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Van de  redact ie

(Herhaalde) oproep
In het oktober nummer ga ven 
w ij  aan dat de lijst  van Buiten-
p oster verenigingen ten einde 
loopt wat bet ref t de r ubr iek : 
“ Wat verenigt ons…” Mede aan 
de hand van gemeentegidsen 
hadden w ij  deze lijst  zo com-
pleet mogelijk gemaakt,  maar 
dan z ul  je  alt ijd z ien dat je met 
een aan zekerheid gren zende 
waarschijnlijk heid kunt aanne-
men dat je toch een vereniging 
of organisat ie over het hoofd 
gez ien hebt of ge woon niet bent 
tegengekomen ,  ter w ijl  die z ich 
toch wel graag in D e Binnenste 
Buiten Post w illen laten z ien , 
z ich w illen presenteren en pro-
f ileren .  D aar is  on ze dor psk rant 
bij  uitstek geschikt voor en b o-
vendien kost het nik s .  Ja ,  het 
kost enige moeite een represen-
tat ief verhaal te schr ijven ,  maar 
daar kr ijg je  dan ook wat voor 
ter ug .  Omdat er z ich nog geen 
(onbekende) vereniging ,  instan-
t ie of organisat ie gemeld heef t , 
komen w ij  bij  deze met een her-
haling van on ze oproep:  Meld 
je aan als je  in de BiBuPost w ilt 
staan .  D eze slogan geldt in feite 
alle Buitenp osters die iets op het 
har t hebben en dat graag eens 
k w ijt  w illen .  D at k an en mag van 
alles z ijn ,  als  het maar binnen de 
p erken van het fatsoen blijf t .  Er 
gebeur t van alles in Buitenp ost , 
maar als je  je  oor te luisteren 
legt ,  gebeur t er ook heel  veel 
niet ,  wat wel zou moeten ge-
beuren of op een andere manier 
zou moeten worden aangep akt . 
D e Stem des Volk s is  belangr ijk 
en helemaal nu het tegen de ge-
meenteraads verk iez ingen loopt . 
D ie z ijn in maar t 2 014 .  D us:  L aat 
van te voren van u horen!

Herinrichting Voorstraat goed op gang

Winnaar van de portretwedstijd
De winnaar van de portretwedstrijd is Elia Detmar uit Gerkesklooster met een olieverfschilderij. Na een voorselectie bleven er 22 portretten over, gemaakt 
van olieverf, acrylverf, potlood tekening, koperets, pastelkrijt, keramiek, draadwerk en aardewerk Het winnende portret komt in de raadzaal te hangen.

Midden augustus werd begon-
nen met de herinrichting van de 
Voorstraat en nu, 3 maanden 
later, zit ruim een kwart van de 
geplande benodigde tijd voor de 
klus erop. Zowel het meest oos-
telijke als het westelijke deel van 
de Voorstraat zijn al grondig van 
aanzien veranderd. Wij spraken 
met de uitvoerend gemeentelijk 
ambtenaar Harrie Nieuwenhuis 
over het verloop tot dusverre en 
de uitvoering van de rest van het 
project.

Nieuwenhuis merkt over hetver-
loop van het project tot dusverre 
op: “Gezien wat we allemaal on-
dertussen zijn tegengekomen ben 
ik tevreden over de voortgang. De 
aannemer is goed bezig met de 
uitvoering. De bijna altijd aanwezi-
ge onvoorziene problemen hebben 
we nog steeds goed het hoofd 
kunnen bieden”. 

Onverwachte zaken
De oorspronkelijke planning was 
anders dan die op het bijgaande 
kaartje. Oorzaak was het wegge-
deelte tussen de Bakkershoeke en 

Nieuw Herbranda. Het was bekend 
dat er chemische verontreiniging in 
de grond zat, maar pas tijdens het 
graafwerk werd duidelijk dat deze 
ernstiger was dan men eerst had 
aangenomen. Specialisten moes-
ten eraan te pas komen om deze 
grond naar de strikte maatstaven 
van tegenwoordig, af te voeren. En 
ook werden er stukken leiding van 
nutsbedrijven aangetroffen die niet 
op de kaarten vermeld stonden. 
“Vroeger was men gemakkelijk 
bij de aanleg van nieuwe voorzie-
ningen, soms liet men de oude 
leidingen gewoon maar liggen”, legt 
Nieuwenhuis uit, “al met al heeft 
dat extra tijd gekost, waarna een 
aangepaste planning noodzakelijk 
werd”. Dergelijke onverhoopte pro-
blemen zijn overigens verder in het 
project niet uit te sluiten: “Het is 
ons bekend dat ook de grond ter 
hoogte van de voormalige fiets-
winkel van Evenhuis en de Poiesz 
supermarkt vervuild is, en we moe-
ten afwachten in hoeverre zal blij-
ken dat het consequenties heeft”.

Het verdere verloop
In het oostelijk en westelijk deel is 
men rond 1 december klaar met 
het wegwerk, de straatverlichting 
zal dan zijn aangebracht en daar-
mee bruikbaar zijn voor verkeer. 
Alleen het onderdeel hoek Voor-
straat-Julianalaan met de Berken-
laan komt tot eind december nog 
op de schep, waarmee de over-
last in de feestmaand beperkt zal 
blijven. In het stuk Irenestraat dat 
begin januari aan de beurt is, komt 
naast de vernieuwde reguliere er 
een extra buizenleiding te liggen, 
waardoor het hemelwater geschei-
den kan worden van het reguliere 
huisafvalwater. De Bakkershoeke 
is een geval apart. Het werk hier-
aan gebeurt pas als alle eerdere 
onderdelen klaar zijn, omdat het 
verkeer in staat moet zijn dit be-
langrijke punt te omzeilen. De ver-
dere projectonderdelen staan op 
het kaartje hierboven. “Voor de zo-
mervakantie zal het wegwerk van 
de herinrichting klaar moeten zijn”, 
stelt de ambtenaar.

Het groen- en Centrumplan
Het boom- en ander siergroen 
over de hele lengte van het traject, 
is nog een apart onderdeel. Het 
ontwerp daarvoor is nog in voor-
bereiding en moet nog besproken 
worden met de aanwonenden en 
andere belanghebbenden. Afhan-
kelijk van hoe snel dit groenplan 
afgehandeld kan worden, kan er 
misschien in het voorjaar en an-
ders in het najaar van 2014 met 
beplanting worden begonnen. Als 
de Voorstraat af is, is daarmee het 
eerste onderdeel van het grotere 
Centrumplan voltooid. Andere on-
derdelen daarvan zijn, de aanpak 
van het Stationsgebied, waaronder 
de Kruidhof, en de verbindingswe-
gen tussen deze. Het totaalplan 
beoogt  een behoorlijke opwaar-
dering van de  dorpskern. Of het 
een probleem als de verpaupering 
door leegstand van winkels op zal 
lossen, valt overigens te betwijfe-
len. Daar spelen ook andere zaken 
een rol bij, die wij in komende num-
mers van dit blad zullen bespreken.

De voormalige benzinepomp, voor het 
pand dat nu winkel ‘Buitengewoon Bui-
tenpost’ is, kort na de oorlog. Deze was 
mede de oorzaak van extra schoonmaak-
werk.

1a is het weggedeelte van de oostelijke ingang van het dorp tot de Kuipersweg, deze is eind november klaar
1b is het westelijke weggedeelte van restaurant China Garden tot de Parklaan, deze is in wezen af
2 is het weggedeelte voor Kapenga woninginrichting en een stukje Julianalaan en Berkenlaan
3a en 3b zijn de Irenestraat en de Schoolstraat die kort na de jaarwisseling worden aangepakt
4a is het stukje weg van de Irenestraat tot de Schoolstraat, dit wordt van begin maart tot eind april afgewerkt
4b is de Bakkershoek en een stukje Voorstraat, deze zullen vanaf half april tot begin juni afgesloten zijn
5 is de Herbrandastraat die, als laatste onderdeel, van half mei tot half juli opnieuw bestraat zal worden
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Schoolontbijt op GBS de Fontein
Op GBS ‘de Fontein’ in 
Buitenpost was het feest 
op 5 november. De 112 
leerlingen van de school 
hebben samen met de 
juffen en een flink aantal 
actieve moeders meege-
daan aan het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinde-
ren kwamen in pyjama op 
school met hun favoriete 
knuffel om aan te schui-
ven aan de vrolijk gedek-
te tafels. Samen hebben 
ze gesmuld van een 
heerlijk ontbijt met ver-
schillende soorten brood 
met allerlei beleg en een 
gezonde beker drinken. 
In de klassen was deze 
dag al goed voorbereid 
en hebben de kinderen 
geleerd over het belang 
van een goed ontbijt. Met 
ontbijten start je het mo-
tortje van je lichaam weer 
goed op, om zo een hele dag werken op school te kunnen volhouden. Na het eten zijn alle kinderen dus ook weer 
hard aan het werk gegaan. De enthousiaste ouders hebben de ontbijttafels weer netjes afgeruimd.

Beginnerscursus 
De KNV EHBO afd. Buitenpost-Gerkesklooster start 
bij voldoende deelname in januari 2014 een begin-
nerscursus EHBO. Deze cursus is gericht op de ba-
siskennis van EHBO inclusief reanimatie en AED be-
diening. De cursus duurt ongeveer 10 avonden en zal 
worden afgesloten met een officieel examen van het Oranje Kruis. 
Let op: veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus geheel of gedeeltelijk.
Tijden: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Buitenpost
Kosten: € 150,-- 
Inschrijven: ehbobuitenpost@hotmail.com 
Meer inlichtingen bij Jan van der Bij (bestuur): 0511-541838 of 06-43451221

De foto

Op donderdag 3 oktober vertrokken deze dames naar Marseille. Via een gespreksgroep 
over peuters in het Groene Kruisgebouw, hebben zij elkaar leren kennen. Lief en leed 
met elkaar gedeeld en na vele uitjes, etentjes en feestjes was er nu een lang weekend 
naar Marseille vanwege het 25 jarig jubileum. Nanneke, Matsje, Lena, Giny, Ieteke, Ymie 
en Ytske. (eigen foto)

Laatste (foto)nieuws! 

www.binnenbuitenpost.nl  (k l ik  op de onderste balk van de dorpskrant )

Woensdagavond 27 november spreekt dominee Henk Poot in Buiten-
post over het thema “Christenen en Israël”. Hij doet dat in Het Licht-
baken, Marconistraat 5, aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). 
Iedereen is welkom en de toegang is vrij.
“Als kerk belijden wij Jezus als heiland en hoofd van de Gemeente en 
dat is goed,” zegt dominee Poot, Israëlpredikant van de stichting Chris-
tenen voor Israël. “Maar het is de vraag of Jezus niet meer is dan dat. 
Is het een bijkomstigheid dat Hij geboren is in Israël of raakt het de kern 
van de openbaring van God? Wat heeft Jezus met het Joodse volk te 
maken, wat zeggen de evangeliën daarover en wat schrijft Paulus over 
de betekenis van Christus en Gods weg met Israël?” Op deze vragen 
zal ds. Poot ingaan tijdens de avond. Tenslotte laat de predikant zien hoe 
Israël en de gemeente op elkaar aangewezen zijn in de verwachting van 
het komende Koninkrijk van God.
Ds. Poot is predikant binnen de PKN, studeerde theologie in Utrecht 
en schreef meerdere boeken zoals ‘De Koning der Joden’ en ‘Jozef, 
een Messiaanse geschiedenis’ en ‘De knecht des Heren’. Hij spreekt 
in kerken van alle gezindten en reist regelmatig naar Israël, waar hij de 
Joodse bewoners bezoekt in de omstreden Bijbelse gebieden Judea en 
Samaria. In de loop van de avond is er een verkooptafel met producten 
uit Israël. Er zal een collecte worden gehouden voor een project in Israël. 
De samenzang wordt begeleid door organist Arjen Veninga.

Israëlavond in Het Lichtbaken

Nederland Leest
De hele maand november staat het boek ‘Erik of het klein insectenboek’ 
van Godfried Bomans centraal tijdens de campagne ‘ Nederland Leest’. In 
dit boek stapt Erik in het schilderij ‘de Wollewei’ en belandt daarbij in de 
wereld van de kleine kriebelbeestjes. Leden van de bibliotheek kunnen dit 
boek gratis ophalen. Voor mensen die moeite hebben met de kleine let-
tertjes hebben we speciale GrootLetterBoeken van Erik. Hierbij geldt wel: 
op=op. Daarnaast is het er nog een leuke kortingsactie voor biebleden: zij 
kunnen korting krijgen op de entreeprijs van Natuurmuseum Bruinenberg/
SanjesZoo en Sanjesfertier.  In de bibliotheek van Dokkum is een expositie 
over de schrijver Godfried Bomans te zien. Meer informatie is te vinden op 
de website ontdekdebieb.nl (noordoost).

De Keunstkrite zoekt vrijwilligers
De Keunstkrite is al jaren actief in de regio Noordoost 
Fryslân om de aanwezige kunst- en cultuurschatten 
meer onder de aandacht van het publiek te brengen. 
Er wordt een digitaal platform geboden voor de cul-
turele agenda voor Noordoost Fryslân en er worden 
jaarlijks een aantal vaste en een aantal losse activitei-
ten georganiseerd, waaronder het Rondje Kunst(zin-
nig) Achtkarspelen en de Jan Ritskes Poëziewedstrijd 
voor basisscholen. Regionaal coördineert de Keunst-
krite diverse activiteiten in de landelijke Week van de 
Amateurkunst  (WAK).Er worden exposities ingericht  
in o.a. het gemeentehuis en op andere locaties in de 
regio. Er zijn zo’n derig vrijwilligers actief bij de Keun-
stkrite binnen het bestuur, in de werk- en de project-
groepen en voor hand-&spandiensten. Voor de komen-
de jaren zijn er nog veel leuke doelen te realiseren en 
zoeken we betrokken en actieve nieuwe vrijwilligers. 
Er zijn diverse taken en klussen waarvoor meerdere 
mensen worden gezocht. Taken o.a. inventarisatie aan-
bod kunt en cultuur regio, ontwikkeling nieuw aanbod 
(projecten),  educatie, ondersteuning secretariaat,  PR, 

techniek (onderhoud 
beeldentuin).  Er zijn 
vacatures binnen de 
werkgroepen Cultuur 
en Beeldende Kunst 
en het bestuur. De 
hoeveelheid uren die 
u wilt besteden be-
paalt u zelf. Zit u tus-
sen twee banen in? 
Vrijwilligerswerk kunt 
u op uw CV zetten 
als werkervaring en u 
kunt uw vrijwilligersu-
ren ook gebruiken om 
nieuwe vaardigheden 
op te doen. 
Voelt u zich aangesproken of wilt u meer informatie? 
Kijk op onze website www.keunstkrite.nl  en/of neem 
contact op via info@keunstrite.nl.

Opening nieuwbouw Lauwers College
Op vrijdag 8 november 
is het nieuwe junior 
college van het Lau-
wers College in Buiten-
post officieel geopend. 
Een groep leerlingen 
had in de lessen Dra-
ma een prachtige en 
verrassende opening 
voorbereid en leerling 
uit klas 1 Jan Pieter van 
der Boon mocht in zijn 
rol als directeur van de 
school het kleurrijke lint 
doorknippen.

In zijn welkomstwoord 
roemde en bedankte be-
stuurder van het Lauwers 
College Hans Jansen  de 
samenwerking met de 
verschillende partijen die 
bij het bouwproject waren betrokken. Hij refereerde aan de vele jaren waarin op het Lauwers College is gesproken 
over en voorwerk is verricht voor de nieuwbouw. Een lange periode maar met een resultaat om trots op te zijn: 
“De school is blij met het gebouw dat klaar is voor de toekomst”. Een speciaal woord van dank was er voor lid van 
de centrale directie Rinze de Haan die in zijn rol als “bouwmeester” intensief bij de bouw betrokken is geweest. 
Frank Meijer van architectenbureau Klein uit Groningen gaf vervolgens een toelichting op het ontwerp waarin 
transparantie en licht belangrijk begrippen zijn. Na een muzikale bijdrage van enkele leerlingen was het daarna tijd 
voor de officiële opening door de groep van het vak Drama. Na het doorknippen van het lint en het knallen van de 
confetti trakteerden de leden van die groep alle aanwezigen op gebak. In de daarop volgende rondleiding konden 
de bezoekers kennis nemen van de het moderne en open gebouw waarin de leerlingen van het Lauwers College 
de komende jaren onderwijs zullen volgen. Een gebouw waarin het kunstwerk dat tijdens de eerste schooldag 
eind augustus van de huidige schooljaar is gemaakt door de nieuwe leerlingen een prominente plaats heeft gekre-
gen. Het kleurrijk kunstwerk symboliseert dat er samen onderwijs wordt gevolgd maar dat de leerlingen daarbij 
verschillend mogen zijn.

Verkoop kerstbomen voor Siloam 
Vanaf vrijdag 6 december a.s. staan er weer volop kerstbomen en bakken 
met kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. Ook blauwe- en Nor-
mansparren. De opbrengst is weer voor het Chr. kinderherstellingsoord 
Siloam op Curacao. Ook kunt u ons zaterdag 7 december op de kerstmarkt 
in Buitenpost vinden met een kraam vol o.a. kerstgroen, houten decoraties 
en jam voor Siloam. Graag tot ziens op de kerstmarkt of bij hoveniersbe-
drijf P. Douma, West 92 Buitenpost
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™
> Jacob Coerse uit Buitenpost is in het Leeu-
warder debatcentrum De Bres benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
kreeg de onderscheiding vrijdag 1 novem-
ber opgespeld door burgemeester Gerben 
Gerbrandy van Achtkarspelen. Coerse kreeg 
de onderscheiding tijdens zijn 25-jarig jubi-
leum als belangenbehartiger op het gebied 
van ouderenbeleid. Sinds 1988 is hij lid van 
de Werkgroep Patiënt Centraal, de Lande-
lijke Adviesgroep Ouderen en de Werkgroep 
Ouderen in Leeuwarden. Sinds 1990 is hij 
bestuurslid van ANBO. Jarenlang is hij politiek 
actief geweest. Verder zet hij zich vanuit zijn 
achtergrond als betonconstructeur en archi-
tect in voor huisvesting.
> Ondanks de zware concurrentie is het 
VMBO Groen van het Nordwin College Bui-
tenpost dit jaar opnieuw Nederlands Kampi-
oen Bloemschikken geworden. De kampioen-
schappen werden vorige maand gehouden 
op de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest De 
school heeft de afgelopen vier jaar aan de 
kampioenschappen meegedaan en wist daar-
bij driemaal de eerste en eenmaal de tweede 
plaats te bemachtigen. Het kampioensteam 
blonk uit door het enorme hoge niveau van 
de creatie en de originaliteit die het arrange-
ment uitstraalde. De Telegraaf, het grootste 
ochtendblad van Nederland plaatste zelfs een 
prachtige foto en een artikel van de unieke 
prestatie van het kampioensteam.
> Volgens melding van de gemeente Acht-
karspelen hebben inmiddels 95 woningeige-
naren hun woning energiezuiniger gemaakt in 
het kader van het project Duorsum dwaande 
mei wenjen. Eigenaren van een woning van 
voor 1985 kunnen nog een jaar aanspraak 
maken op korting op uitgebreid advies en 
een subsidie van € 300,--. Dit is te combine-
ren met de provinciale stimuleringsregeling 
waarbij huizenbezitters vanaf 1 november 
maximaal € 24000 ,-- krijgen.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

November 2013

Ons blad wordt goed gelezen. Dat blijkt wel uit het feit dat na het ver-
schijnen van een adver tentie over de DV D van Buitenpost uit de jaren 
67 en 68 , er nu al meer dan 100 zijn verkocht. Adver teren helpt dus 
(ondernemers: sla uw slag!) en geschiedenis leef t. Dat bleek ook bij de 
historische markt, waar PBB met een stand aanwezig was. Er was veel 
belangstelling, jammer genoeg zijn er geen nieuwe leden voor Plaat-
selijk belang bijgekomen (dus oproep aan de lezers: wie nog geen lid 
is ,  meld u aan!). Wat betref t vr ijwilligers die zich willen inzet ten voor 
het dor p hebben we niet te klagen. Ons bestuur is voltallig en er heb-
ben zich t wee aspirant-bestuursleden aangemeld, zodat ook volgend 
jaar er zeer waarschijnlijk genoeg bestuursleden zullen zijn. We hadden 
een kor te vergader ing, waarbij uitgebreid gepraat is over een aantal 
punten, dat ons ernstig zorgen baren. Allereerst de A NNO-gelden. Dat is 
een invester ingsfonds voor regionale projecten in Noordoost Friesland. 
De provincie draagt de helf t bij aan grootschalige projecten, waar voor 
anders geen geld zou zijn. Werkgelegenheid is daarbij een belangr ijk 
aspect. Tot en met 2015 kan ook Achtkarspelen hier van gebr uik maken. 
Maar dan moeten de plannen wel in uit voer ing zijn. Tot nu toe zien 
we hier weinig van. Het zou heel jammer zijn als we zo maar miljoe-
nen laten liggen. Het bestuur vraagt daarom een gesprek aan met het 
college van B&W. Ook met het z wembad is nog lang niet alles geregeld. 
De energiebespar ing van zeker € 60.000, - per jaar door een verbinding 
met Enitor had  al gerealiseerd kunnen zijn. Ook de ver pauper ing van 
het centr um wordt keer op keer door ons aan de orde gesteld. We heb-
ben vraagtekens bij de daadkracht van de gemeente. U zult hier zeker 
meer over lezen in deze r ubriek … en meld u aan als lid van PBB bij onze 
penningmeester (h.j .berger voet@chello.nl)

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Mar ianne Rigter, bestuurslid

Herfstmarkt Haersmahiem
Op zaterdag 23 november wordt er in woonzorgcentrum Haersmahiem 
weer de traditionele herfstmarkt georganiseerd met diverse stands, