oan ‘t 
fiskwetter en fan ‘e preekstoel ôf  koe er de minsken oan ‘t fiskjen sjen. 
Op in sneintemoarn wie de dûmny oan ‘t preekjen. Hy stie op ‘e kânsel 
en wylst wienen der guon oan ‘t fiskjen. Dêr hie de dûmny ‘t eech op. Hy 
preke oer Abraham. Doe sei er: “Sara baarde...,” en krekt seach er dat ien 
fan de fiskers in grouwe bears oan ‘e angel krige en hyferfolge syn sin mei 
“een dikke!”  It oerrompele him. Mar doe sei hy der fuort achteroan: “Zo 
liegen de goddelozen in Frankrijk, want het was maar een onnozel kindje.” 
Sa rêdde hy him der út. 

16. Motta bona
Dyselde dûmny koe, steande op ‘e stoel, ek troch de tsjerkefinsters moai 
krekt sjen wat der yn syn hôf omhear gyng. Dûmny hie in baarch op it hok, 
mar dat beest briek wolris los en teheistere dan de grientetún. Troch ‘en 
dei moast dûmny syn húshaldster in eachje yn it seil hâlde, mar sneins 
as hja yn tsjerke siet koe hja net tagelyk op ‘e baarch passe. Mar dêrom 
hiene se wat op útfoun: Under it preekjen, op ‘e stoel, soe dûmny troch it 
finster geregeldewei de tún yn it fisier hâlde. As er der wat misrûn, dat wol 
sizze as de baarch (in mot) losbrekke soe, soe dûmny ûnder it preekjen 
syn húshâldster wol in seintsje jaan dat hja fluch nei it hôf moast om de 
baarch wer yn it hok te driuwen. Dat seintsje moast lykwols allinne foar 
de húshâldster bigryplik wêze, oars soe it tefolle opskuor jaan ûnder it 
tsjerkfolk. En sa bitearde it, dat dûmny yn syn preek (oer in ûnderwerp ûnt-
liend oan it Nije Testamint) ynienen ûtrôp: “En Hij zeide: “Martha, Martha, 
motta bona!” ...” Doe wist de húshâldster dat de mot yn de beantsjes 
húshold en hja ferdwûn sa gau mooglik út tsjerke om it beest geweken 
te nimmen.

Jurjen van der Kooi

Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 4-
Dominees C

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Mei in blaugrien koardsje makket 
se in parasjute om har fingers. In 
spultsje fan alle tiden. ‘Wat in be-
kend koardsje’, sis ik, ‘komt út myn 
naaidoaze.’ In bytsje skuldbewust 
sjocht se op. ‘Ja, dat is noch fan 
de jurk fan Jeanètje.’ Och ja, Jea-
nètje…

Tegearre hienen wy har betocht. 
Lapkes sykje, knippe, naaie, en sa 
kaam de nije pop ûnder ús hannen 
ta libben. Se twifele gjin momint, de 
namme waard Jeanètje, kompleet 
mei in swart bosk hier fan in boltsje 
wol. Se wie mâl mei Jeanètje. Alle 

kearen kaam se mei útfanhûs, en 
dan naaiden wy wer fierder. In sliep-
sek, piama, jurkjes, in jas, in hiele 
garderobe. Altyd sliepte Jeanètje op 
‘e stoel njonken har bêd.

‘Hoe giet it eins mei Jeanètje’, 
freegje ik. ‘Net sa bêst’, en se 
slacht de eagen foardel. ‘Is se siik?’ 
‘Nou nee, net siik.’ ‘Of noch slim-
mer?’ Se knikt. ‘Jeanètje leit op 
‘e rommelsouder.’ Ik begryp it en 
slaan even in earm om har hinne. 
Opluchte wipt se fan de bank en 
pakt de iPad. ‘Sjoch, ik stean op 
You Tube mei myn presintaasje.’

Jeanètje 
door Janne Oosterwoud

De liefde is net een flitspaal,
het komt onverwacht en kost je veel geld.

Spits gezegde

De gezusters Dijkstra komen ieder jaar een dag bij elkaar. Ze noemen dit zussendag. 
Ook schoonzus Janny is dan van de partij. Ze doen dit al meer dan 30 jaar. V.l.n.r.: Truus, 
Doetie, Janny, Sees, Anny, Wieke en Tiny. (eigen foto)

De foto

Zoals al in een vorig nummer van de bibupost vermeld, is op zondagmid-
dag 25 maart het nieuwe onderkomen van de christengemeente officieel 
geopend. Na de gastvrijheid van de Fonteinkerk (GKV) en het AOC is een 
eigen plek gevonden, waardoor de christengemeente nu beter kan functi-
oneren. Zoals op veel plaatsen in Nederland een verschuiving van het ker-
kelijk leven plaats vindt, zo ontstond ook hier het verlangen kerkdiensten 
niet alleen op traditionele wijze te houden, maar ook op aangepaste wijze, 
vooral voor de jeugd. Belangrijk zijn ook de contacten tussen de genera-
ties. Kinderwerk, jeugd- en jongerenwerk zijn belangrijk en worden ook 
goed bezocht door de jongeren. Er is een 55+ groep, mannengroep acti-
viteiten, thema bijeenkomsten enz. Zo is de christengemeente ontstaan 
en gegroeid, geheel zelfstandig, niet aan een overkoepelende organisatie 
gebonden. Met langzamerhand ook een geheel eigen stijl. In het voorma-
lig bedrijfspand is een kerkzaal en een ontmoetingsruimte gecreëerd. En 
in de al bestaande kantoorruimtes kunnen vergaderingen, jeugdsoos, crè-

ches en kinder-nevendiensten gehouden worden en hebben voorganger, 
jeugdwerker en administratie een werkplek ingericht. Vrijwilligers van de 
eigen gemeente hebben veel werk verzet om samen met professionals 
de verbouw mogelijk te maken. De stand van het pand op het industrieter-
rein is gunstig vanwege de goede parkeervoorzieningen naast de spoor-
wegovergang. Voor de vele bezoekers uit wijde omtrek, is er eventueel 
ook nog voldoende parkeergelegenheid bij het station. 
Inmiddels is er een Raad van Kerken Buitenpost opgericht, waar alle vier 
kerken in Buitenpost deel van uit maken. In de openingsdienst hebben 
ds. R. Prins en ds. G. van Helden woorden van erkenning gesproken. De 
Christengemeente wil de blijde boodschap brengen, niet alleen in woor-
den, maar ook in daden, wil graag midden in de samenleving staan. Er zijn 
voor elkaar.
Wie een gesprekje of een kop koffie wil, kan van maandag tot vrijdag wel 
eens binnen lopen op de Marconistraat 5, tel. 402515.

Christengemeente Buitenpost



Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

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

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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!

Juni: Ondergoedmaand!
 

Sloggi/Ten Cate 3+1 gratis
Alle BH’s 20% korting
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Jeugdwerk
Popworkshop

Pop is de taal van de jeugd. Het is druk op tv met alle talentenshows. 
Het spelen en zingen van popmuziek en rockcovers sluit helemaal 

aan bij de belevingswereld van jongeren. En wie wil zich nou niet een 
echte popstar voelen? Jongerenwerk van It Koartling gaat in samen-
werking met Popexpress een workshop zelf popmuziek maken organi-

seren. Onder begeleiding van een professionele coach.

wanneer: dinsdag 5 juni vanaf 19.00 uur
voor wie: kinderen van 12 tot 16 jaar

opgave: vóór 1 juni 2012 bij It Koartling of via e-mail:
itkoartling@gmail.nl

Bij voldoende deelname is het mogelijk dat er een vervolg komt op 
de workshops met afsluitend een uitvoering met publiek er bij.
Voor nadere informatie kun je ook kijken op www.popexpress.nl

“Er zijn veel mensen die schilderen. 
Ik ben geen uitzondering.” Met deze 
opmerking zet Jetty Heringa zichzelf 
meteen neer: realistisch, bescheiden.  
Die bescheiden opstelling belet haar 
echter niet om zichzelf serieus te ne-
men: “Ik probeer toch om mezelf te 
ontwikkelen en te blijven zoeken naar 
wat ik het liefst wil schilderen en wat 
voor mij de beste manier is om dat te 
doen.”

Jetty behoort al bijna twintig jaar tot de 
vaste kern van de dinsdagmiddag-schil-
dergroep “It Koartling” van het Koartling. 
Het schilderen was destijds, in 1993, 
betrekkelijk nieuw voor haar. Wel had ze 
voor die tijd al, zolang ze zich kan herinne-
ren, veel getekend. Er heeft zelfs ooit een 
(kinder)tekening van haar in de krant gestaan, in het 
‘stukje voor de jeugd’. Toen haar eigen kinderen klein 
waren, had ze weinig vrije tijd en ebde de aandacht 
voor het tekenen wat weg, maar op een gegeven mo-
ment begon het weer te kriebelen en waagde ze de 
sprong naar de schildercursus.

In de afgelopen jaren wisselden de schilderdocenten 
daar elkaar met regelmaat af. Elke docent had zijn eigen 
manier van lesgeven en legde weer andere accenten. 
Dat bracht haar ertoe om te zoeken naar een eigen stijl. 
Sommige leraren stimuleerden dat ook uitdrukkelijk: pro-
beren te ontdekken wat je mooi vindt en wat je ligt. Ze 
kreeg in de les informatie over de verschillende kunst-
stromingen, ze bekeek allerlei boeken over schilders en 
probeerde al doende uit vinden wat haar aansprak.

Dat bleek een impressionistische manier van schilde-
ren te zijn en dan met name het ruigere werk. Jetty: 
“Mijn schilderijen moeten snel af zijn, liefst in twee 
lessen, anders ga ik pietepeuteren. Als het te precies 
afgewerkt is, vind ik het niet mooi meer.”

Ze werkt met olieverf, met de nat-in-nattechniek. Daar 
kan ze op dit moment het beste mee uit te voeten, 
maar in de toekomst zou ze graag ook eens met houts-
kool willen werken. “Zo probeer ik steeds wat verder 
te komen. Van een van mijn eerste leraren heb ik de ba-
sis geleerd, dus hoe je een schilderij opzet en uitwerkt. 
Daar heb ik nog steeds plezier van. Maar ik wil me ook 
verdiepen. Een goede docent is daarbij heel belangrijk. 
Thuis schilder ik daarom eigenlijk haast nooit. Daar heb 
ik nog niet echt de ruimte voor, maar afgezien daarvan, 
vind ik het ook niet prettig om zonder begeleiding te 
schilderen. Ik moet iemand achter me hebben staan, 
die me verder helpt als ik tegen bepaalde problemen 
oploop. Natuurlijk kijk ik wel eens op internet, waar 
best wat informatie te vinden is; verder kijk ik veel in 
kunstboeken en op exposities naar hoe andere schil-
ders bepaalde zaken aanpakken. Daar doe ik dan mijn 
voordeel mee. Ik schilder zelfs wel eens een schilderij 
na. Heel leerzaam, hoor. En heel inspirerend. Als ik één 
schilder zou moeten noemen die ik bewonder, dan zou 
dat Isaac Israëls zijn. Zijn werk is het grote voorbeeld, 
waar ik naar streef.

Ik probeer steeds spannender dingen te maken, het 
moet iets zijn dat me raakt. Met landschappen of bloe-

men heb ik niet zoveel. Liever schilder ik dieren en dan 
in een ‘rare’ opstelling (ik maakte bijvoorbeeld ooit een 
rij varkens, van achteren gezien), of nog liever mensen. 
De laatste tijd zoek ik het vooral in karakterkoppen, 
gezichten die iets uitstralen. Bijvoorbeeld het gezicht 
van een trieste clown (dat ik voor mezelf ‘Als niemand 
kijkt’ noem) of van een klein meisje uit een arm land, 
dat je aankijkt met een indringende blik. Als ik een tref-
fende foto zie van iemand, dan vraag ik me af: wat 
zit daar achter? Welk verhaal wil dat kind, of die man 
of vrouw me vertellen? Dat wil ik dan schilderen. Het 
gaat niet om een exacte kopie, ik wil juist het plaatje 
veranderen. Het schilderij wordt spannender, als je je 
onderwerp eens vanuit een andere hoek bekijkt. 

Als het lukt, om op het doek te krijgen wat je in je 
hoofd hebt, is dat fijn. Maar ik blijf er niet te lang mee 
bezig: als het niet wil, dan kan ik het gevoel niet vast-
houden en stop ik ermee. Dan begin ik met iets an-
ders. Het gaat mij om de ontspanning: gewoon even 
heerlijk kliederen. Je gaat gezellig naar de les, je bent 
heerlijk bezig en je bent even alles kwijt. Het schilde-
ren is een fijne uitlaatklep, ik kan me erin uiten, even 
lekker zwabberen met die kwast. Een leuk onderdeel 
van mijn leven, meer niet. Al zou ik het creatieve in me 
wel missen als ik niet meer zou schilderen. Je kunt 
toch niet altijd maar lezen!

Ik verkoop nooit iets: eigenlijk wil ik mijn werk niet 
kwijt. Er zit toch veel van mezelf in, van hoe ik me voel. 
Ik ben bovendien best kritisch en kan me dan ook bijna 
niet voorstellen dat een ander het mooi vindt wat ik 
maak. Van mijn man weet ik dat wel: hij vindt het leuk 
om mijn werk om zich heen te hebben.

Exposeren doe ik ook liever niet, althans niet in mijn 
eentje.  Ik vind het niet fijn om in de picture te staan, 
ik ben het niet gewend. En daar ben ik ook niet goed 
genoeg voor, althans niet beter dan de anderen van 
de schildersgroep. Samen exposeren is wel leuk: het 
stimuleert je om goed je best te doen. Maar sowieso 
is het schilderen in groepsverband prettig en stimule-
rend: je scherpt elkaar en helpt elkaar. Je zit allemaal 
wel eens op een dood punt en dan is het fijn als de 
anderen naar je werk komen kijken en zeggen wat je 
zou kunnen verbeteren.

Wat mij betreft: ik ga nog wel even door.” 

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Jetty Heringa: 
“Gewoon even heerlijk kliederen”

Jetty Heringa bij een van haar dierenschilderijen. (eigen foto)

De moderne communicatie

Vanavond geen contact. Heb je 
mijn mail niet gehad? Lieve Bob, 
hoe gaat het met jou? Met je moe-
der en mij is alles oké. We missen 
je. Zet a.u.b. je computer eens uit 
en kom naar beneden om iets te 
eten. Je neef David vond dat zijn 
naam te ouderwets klonk. Hij 
heeft hem afgekort tot DVD! Hallo 
Bob, je vader nog eens. Ik heb een 
andere vraag betreffende mijn 
nieuwe computer. Kan ik een film 

opnemen van de kabel-TV, hem 
dan doorfaxen van mijn videore-
corder naar mijn CD-ROM en ver-
volgens doormailen naar de GSM 
van mijn broer, jouw oom Cyber, 
zodat hij een kopie kan maken 
op de camrecorder van zijn buur-
man? Excuus als er sprake is van 
een wat minder aantrekkelijke 
geur. Dat komt omdat ik al mijn 
wachtwoorden op mijn voetzolen 
heb laten tatoeëren. De computer 
zegt, dat ik mijn hersens moet up-
graden om compatibel te zijn met 
zijn nieuwe software. Je zei, dat ik 
meer tijd met de overige kinderen 
moest doorbrengen. Wel, ik heb 
van hun gezichten icoontjes ge-
maakt. Jij vroeg mij waar de kin-
deren vandaan komen. Dat heb ik 
je toch al eens verteld? Die worden 
gedownload van het internet! Ik 
heb een fantastisch iemand ont-
moet op de chat, maar daarna 

moest ik de conclusie trekken, dat 
het daadwerkelijk om een ‘ kat’ 
ging. De baby van je zuster ont-
wikkelt zich goed. Zou je die eens 
een mail willen sturen? Je moeder 
had een hooglopend gesprek met 
de geurenwinkelier, zo mailde hij 
mij. Zij had gezegd, dat ik wel eens 
wat meer aandacht aan haar 
zou mogen besteden. Zij had ge-
vraagd naar een parfum met de 
reuk van een computer. Je moe-
der had met deze vraag een gat 
in de communicatiemarkt aan-
geboord, zo zei onze parfumier 
in geuren en kleuren. Die muis, 
toch een schitterende benaming 
in onze onvolprezen computer-
wereld, krijgt vast een kapitaal-
krachtig staartje. Dat is wel even 
iets anders dan een muisarm met 
apenstaartje,  want  contactarm 
zijn we al.

Brimzen 
praat

Koninginnedag
We kijken terug op een hele geslaagde Koninginnedag met erg mooi 
weer. Het begon allemaal met de ballonnenwedstrijd. De optocht van de 
versierde fietsen brachten een ieder helemaal in de sfeer. De gezellige 
kindermarkt, die druk bezocht werd, met een groot aanbod van allerlei 
spullen en het voetbal maakten het geheel compleet. Het was voor de jury 
dit jaar een hele moeilijke opgave om een ieder de prijs toe te kennen die 
hij verdiend had, maar we hebben ons best gedaan. Hieronder de prijsuit-
slagen voor de versierde fietsen en skelters:
1e prijs de pinguïn op ijsschots (fiets) van Anne Claire Brouwer 
2e prijs de met ballonnen en papier versierde fiets van Lisanne Stiksma
3e prijs de vlinderfiets van Inge Hoekstra

Voor wat betreft de ballonnenwedstrijd, er zijn al een aantal kaarten terug-
gestuurd. Mocht je inmiddels je kaart ook terug hebben gekregen dan wil-
len wij die natuurlijk zo snel mogelijk zien. Wij roepen dan ook iedereen op, 
om zijn of haar kaartje in te leveren tot aan de sluitingsdatum, 16 juni 2012 
in de brievenbus aan de Bernhardlaan 40, voorzien van je telefoonnum-
mer. Naar aanleiding van alle inzendingen zullen jullie opgeroepen worden 
voor de prijsuitreiking om je prijs in ontvangst te nemen.

Garageverkoop
De garageverkoop die in april is gehouden heeft geleid tot een heleboel 
enthousiaste reacties en opgaven. Iedere deelnemer kreeg van de Feest-
commissie een vlag om herkenbaar te zijn als deelnemer van de verkoop. 
Ondanks het regenachtige weer was het een succesvolle dag met veel 
kijkers en kopers, zeker voor herhaling vatbaar, dus... tot volgend jaar !!

Bûtenposter keninginne verkiezing
De verkiezing is in volle gang en er wordt volop gestemd op ieder zijn of 
haar favoriet. Het aantal stemmen is ruim boven de 300 en het is span-
nend dus breng je stem uit! De uitslag zal er weer om gaan spannen. 
U heeft echter nog steeds de mogelijkheid om te gaan stemmen....dus 
bedenk je niet en stem vandaag nog, dit is mogelijk tot eind mei, dus nog 
een paar dagen. Onder alle stemmers wordt een helikoptervlucht verloot. 
7 juni zal de uitslag bekend worden tijdens de prijsuitreiking. 

Collecte 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de opbrengst van de 
collectie die gehouden werd in april. Alle collectanten hebben inmiddels 
hun lijsten weer ingeleverd. Wij zijn blij jullie mee te kunnen delen dat er 
€ 3595,- bij elkaar gebracht is.

Lichtroute
Het is nog vroeg, maar toch... 
Het was afgelopen jaar een heel veel besproken onderwerp maar de Bui-
tenposters hebben toen toch massaal besloten om Buitenpost weer te ver-
lichten. Wij willen graag weten of iedereen dit jaar weer zo enthousiast is 
en vragen jullie dan ook om je opgave voor deze activiteit door te geven via 
e-mail: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl. Hoe meer straten/tuinen zich 
opgeven hoe mooier we Buitenpost met z’n allen op de kaart zetten. Meld 
je aan, tot uiterlijk 5 juli en laat Buitenpost stralen. Aarzel niet en geef je op!

De volgende Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 16 juli 2012.

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 6 juli.

Oplossing prijspuzzel maart.
De puzzel in het maartnummer heeft 24 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: palmpasen. 
De winnaar is: mevr. A Lammerts-Kloosterman, Voorstraat 22.
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Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

barbecue

hortensia

parasol

terras

vijver

goudvis

luieren

rozen

tuinhuis

zomer

gras

ooievaar

sering

tuinieren

zonnig

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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

Openingstijden

Voor vaderdagaanbiedingen kom langs in de winkel of zie onze website.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur
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Desperate 
Hyveswife -2-

Gesien Leguijt, 28 jaar, moeder van 
drie zoons, hield een dagboek bij 
vanaf de geboorte van haar jongste 
telg. Haar dagboek was wekelijks te 
lezen op hyves (sociale media). Hier 
is het verhaal van een doodgewone 
huisvrouw, een doodgewone moe-
der met een doodgewoon leven.

Van poepluiers tot gebroken 
nachten
Ja en toen besloot ik een blog te 
typen over poepluiers en gebroken 
nachten. Tenslotte bèn ik huisvrouw 
en tja… waar kan een huisvrouw 
anders over bloggen (smerigste 
woord ever)? Aangezien mijn le-
ven nu alleen nog maar bestaat uit 
poepluiers, vol gespuugde doekjes 
en schreeuwende kinderen in het 
holst van de nacht, is dàt dan ook 
de titel. Poepluiers dus. En gebro-
ken nachten. Vraag me niet wat ik 
erger vind. Kijk één poepluier op 
een dag is prima te doen, twee ook 
nog wel, drie… tja, ook daar draai 
ik mijn hand niet voor om… Maar 
vandaag had ik er, van mijn twee 
jongste zoontjes samen (dat dan 
weer wel) twaalf! Da’s gewoon 
keihard een dag werken, man! Tel 
daar een gebroken nacht (vannacht 
maar liefst één uur geslapen en 
dan overdrijf ik ook nog) en een re-
geldagerig beebke bij op en ieder-
een snapt vast wel dat bij mij de 
wallen tot op mijn knieën hangen. 
Ook mijn oudste kerels hadden 
er geen zin in vandaag. En met 
geen zin bedoel ik dan ook géén 
zin. Géén zin in opruimen, géén 
zin in rustig spelen, géén zin in 
aankleden, géén zin in luisteren 
en bovenal géén zin in luisteren 
naar wat moeder allemaal loopt te 
bazelen over dat ze ook wel eens 
rust wil, of op zijn minst een warm 
bakje koffie. Waar hadden de man-
nen dan wel zin in? Het huis tot de 
kelder toe afbreken, de tuin tot de 
zandbakbodem toe afbreken en 
hun bedjes tot de lattenbodem-
pjes toe afbreken. En dit alles on-
der luid geschreeuw, gestamp en 
andere herrie-achtige symptomen. 
Jullie begrijpen; deze moeder was 
aan gort gemoederd. Ze was moe, 
moeier, moeder… en ze had de 
tranen erg hoog zitten. En toch… 
De monstertjes liggen nu lekker 
op bed, allemaal met engelachtige 
onschuldige zachte trekjes om hun 
engelachtige onschuldige mondjes. 
De oudste ligt met zijn koppie te-
gen de bovenkant van het bed ge-
drukt, de middelste op zijn knieën 
met zijn billen hoog in de lucht en 
de jongste ligt tevreden knorrend 
op zijn, met sok beschoeide (tegen 
het krabben), handje te sabbelen. 
Ze zijn prachtig, die drie zonen van 
me. Wondertjes, stuk voor stuk. 
En ze zullen me nog veel dagen 
en nachten met de handen in het 
haar doen staan. Maar minstens 
evenveel dagen en nachten dank 
ik God op mijn blote knieën dat ik 
moeder mag zijn van dat stelletje 
ongeregeld. En tel ik mijn zegenin-
gen: De oudste, de middelste en 
de jongste!

“Mijn vingers plakken bijna aan het toetsen-
bord vast. Al is dat normaal hier. Vandaag was 
het rond de 37°C. De perfecte dag om in een 
auto mét airco het eiland te verkennen. Op naar 
Westpunt.” 

Zo begon het dagboek dat wij bijhielden tijdens 
ons verblijf op Curaçao. Wij, Gerben en Frouckje 
Verbeek, hebben ons van november 2010 tot 
mei 2011 als vrijwilligers ingezet op Curaçao. 
Gerben (23 jaar) heeft Management, Economie 
en Recht gestudeerd. Hij is momenteel werk-
zaam in Groningen. Frouckje (22 jaar) werkt met 
veel plezier aan CBS de Lichtbron. 

Curaçao lijkt op het eerste gezicht een aantrek-
kelijk en prachtig eiland. En dat is het ook! “Tij-
dens onze rondrit valt de mond je open van ver-
bazing. Kleurrijke vogels, volmaakte cactussen, 
diepblauw water en duizend kleuren groen. Het 
is écht waar wat vakantiegidsen vertellen. Dit 
stukje schepping is fantastisch. We zien prach-
tige resorts, huizen als kastelen met gigantische 
zwembaden. Net op het moment dat we bijna 
het gevoel krijgen dat we in de zevende hemel 
verkeren, slaan we af. Nog geen meter achter 
de hoofdstraat in Willemstad staan óók huizen 
met een zwembad. Maar dat zijn huizen die 
blank staan, omgeven door grote regenplassen. 
Huizen tussen de stapels stinkend afval. Hui-
zen die knullig opgebouwd zijn uit restmateria-

len. Huizen waar je je 
vinger niet tegenaan 
moet leggen, anders 
storten ze volledig 
in. Huizen die verrot 
zijn. Huizen van 2 m² 
waar een zwerm kin-
deren in woont. Hui-
zen vol mensen met 
verhalen. Huizen vol 
armoede…”

En dat is nu net waar-
om wij naar Curaçao 
zijn vertrokken. Om 
iets van onze liefde 
voor mensen, en met 
name kinderen, zicht-
baar te maken vanuit 
de liefde van Jezus. De stichting waar wij ge-
werkt hebben, ‘Siloam Village’, is een christelijk 
vormings- en herstellingsoord waar zieke kinde-
ren liefdevol opgevangen worden. De familie 
Gijsbers, de oprichters van dit oord, doen dit met 
passie. Wij mochten hen ondersteunen in het 
geven van onderwijs, het begeleiden van kinde-
ren, het opstarten van een kinderziekenhuis en 
alles wat er verder nodig was. Het is schrijnend 
om te zien dat je achter een muur van glorie en 
rijkdom een hele andere wereld ontmoet. Onze 
broer reageerde heel treffend met de woorden: 

“Als alle rijkdom van de wereld opnieuw bij el-
kaar gegooid en verdeeld zou worden, hoeft nie-
mand in deze wereld meer honger of armoede 
te lijden. Er blijft zelfs nog wat over.” Laten we 
daar samen iets mee doen! Wij zijn dankbaar dat 
we, met ondersteuning van veel Buitenposters, 
iets mochten betekenen voor de kinderen van 
Siloam!

Wij geven de pen door aan Paul & Ramona de 
Cock.

K l im in  de  pen...  
Gerben en Frouckje Verbeek De zevende hemel

Tijdens de open dag van Adventure, het dierenwelzijnscentrum aan de Oude Dijk, waren 
er diverse demonstraties waaronder een demonstratie ‘Pakwerk’. Op de foto is te zien 
hoe een beveiligingshond een “dief” te pakken neemt. Deze demonstraties trokken veel 
belangstelling. Zo’n 500 mensen bezochten de open dag. (foto: Teije de Haan)

De foto

Rutgers Bios Avontuur, bioscoopbe-
zoek voor kinderen met ‘n beperking

Kinderen met een beperking kunnen sinds kort in Drachten terecht voor 
een aangepast bioscoopbezoek. De filmvoorstelling onder de naam Rut-
gers Bios Avontuur is bedoeld voor jongeren die door hun lichamelijke 
of geestelijke beperking niet of nauwelijks naar de bioscoop toe kunnen. 
Het initiatief voor dit speciale filmbezoek komt van een van de ouders in 
samenwerking met De Bios in Drachten. Zaterdagochtend 12 mei is het 
eerstvolgende Rutgers Bios Avontuur.
Sommige kinderen kunnen doordat ze een of meer beperkingen hebben 
niet naar de bioscoop. Omdat ze bijvoorbeeld plotseling geluid maken, 
niet al te lang kunnen stilzitten of beginnen te zoemen of in de handen te 
klappen als ze iets in film erg mooi vinden. Kortom, gedrag dat de regu-
liere bioscoopbezoeker niet altijd kan waarderen. Henk Vlot uit Buitenpost 
liep tegen dit probleem aan toen hij met zijn autistisch gehandicapte zoon 
Rutger naar de bioscoop wilde. Na een gesprek met de eigenaar van De 
Bios in Drachten is hiervoor eerder dit jaar een oplossing gevonden en is 
het initiatief Rutgers Bios Avontuur ontstaan. 

“Hierbij is het mogelijk om als ouder of verzorger met je kind naar de bi-
oscoop te gaan buiten de normale bioscoopuren om. Het grote voordeel 
hiervan is dat niemand meer vreemd opkijkt als het kind zich iets anders 
gedraagt dan normaal”, aldus Vlot. De films die gedraaid gaan worden, 
zijn in principe altijd Nederlandstalig. Films met te veel geweld of al te 
heftige scènes worden vermeden. De bioscoopochtenden zijn ingepland 
op elke eerste zaterdag na een reguliere schoolvakantie. Dat zijn zo’n vijf 
voorstellingen per jaar. “Iedereen die dit een keer met zijn of haar kind wil 
meemaken, kan gewoon een e-mail sturen naar De Bios in Drachten met 
het verzoek voor aanmelding: info@biosdrachten.nl”, zegt Vlot. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Vlot, tel. 544472 
of 06 23926891 of e-mail: henk.jeannettevlot@telfort.nl.

Rutger Vlot geniet van een bioscoopbezoek tijdens een speciale voorstelling. (eigen foto)
De voorlichtingsavond op ???? over de herinrichting van de Voorstraat werd redelijk be-
zocht. De plannen komen erop neer dat de weg wordt versmald en er bomen langs de 
weg komen. De fietsers komen weer op de rijbaan, de ventweg in Het West tussen 
Egypte en de rotonde verdwijnt, de uitritten van de woningen daar direct op de weg 
aansluiten. Ook komen er extra parkeerplaatsen, de maximum snelheid in Het Oost en 
West wordt 60 km/per uur en in het centrum tussen de Parklaan en de Halbersmastraat 
30 km/per uur. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Let op voortaan drie mailadressen!
 Kopij: bibupost@g.mail.com
 Advertenties: u.groenhart@upcmail.nl 
 Correspondentie: redactie.bibupost@gmail.com
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Mevrouw Froukje Laanstra, 
bewoner van zorgcentrum 
Haersmahiem, maakte voor het 
eerst in haar leven een vliegreis. 
Het werd een reis om nooit te 
vergeten! (Tekst: Wieke Annema)

De datum wordt geprikt
Het is begin 2011 wanneer Froukje 
besluit om met haar zoon René, 
schoondochter Nang en zus Rinske 
op vakantie te gaan naar Thailand, 
het geboorteland van Nang. De reis 
wordt geboekt en de vertrekdatum 
wordt vastgesteld op 8 december 
2011. Ze moest dus nog behoorlijk 
lang wachten voordat het zover 
was, maar zo kon mevrouw Laan-
stra zich wel heel goed voorbe-
reiden op de grote vakantie en de 
lange reis. Want op vakantie gaan 
is fi jn natuurlijk, maar een vliegreis, 
dat had ze nog nooit gedaan. Boven-
dien moest ze nog ingeënt worden 
tegen o.a. DTP (difterie, tetanus en 
polio) en hepatitis A (besmettelijke 
geelzucht). Dus, voldoende tijd om 
alles goed te regelen, want een 
goede voorbereiding is het halve 
werk. “En nu hadden we ook nog 
ruim voldoende tijd voor de voor-
pret en dat had ik ook niet graag 
willen missen”, zegt Froukje. “Veel 
telefoontje heen en weer, kortom 
een super gezellige tijd.”

Oponthoud bij de douane
Maar wanneer de herfst in Neder-
land eenmaal voorbij is, dan gaat 
het ineens snel en voor je het 
weet sta je bepakt en bezakt op 
Schiphol. Zoon René vindt dat zijn 
moeder, ondanks zijn vele waar-
schuwingen, wel heel erg veel in 
haar koffer heeft gestopt. “Maar 
als vrouw neem je toch graag wat 
extra kleding mee?”, zegt Froukje 
verontwaardigd. En wat bleek bij 
het inchecken? Alleen de koffer 
van René was te zwaar! Gelukkig 
kon dit verdeeld worden over de 
andere drie koffers en konden ze 
doorlopen naar de douane. Maar 
ook daar kregen ze te maken met 
oponthoud. Toen de beide dames 
door het poortje moesten lopen, 
gingen ineens alle toeters en bel-
len af. Froukje en haar zus werden 
gefouilleerd, de schoenen gingen 
uit en ook riemen en horloges 
moesten af. Wat was nu de oor-
zaak? Beiden dames hadden in het 
verleden een stel nieuwe heupen 
gekregen en de achtergebleven 
ijzeren pennen zorgden er voor 
dat de meters naar alle kanten uit-
sloegen. En tot overmaat van ramp 
moest mevrouw Laanstra ook nog 
haar speciaal gekochte dure crème 
inleveren. Tubes boven de 50 ml 

inhoud mogen beslist niet mee 
het vliegtuig in. “Ze gooien het ge-
woon weg”, zegt ze spijtig.
Froukje heeft er nooit echt tegenop 
gezien, maar eenmaal door de dou-
ane begint de spanning toch wel 
een beetje toe te slaan. Maar het is 
haar heel erg meegevallen, sterker 
nog, Froukje vond het geweldig. 
“Nergens geen last van gehad, 
geen druk op de oren en ik ben 
ook geen moment bang geweest” 
vertelt ze enthousiast.  “Maar toen 
het vliegtuig ineens vaart ging ma-
ken, toen dacht ik wel even: “Nou 
gaat het dan toch echt gebeuren, 
we gaan de lucht in!”. De non-stop 
vliegreis duurde maar liefst 11 uur, 
maar verveeld hebben ze zich geen 
moment. “Mijn zus en ik hadden 
nog genoeg gespreksstof”, zegt 
mevrouw Laanstra lachend. “We 
hadden het reuze gezellig.”

Eindelijk geland
’s Middags 9 december 14.00 uur 
locale tijd, met een tijdsverschil van 
6.00 uur zijn ze geland op de lucht-
haven, Suvarnabhumi Airport, waar 
al een auto voor hen klaar stond. 
De auto van de broer van Nang, die 
ze de hele vakantie tot hun beschik-
king hadden. “Op de luchthaven 
heb dan je nog niet direct het idee 
dat je heel ergens anders bent”, 
zegt Froukje. “Het lijkt een beetje 
op het treinstation van Groningen. 
Maar eenmaal in de auto op weg 
naar het hotel, wordt het snel an-
ders. Wat een prachtige natuur, 
overal rijstvelden, kokospalmen, 
bananenplanten, papajas, te veel 
om op te noemen. Veel oleanders 
in allerlei kleuren, het was fantas-
tisch, je waant je echt in een soort 
paradijs.” Er komt ineens veel op 
hen af, allemaal nieuwe indrukken 
die verwerkt moeten worden. Maar 
dat niet alleen, het is er ook nog 
eens warm, heel warm, wel zo’n 
35 tot 38 graden en geen zuchtje 
wind en dat is natuurlijk een hele 
omschakeling. Prachtig verblijf.
Met z’n vieren verbleven ze in het 
prachtige hotel Phala Cliffbeach Re-
sort & Spa in Ban Chang (Ban=dorp, 
Chang=olifant), waar ze zeer harte-
lijk zijn ontvangen. “Dat komt na-
tuurlijk omdat ze René daar inmid-
dels al heel goed kennen”, zegt 
Froukje. “Hij komt daar al zeven 
jaar en de bevolking draagt hem op 
handen. De eigenlijke reden van de 
reis naar Thailand was dat René zijn 
moeder het geboorteland van Nang 
graag wilde laten zien en ook de 17 
studentenappartementen die hij 
daar heeft laten bouwen. De coör-
dinatie van de bouw was in handen 
van de broer van Nang en René 

heeft het project gefi nancierd. De 
appartementen waren klaar maar 
moesten hier en daar nog wel 
aangekleed en ingericht worden. 
Hiervoor zijn ze op pad gegaan naar 
Sakhon Nakhon, de tweede grote 
stad na Bangkok, waar ze nog di-
verse aankopen hebben gedaan, 
onder andere ventilatoren en hor-
ren. Tijdens het verblijf zijn de ap-
partementen op traditionele wijze 
geopend. Iedereen neemt dan iets 
mee wat in de appartementen ge-
bruikt kan worden, variërend van 
fl uitketels tot badhanddoeken. 
Froukje en haar zus hadden een 
paar fl eurige kussens gekocht. 

Omkijken naar elkaar
Thailand is een land wat verdeeld is 
in arm en rijk. Froukje zegt dat ze 
ontzettend trots is op René, hij doet 
ontzettend veel voor de mensen in 
de dorpen die het niet breed heb-
ben. Hij heeft ook een kleine school 
gesponsord en gezorgd dat er voet-
ballen zijn gekomen, die hij had 
gekregen van de VV Buitenpost. 
Het ontroert haar wanneer hij de 
kinderen van het dorpje Seepoom 
zomaar trakteert op een ijsje. Of 
wanneer hij de laadbak van de auto 
vol laadt met op de markt gekochte 
groentes en fruit, en dit vervolgens 
verdeelt onder de bevolking daar. 
“René is een lieve jongen”, zegt 
Froukje. “Dat wist ik natuurlijk wel, 
maar ik realiseer het mij nu pas 
echt. Iets voor elkaar over hebben, 
ook al heb je zelf weinig, dat is de 
cultuur in Thailand. Nang is ook zo 
opgevoed, altijd oog voor de naaste. 
Daar kunnen wij in Nederland wel 
een voorbeeld aan nemen”, vindt 
Froukje. En natuurlijk is ze ook trots 
op haar schoondochter, ze kunnen 
het samen erg goed vinden. Nang 
is 18 jaar geleden naar Nederland 
gekomen, als eerste Thaise in de 
Bilthoek. “Ik ben heel erg wijs met 
haar”, zegt mevrouw Laanstra.

Fruitmarkten
Fruit is er op Thailand in overvloed 
en het smaakt anders dan in Ne-
derland, het is smakelijker, veel 
zoeter van smaak en er zijn ook 
veel meer verschillende soorten. 
Het fruit wordt op kleine bootjes 
aangeleverd en wordt vervolgens 
heel nauwkeurig en kleurrijk uitge-
stald op de diverse markten.

Dieren en planten
De verscheidenheid aan planten 
en dieren is groot en zijn veel an-
ders dan bij ons in het Westen. De 
meeste dieren zijn schuw en laten 
zich niet makkelijk zien of leven 
’s nachts. Bijvoorbeeld de gekko, 
een grote hagedis die door middel 
van  zuignapjes aan de poten aan 
plafonds kan hangen. Zelf hebben 
ze niet gezien, maar overdag zou je 
gemakkelijk een stel apen kunnen 
tegenkomen. Vooral nabij de mark-
ten, waar zo nog wel eens een ba-
naantje meepikken!

Gebraden slang op het menu 
Wat ze wel zijn tegengekomen 
was een echte, niet giftige slang, 
een witte met zwarte strepen. Het 
beest had er beter aan gedaan 
om  niet over de weg te kruipen, 
want hij moest het nu met de dood 
bekopen. Hij werd door de man-
nen gewoon op z’n kop geslagen, 
morsdood! Ze hebben hem gevild, 
het vlees in stukken gesneden 
en gebraden. ’s Avonds stond er 
dus slang op het menu. “Nou, dat 
leek mij dus helemaal geen lekker 
hapje. Ze zeggen dat het smaakt 
als paling, maar dan moet je wel 
van paling houden. Ik zag het niet 
zo zitten om een stukje te proe-
ven”, zegt Froukje en haar gezicht 
spreekt boekdelen. “Ik kan de geur 
van gebraden slang nog steeds rui-
ken!” Op de terugreis stonden ze 
ineens oog in oog met een grote 
leguaan. “Dat was  wel grappig, 

want het beest stond gewoon 
langs te weg te wachten totdat hij 
over kon steken”, zegt Froukje. 
En dan is er nog de wilde olifant. 
Dit is in Thailand een heilig dier, hij 
symboliseert de Koninklijke macht 
en is in vele vormen een veel ge-
kocht souvenir naast de Thaise 
batiks, maskers en zijde. Ze zijn 
een keer op bezoek geweest bij 
een familielid van Nang die bezig 
was een zijden kleed te weven. De 
draden waar ze dit mee deed wa-
ren niet veel dikker dan naaigaren. 
“Dat is een echt geduldwerkje, 
want over één cm doen ze wel een 
hele dag”, weet mevrouw Laan-
stra te vertellen.

Godsdienst
De meeste inwoners van Thailand 
zijn boeddhist. Overal zie je de af-
beelding van Boeddha, de ene keer 
in steen, dan weer in hout of beton, 
soms versierd met edelstenen en 
goud en altijd met een glimlach en 
ieder dorp heeft wel een tempel.

Zon, zee en strand
Voor een prachtig wit strand en 
een azuurblauwe zee hebben ze 
met een veerboot de oversteek ge-
maakt naar Koh Chang (Koh=eiland, 
Chang=olifant), een eiland ten oosten 
van Thailand. “Een prachtig strand 
waar we heerlijk hebben liggen zon-
nen. We durfden het niet aan om de 
zee in te gaan, omdat het plotseling 
verraderlijk diep kan worden.”

Uitzwaaien
René en Nang hebben Froukje en 
haar zus heel veel van het eiland la-
ten zien. Maar liefst 3500 km. heb-
ben ze gereden en voor ze het in de 
gaten hadden was het tijd om naar 
huis terug te keren. Alle hotelper-
soneel heeft hen uit staan zwaai-
en. “Het was een reis om nooit te 
vergeten, maar het was ook weer 
ontzettend fi jn om alle thuisblijvers 
en mijn kleinkinderen na vijf weken 
weer in mijn armen te kunnen slui-
ten hoor”, zegt Froukje.

Vervolg?
Het zou zo maar eens kunnen dat 
Froukje in de toekomst vaker naar 
Thailand gaat. René en Nang heb-
ben namelijk plannen om naar 
Thailand te verhuizen. Tegen die 
verhuizing ziet ze erg op, maar zegt 
ze: “Do moatst net gûle foar datst 
klappen krigest!” Mevrouw Laan-
stra heeft de smaak van het reizen 
nu wel goed te pakken gekregen. 
Deze zomer gaat ze met een groep 
een rondreis door Israël maken, 
onder leiding van ds. Postma.

Reisverslag
 Froukje Laanstra Thailand: “We waanden ons in een paradijs”

Op 7 mei werd er 
een brandweeroe-
fening gehouden 
bij de molen. Er 
was veel rook in 
de molen en een 
jonge bezoeker die 
in de molen was 
opgesloten, kon, na 
hulpgeroep van een 
paar meisjes, op tijd 
worden gered. Om 
bij de brand te ko-
men moest er eerst 
met behulp van lad-
ders een brug over 
de vaart worden 
gelegd. (foto: Hielke 
Boorsma)

De foto



Gosse Hoekstra, wonend aan de 
Voorzoom is zo iemand. Geef hem 
het zoute water maar, daar geniet 
hij met volle teugen. Van augus-
tus tot wanneer het water té koud 
wordt en de vissen naar dieper wa-
ter vertrekken en in april en mei als 
de vissen weer terug komen naar 
de kust. Dan reizen Gosse en zijn 
buurman Folkert Langhout naar 
het Wad bij Zurich (Surch) om te 
vissen. Beiden zijn fervente zeevis-
sers. Ze varen niet op een bootje, 
maar zoeken de strekdam op om  
daar vanaf te hengelen.

”Het begint met pieren zoeken” 
vertelt Hoekstra, “dat doen we zelf 
in de omgeving van Wierum. Je 
kunt ze ook wel kopen maar dat is 
té duur. Wij zoeken pieren van een 
gemiddelde lengte om daarmee 
te gaan vissen.” Meestal vangt 
Hoekstra platvissen, zoals schol, 
schar of bot. Kleine vissen worden 
weer teruggezet in de watergeul, 
maar de groten gaan voor consump-
tie mee naar huis. “Een enkele maal 
heb je een paling aan de haak. Die 
beesten zijn ijzersterk. Je denkt dat 
je ze aan wal hebt, maar dan zien 
ze nog kans te ontsnappen”, aldus 
Hoekstra. “De palingen worden nu 
beschermd, dus als we ze vangen 
en van de haak hebben afgehaald 
gaan ze weer terug de zee in”. 

Hoekstra en Langhout gebruiken 
ook een paternoster. Dat is een 
lijn met drie zijlijnen met daaraan 

haken. Hierop worden zeepieren 
als aas geschoven. Aan de onder-
kant wordt het lood vastgemaakt. 
Daarmee worden ook platvissen 
gevangen. Maar het allermooiste is 
natuurlijk het gewone vissen. “We 
vissen zonder dobber”, vertelt 
Hoekstra, “heb je beet dan zie je 
het uiteinde van de hengel bewe-
gen en dan is het vaak de kunst om 
de vis op het droge te brengen.”

“De zee is zo mooi”, vindt Hoekstra, 
“je voelt je vaak heel klein te mid-
den van Gods schepping daar aan 
de oever van Het Wad. Het is vaak 
zo mooi en vreedzaam, prachtige, 
imponerende vergezichten. Ook 
voor de vissen en andere dieren 
krijg je respect. De natuur zit prach-
tig in elkaar. Zo weten we dat de 
vissen pas bijten wanneer het wa-
ter naar zijn laagste stand gaat. Er 
ontstaan dan diepe geulen en daar-
in vissen wij. Komt het water weer 
op dan stoppen wij omdat je dan 
niks meer vangt.”

Ook de stand van de maan heeft 
invloed op het al dan niet bijten van 
vissen. Twee dagen na nieuwe en 
volle maan, na het eerste en laat-
ste kwartier bijten de vissen niet. 
Er is dan sprake van respectievelijk 
springtij en doodtij. Dan hoef je niet 
te gaan omdat je toch niks vangt.  
Na mei stoppen de beide Buiten-
posters met zeevissen, omdat 
er dan veel krabben in de geulen 
zitten die de pieren van de haken 

eten. “Het grappige is dat je er 
niks van merkt”, vertelt Hoekstra. 
“Ik snap niet hoe ze ’t kunnen. Nor-
maal zwiept het uiteinde van de 
hengel zodra je beet hebt, maar die 
krabben eten de hele pier secuur 
van de haak en de hengel beweegt 
niet. Je hebt niks in de gaten.” 

Gosse Hoekstra is een gepensio-
neerd kraanmachinist. Een toren-
kraan vertelt hij trots. Helaas werd 
hij gedwongen vanwege versle-
ten knieën zijn baan op te geven. 
Daarna werkte hij 25 jaar bij Enorm 
van der Veen in de werkplaats. Een 
enkele keer kun je Hoekstra aan 
de waterkant bij Blauforlaet vinden 
om te vissen op snoekbaars, maar 
dat doet hij dan meer voor de ge-
zelligheid voor en met zijn vrouw. 

Eén van zijn vissersvrienden is 
Durk Malda. “Eén keer is hij met 

ons mee geweest te zeevissen, hij 
vond er niet veel aan.” Een echte 

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 15

Spor tkoppen
door Bote de Haan Gosse Hoekstra, sportvisser aan Het Wad 

Op de foto Andries Sijtzema, wonend aan Parcours. Op 2e pinksterdag hoopt Andries 
voor de vijftigste maal de Elfstedentocht te fietsen. Een huzarenstukje wat slechts 
weinigen hem kunnen nazeggen. Op dit moment zijn dat er slechts dertien personen 
en Andries hoopt de viertiende te worden. Op zeventienjarige leeftijd bedwong Andries 
de tocht der tochten voor de eerste maal en sindsdien ontbrak hij slechts tweemaal, 
waarvan éénmaal doordat de organisatie de tocht aflastte vanwege MKZ. In de volgende 
editie van Binnenste Buiten Post hopen wij u mee te delen of Andries er ook dit maal in 
is geslaagd de monstertocht te volbrengen. (eigen foto)

De spor t fotoVrijdagavond 13 april sloten de leden van sociëteit De 
Freonskip het seizoen weer af. Door enkele afzeggingen 
waren er deze keer vijftien personen aanwezig, waar-
door een ieder een stilzitter kreeg. Deze avond, die niet 
meer meetelde voor de competitie, had een wat andere 
opzet dan anders. Er werden gewoon vijf ronden ge-
speeld en de punten werden op normale wijze geteld, 
maar aan het eind kreeg ieder een mooi vleespakket 
mee. De eerste drie plaatsen waren deze avond voor 
Floyd Tjeerdsma met 60-28. Peet Mulder werd tweede 
met 60-29, terwijl Jan de Ridder als derde naar voren 
kwam met 58-37. Deze avond werd de uitslag van de 
competitie ook bekend gemaakt. De winnaar werd Roel 
Weidenaar. Hij legde de basis hiervoor door zowel de-
cember, januari en februari als winnaar af te sluiten. Hij 
scoorde 307-227. De tweede plaats ging naar Peet Mul-
der met 303-227 en Willem Veenstra werd derde met 
302-266. In september komen de leden weer bij elkaar 
voor hun maandelijkse clubavond.

Uitslag competitie:
1. Roel Weidenaar 307-249
2. Peet Mulder  303-227
3. Willem Veenstra 302-266
4. Foppe de Vries  295-252
5. Menze Stiksma 292-242
6. Floyd Tjeerdsma 292-251
7. Luut Dijkstra 289-254
8. Gooi Jansen 287-265
9. Joop Wiersma 285-259
10. Aale de Haan  282-294
11. Anne van der Kloet 281-257
12. Freek Bekkema  279-268
13. Lieuwe van der Wijk 269-272
14. Geert de Haan 269-261
15. Minke Schievink 196-191
16. Popke Hoekstra 149-129
17. Jan de Ridder 139-200
18. Fokje de Bruin   93-95

Er zijn sportvissers die uitsluitend op zoetwatervissen vissen; zee-
vissen daar vinden ze niks aan. Anderen vinden zoetwatervissen 
saai; aan de zeekant, staand of zittend op een strekdam vissen of 
met een boot de Waddenzee op: dat is het helemaal. Meer span-
ning en je hebt vaker beet dan wanneer je zit te vissen bij Blaufor-
laet of bij Stroobos aan het kanaal.

Woensdag 1 augustus is de 59e editie van Concours Hippique Buitenpost 
en ook dit jaar wordt er een uitgebreid en gevarieerd programma aange-
boden. Tot en met 30 juni is er de mogelijkheid om toegangskaarten van 
het Concours Hippique in de voorverkoop via internet te bestellen. De 
toegangskaarten zijn gemakkelijk en snel te bestellen via onze ticketshop 
op de website voor maar vijf euro per kaart. Vanaf 1 juli tot 1 augustus zijn 
de kaarten € 7,50 per stuk. Voorverkoop adressen in de maand juli zijn DA 
Leek, Tolberterstraat 3, Leek, DA Postma, De Kolk 42, Surhuisterveen, 
Kapsalon Sjiek, Voorstraat 58, Kollum, Liquorice Dropshop, Kerkstraat 72, 
Buitenpost en The Readshop, Nijenstein 7, Buitenpost. Om de kaarten 
gemakkelijk en snel in de voorverkoop te bestellen, kijkt u op de website 
www.chbuitenpost.nl onder kaartverkoop.

Vroegboekkorting voor CH 
Buitenpost van start

Gosse Hoekstra haalt een vis uit het water terwijl op de achtergrond diverse bootjes langs komen zeilen. (eigen foto)

Donderdag 19 april zijn er vier jubilarissen van de korfbalvereniging Flamingo’s gehuldigd 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Van links naar rechts: André Bosma, 25 jaar lid van 
het KNKV, Marjan Blauw, 50 jaar lid van het KNKV, Schelto van der Lijn, 25 jaar lid van het 
KNKV, Rita Wijnsma, voorzitter van de Flamingo’s en Lolkje Boorsma, 25 jaar lid van het 
KNKV. (eigen foto)

Jubilarissen KNKV

Roel Weidenaar kampioen schutjassen De Freonskip

Mattias Prins 9e op NK 
herenturnen 4e divisie

Op zaterdag 12 mei werd in Vo-
lendam het Nederlands  Kampi-
oenschap herenturnen 4e divisie 
gehouden. Voor MAAS Buitenpost 
kwam de 16 jarige Mattias Prins 
in actie. Na een fantastisch sei-
zoen waarbij hij derde van Noord 
en Noordoost Nederland werd, 
mocht hij zich meten met de rest 
van Nederland. Op vijf van de zes 
toestellen ging het voortreffelijk. Hij 
wist op paardvoltige zelfs de derde 
plaats te bemachtigen. Op vloer 
kwam hij met een vierde plaats net 
naast het podium. Helaas liet Matti-
as het op de brug liggen. Hij maakte 
een grote fout wat hem twee pun-
ten koste. Hierdoor zakte hij in het 
klassement van de 4e naar de 9e 
plaats. Toch was trainer Jelmer Bil 
zeer tevreden met het resultaat.
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Sprekwurd fan ‘e moanne

Mâl

Mâl, is in linich Frysk wurdsje dat alle kanten op kin. Ien Frysk wurd tsjin 
wol tsien oaren yn it Nederlânsk, sawol posityf as negatyf fan ynhâld.

Myn broer hat altyd de mâle ein boppe.
Mijn broer is een echte pleziermaker.

Us heit hie foargoed it mâle fel oan.
Mijn vader was woedend.

Ik fiel my like mâl yn ‘t liif as wat.
Ik voel me erg misselijk en beroerd.

Se wit it wer mâle skoan te sizzen.
Ze kan het weer erg goed verwoorden.

Hy slacht der yn om as mâle Jan yn ‘e hinnen.
Hij gaat als een olifant door de poseleinkast.

Ik bin sa mâl mei dy as gleone tarre.
Ik ben stapelgek op jou.

Op dinsdag 15 mei heeft het AOC een nieuwe kas in gebruik genomen. De opening werd 
verricht door Ton Stierhout, voorzitter van het College van Bestuur van het AOC; Cees 
Fransooijs, locatiedirecteur van AOC Buitenpost en Frans Sikkes, oud-voorzitter van het 
College van Bestuur. Het verouderde kassencomplex voldeed niet meer aan de eisen. 
Het was te groot, verouderd en het energieverbruik was, vergeleken met de moderne 
kassen, bovenmatig hoog. Het nieuwe complex bestaat uit een kas die speciaal ingericht 
is voor plantenteelt en uit een kas die alle faciliteiten heeft voor de aanleg en onderhoud 
van tuinen. Tussen de twee kassen is een bloemschiklokaal gerealiseerd. Een gedeelte 
van dit lokaal is ook te gebruiken als winkel. (foto boven: Jan Roosdorp, foto onder: 
Hielke Boorsma)

De foto’s

Zomerschrijven bij De Kruidhof
 
Drie schrijfworkshops op een unieke locatie: Botanische tuin de Kruidhof 
in Buitenpost. Drie informele bijeenkomsten waarin we – met de tuin als 
inspiratie – schrijven aan de hand van speelse en gevarieerde opdrachten. 
Neem pen en papier mee, en open ogen, oren en neus. Schrijfervaring 
is niet nodig. Het plezier in het schrijven staat voorop, daardoor ontstaan 
vaak de mooiste dingen. Is iets verrassend goed gelukt? Een poëtische 
impressie, een beeldend gedicht? Als u het opstuurt wordt het mogelijk 
op de website van de Kruidhof geplaatst. De workshops zijn los van elkaar 
te volgen.
 
Data: 16 juni, 7 juli en 11 augustus
Tijdstip: zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
Kosten: € 20,00 (inclusief toegang tot de tuinen en het IJstijdenmu-

seum en 2x koffie/thee), ter plekke te voldoen.
Locatie: De Kruidhof, Schoolstraat 29b, 9285 NE Buitenpost.
Aanmelden:  e-mail: info@heldenreis.nl of tel. 058-2166191

Tineke Haagen komt als eerste aan het woord. Zij 
kreeg ook als eerste de versierselen opgespeld door 
burgemeester Adema. “Ik werd door mijn dochter 
met een smoes naar het gemeentehuis gelokt om een 
tentoonstelling te gaan zien”, vertelt Tineke “Toen de 
gemeentebode Meindertsma mijn jas wilde aanne-
men zei ik nog : Dat hoeft toch niet voor een tentoon-
stelling, maar voor ik het goed en wel in de gaten had 
nam hij mijn jas en werd ik de zaal in gedirigeerd. Ik 
zag mijn schoondochter Colien, die in Breda woont en 
dacht nog wat doet zij hier?.    Toen ik vooraan kwam te 
zitten kreeg ik pas in de gaten dat er iets aan de hand 
was. Burgemeester Adema droeg zijn ambtsketen en 
een oranje stropdas. De ontvangst en de hele organi-
satie was in één woord geweldig.  Ik heb de dag als 
één groot hoogtepunt ervaren. Wat een liefde en wat 
een vriendschap van de mensen die mij hebben voor-
gedragen en dit alles hadden geregeld”.  Op de vraag 
waarom zij zich zo belangeloos inzet voor ons dorp ant-
woordt zij:  “Een mens heeft talenten gekregen en daar 
moet je wat mee doen. Ik heb het altijd fijn gevonden 
om bezig te zijn,  om kleding te maken voor schoolmu-
sicals. En ook alle andere vrijwilligerswerkzaamheden 
heb ik met veel plezier gedaan”. Dat Tineke als eerste 
de Koninklijke Onderscheiding kreeg had een speciale 
reden. Zoon Peter en zijn vrouw Colien moesten snel 
afreizen naar Grijpskerk waar de vader van Colien ook 
dezelfde de versierselen kreeg opgespeld.

Piet van der Kooij werd om de tuin geleid door doch-
ter Arianne. Zijn echtgenote Carla werd 65 jaar en de 
kinderen Van der Kooij wilden daar een speciale dag 
van maken. Niks tegen mam zeggen,  zei Arianne nog 
en dat beloofde Piet, zonder te beseffen dat hijzelf het 
middelpunt van de festiviteiten zou zijn. “Ik had be-
loofd me netjes aan te kleden en zo stonden we op 
27 april klaar om op stap te gaan voor Carla’s verjaar-
dag”, vertelt Piet. “De auto van onze dochter kwam 
voorrijden; wij stapten in en reden in één keer naar het 
gemeentehuis in Buitenpost. Ik snapte er niks van. Ik 
werd naar binnen geleid en dacht nog steeds dat alles 
voor Carla was georganiseerd. Mijn broer en twee zus-
sen, onze kinderen, kleinkinderen en bekenden zaten 
in de zaal en nog steeds dacht ik dat het voor Carla was. 
Pas toen burgmeester Adema het woord nam viel het 
kwartje. Ik was in één woord overdonderd. Het over-
kwam me gewoonweg.  Het klinkt misschien oubollig, 
maar ik denk soms : Wie ben ik dat mij dat ten deel 
valt?. Ik heb al die vrijwilligerswerkzaamheden met 

veel plezier gedaan”.   Op de vraag: Waarom? Wat is 
de motivatie waarom je dit belangeloos deed voor ons 
dorp, verwijst Piet naar zijn vader, die boer was in het 
dorp Overschie. Na de Tweede Wereldoorlog moest 
het land opnieuw worden opgebouwd. De vader van 
Piet toonde verantwoordelijkheid door zitting te ne-
men in allerlei belangenorganisaties van boeren met 
als voornaamste doel de kwaliteit van het vee weer op 
te krikken. Op een gegeven moment zat hij in wel 25 
organisaties en verenigingen  “Het zit in de genen”, 
aldus Piet “Ik heb gewoonweg een aartje naar mijn 
vaartje”.   Piet vond het bijzonder leuk geïnterviewd te 
worden door onze dorpskrant. “Toen ik voorzitter was 
van het Plaatselijk Belang stond ik mede aan de wieg 
van de Binnenste Buitenpost en ik lees jullie blad altijd 
met veel plezier”.

Sjoerdtje de Vries werd om de tuin geleid door haar 
man Douwe. Hij vertelde haar dat een goede vriend 
een lintje zou krijgen. Achter haar rug om verstuurde 
hij uitnodigingen aan familie en vrienden en zo was het 
ook voor Sjoerdtje op 27 april een complete verras-
sing toen zij het gemeentehuis binnenging. “Ik werd 
door Meindertsma, de gemeentebode even apart ge-
nomen en toen begon er bij mij een belletje te rinke-
len”, vertelt Sjoerdtje “Ik had snel door dat het niet 
om die vriend ging  maar dacht dat Douwe een lintje 
zou krijgen. Tot mijn grote verbazing bleek het om mij 
te gaan”.  Het werd emotioneel voor Sjoerdtje toen 
burgemeester haar een brief overhandigde van haar 
zuster Doet Visser. Zij schreef in maart 2011 aan bur-
gemeester Adema dat naar haar mening zus Sjoerdtje 
een lintje had verdiend. Helaas overleed Doet een paar 
maanden geleden aan leukemie, vandaar de emoties 
bij Sjoerdtje.  Op de vraag waarom zij zoveel vrijwil-
ligerswerk doet volgt een laconiek antwoord. “Ik werd 
geboren en getogen in Wetsens, een klein dorpje ten 
noordoosten van Dokkum. Ons gezin bestond behalve 
heit en mem uit zes dochters. Mijn oudste zus begon 
met collectebusjes te lopen voor de kerk en goede doe-
len. Na een paar jaar ging dat over op nummer twee en 
later op nummer drie enzovoort. Ik was de jongste en 
kon het dus op niemand overdragen en bleef het nog 
jaren doen. Toen ik later met Douwe trouwde en wij 
eerst naar Garijp en later naar Buitenpost gingen bleef 
ik actief als collectant met daarnaast o.a. Passage, 
Wereldwinkel, diaconie en Haersmahiem. Ik ben een 
doener en vind het leuk om met mensen in contact te 
komen. Je doet nuttig werk en het geeft voldoening.  
De Koninklijke onderscheiding vond ik wel een heel 
grote eer, voelde me zelfs een beetje bezwaard. Dat 
ging over nadat onze dochter Sjoukje zei: “Mem hat 
hiel folle dien en it lintsje dûbeld en dwers fertsjinne”.

Drie Buitenposters gedecoreerd

Ook dit jaar vond er in ons land de gebruikelijke lintjesregen 
plaats. In de gemeente Achtkarspelen werden vijf Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Twee dames uit Drogeham, twee 
dames en één heer uit Buitenpost. Omdat Binnenste Buiten Post 
een blad voor en door Buitenposters is komen uitsluitend onze 
drie dorpsgenoten aan het woord.  In de regionale pers werd 
al voldoende aandacht geschonken aan alle vrijwilligerswerk-
zaamheden die zij hadden verricht en dat was zeker niet gering.  
Het ging de redactie van de Binnenste Buiten Post er vooral om 
hoe zij deze bijzondere  dag hadden ervaren en wat hen drijft 
om zich belangeloos in te zetten voor de gemeenschap.

Door ziek te is er enige achterstand 
in het b i jhouden van onze website 
ontstaan. Daar wordt nu druk aan 

gewerk t.  Zodra onze website weer 
up - to - date is zul len we u dat laten 

weten in d i t  b lad.





Op 29 april was er een bijzondere 
dienst in de Doopsgezinde kerk in 
Buitenpost. De vrouwencontact-
groep vierde in een door henzelf 
geredigeerde en georganiseerde 
dienst haar 40-jarig bestaan. En 
na afloop van deze dienst was er 
bezoek van de burgemeester van 
Tytsjerksteradiel. Trijntje (Tine)  
Broersma-Bosma (72) uit Jistrum  
werd benoemd tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Tine kreeg het 
lintje opgespeld in haar kerk in Bui-
tenpost (een typische formanje: 
‘lyts, smûk en sfearfol’) door bur-
gemeester Eric ter Keurs. Ze ver-
dient haar onderscheiding onder 
meer voor haar decennialange inzet 
voor de Doopsgezinde Gemeente 
in Buitenpost en de KWF kanker-
bestrijding. Tine was onder meer 
bestuurslid van en collectant voor de KWF Kankerbe-
strijding, afdeling Jistrum, voorzitter van en vrijwilliger 
bij de Doopsgezinde Gemeente in Buitenpost, mede-
oprichter en voorzitter (met een korte onderbreking) 
van de Vrouwencontactgroep. De vrouwenvereniging 
werd opgericht door 12 jonge vrouwen van de Doops-
gezinde Gemeente in Buitenpost. En ook vrijwilliger 
bij de Federatie van Friese Doopsgezinde Zusters, be-
stuurslid van de Doopsgezinde zendingsraad. Tevens 

was zij betrokken bij de organisatie van de kringwed-
strijden van de Kring Noordoost Friesland Paarden. En 
betrokken bij de organisatie van de 4-meiherdenkingen 
te Jistrum. En zij was president van de Bond voor Plat-
telandsvrouwen, bestuurslid van verzorgingstehuis 
Brugchelenkamp te Zwaagwesteinde, bestuurslid van 
de Bibliotheek in Burgum en bestuurslid van de Lions-
club Surhuisterveen De Leijen.
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Anne’s ansichten
door Anne van Lune Tuin (be ) leven

mei 2012
Mei: “Hoor ik de planten groeien?”
Mei is misschien wel de mooiste tuinmaand op De Kruidhof. Het is juist deze 
maand dat alles zich richt op de kracht en magie van de midzomer. Soms 
lijkt het alsof je de planten  kunt horen groeien. Meestal is het dan nog on-
kruid ook. Warm en vochtig weer is iets waar planten dol op zijn. Om niet 
alles te laten overwoekeren door dezelfde planten is het van belang dat we 
op De Kruidhof goed onderscheid maken in welke planten we willen heb-
ben en welke niet. Dit lijkt zeer logisch, echter is de bedrijfsvoering op De 
Kruidhof altijd iets anders dan in een eigen reguliere tuin. In de eerste plaats 
hebben we op De Kruidhof te maken met een museale collectie van planten. 
Vrijwilliger Willem Reitsma en Maaike Koonstra hebben alle planten in een 
database (ADLIB) ingevoerd en precies gelokaliseerd waar de plant behoort 
te staan. De naam van de plant, de Fryske namme, de Latijnse naam, fami-
lienaam en eventuele bijzonderheden staan er allemaal in vermeld. Ook is 
er een digitale link met de zadenbank en  met eventuele andere digitale in-
formatie van het World wide web en of eigen systeem. Dit is echt een meer-
jarenproject geweest op De Kruidhof en voorziet voor een groot deel in de 
zware eisen van die de museumvereniging stelt aan geregistreerde musea. 
Een andere complicerende factor is de mens. Omdat er in het hoogseizoen 
wel meer dan 45 mensen in verschillende trajecten van de gemeente op De 
Kruidhof werken, is goede begeleiding bij het onkruid wieden essentieel.  Een 
brandnetel is onderdeel van de collectie van De Kruidhof, maar in ogen van 
velen toch echt onkruid. Soms gebeurt  het dan ook dat er gedurende het 
gehele seizoen geen plant staat in het daartoe behorende vak. Het voorjaar 
in deze tijd is voor medewerkers dus van groot belang de tuin bij te kunnen 
houden en er in de rest van de zomer van te kunnen genieten. Mocht u ons 
willen komen helpen in de zomer maanden, graag!

Jan Willem Zwart

Mevrouw Trijntje Broersma ontvangt lintje tijdens 
dienst in Doopsgezinde kerk

Prehistorische Jeugddag

Op zaterdag 9 juni wordt van 10.00 tot 17.00 uur de Prehistorische jeugd-
dag gehouden bij het IJstijdenmuseum. Een dag vol van het beleven 
van de prehistorie. Op het terrein demonstreren een aantal amateurs de 
prehistorische steenbewerking en worden er stenen bijlen en messen 
gemaakt. Er worden houten speren gesneden uit stokken, er wordt leer 
bewerkt en touw gevlochten. Voor de kleintjes is er een jeugdteam onder 
wiens leiding er prachtige hangers worden gemaakt van schelpen en ste-
nen, er kunnen schelpen worden beschilderd en kleurplaten ingekleurd. 
In de prehistorische tuin mag iedereen brood bakken aan een lange stok. 
De grote speeltuin van de Kruidhof is een uitnodiging voor ieder kind. Spe-
len met water, hangen in een tuig en klauteren in klimtoestellen. Voor de 
vaders en moeders, opa’s en oma’s valt er van alles te beleven. Op de 
Kruidhof worden rondleidingen gegeven met aandacht voor oude prehis-
torische cultuurgewassen. Er worden de verhalen verteld over de wijze 
waarop in vroegere tijden gewassen werden verbouwd en geoogst. Niet 
alleen zijn er de rondleidingen met verhalen maar ook alle thematuinen op 
de Kruidhof staan in bloei en bieden in dit voorjaar een prachtige aanblik. In 
het restaurant kan iedereen deze dag genieten van de heerlijke hapjes.

Een opname uit 1904 van de Nieuwelaan (thans Schoolstraat) gezien vanaf de Voorstraat, recht tegenover Nijenstein, het oude gemeen-
tehuis vanaf 1892. In 1977 is het vervangen door het gemeentekantoor aan het Stationsplein. Het eerste pand links is het schildersbe-
drijf van Joh. Huizinga, later van schilder Dekker die het bedrijf weer overdeed aan de Fa. L. Tiemersma. De tweede woning werd be-
woond door de familie Jan Sipkema, nu door de heer Hans Timmer. Het eerste huis rechts was het schildersbedrijf van Mintje Kramer, 
nu bewoont door de heer Paul Leegsma. Daarnaast woonde de weduwe Mulder, nu woont de familie Jouke Brander er. De man met 
de witte kiel midden op de weg is slager Pruiksma. Op de achtergrond ziet u de oude openbare school, na enkele verbouwingen nu in 
gebruik als peuterspeelzaal “De Krobbekûle” en daarnaast kinderdagverblijf Bommelstein.

Workshop schilderen door 
Jaap Ket
De tuinen van Manet, de terrasjes van Renoir, de beel-
den van Rodin en Claudel, wie kent ze niet? Schilderen 
naar de natuur; de weergave van het moment, het licht 
en de kleuren, de aanraking, het nú. Dat waren de drijf-
veren van de groep 19e eeuwse kunstenaars die later 
bekend en beroemd zouden worden onder de naam 
Impressionisten. Zij trokken naar buiten, zochten de 
confrontatie en speelden met het gevoel en de emotie 
– trachten die zichtbaar te maken met vorm en kleur 
en compositie. In het kader van de Week van de Ama-
teurkunst 2012 organiseert Keunstkrite de workshop 
Buiten Schilderen met Jaap Ket. Dit is uw kans om de 
impressionist in u te laten ontwaken; een laagdrem-
pelige schilderdag in de prachtige omgeving van Twij-
zel, waarbij u schetst en tekent, componeert in verf 
op doek of papier. Een heerlijke dag met persoonlijke 
begeleiding door een professional.

Datum: 2 juni (evt. uitwijking naar 30 juni).
Tijd: 10.00-16.00 uur.
Prijs: € 35,- per persoon, inclusief koffie/thee/soep

Meer informatie en opgave bij Keunstkrite Twizel: www.
keunstkrite.nl of bel even met Hetty 06 16480635.

Cursus botanisch tekenen
 
In de periode van 31 mei tot en met 15 juni kunt u op 
De Kruidhof een zesdaagse cursus Botanisch tekenen 
volgen. Deze cursus wordt verzorgd door niemand 
minder dan Sigrid Frensen, botanisch kunstenaar en 
medeoprichtster van de Vereniging Botanisch Kunste-
naars Nederland. Deze maand besteedt het tijdschrift 
Noorderland uitgebreid aandacht aan haar werk. De 
cursus wordt gegeven in de tuinen van De Kruidhof en 
slecht weer in de grote kas op het terrein. De Kruidhof 
zorgt voor een mooi aanbod van materiaal en biedt een 
grote diversiteit aan plantenmateriaal in de zeventien 
prachtige thematuinen.
 
Opgave en meer informatie
De cursus duurt zes dagen op 31 mei en op 1, 7, 8, 
14 en 15 juni. Voor opgave, kosten of meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Sigrid Frensen: 
info@sigridfrensen.com of www.sigridfrensen.com.

Tine,Tjerk en burgemeester ter Keurs te midden van gemeente, kinderen en kleinkinde-
ren. (eigen foto)

Spits gezegde
Hoe stiller het wordt,

hoe meer je hoort. 

Kampioenen van VV Buitenpost MP1. Afgelopen maandag zijn deze jongens kampioen 
geworden in Opende en daarmee hadden ze een ererit verdiend, op een oldtimer vracht-
wagen door Buitenpost! V.l.n.r.: Arnold van Abbema, Rudmer Steringa, Julian Postma, 
Jarno Groen, Mels Hamstra, Bernd Fokkens, Jelmer Steringa, Karst Veninga en Willem-
Jan Hiemstra. (eigen foto)

De spor t foto



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������
���������������������

�����
�������

���������

������������������������������������������������
�������������������

����������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������

�������
�����������������������

�����������������
�������������
����������
������
�����������
��������������

������������
����������
����������

���������
�����������

�����
����������

��������

������������������������������
���������������������

��������


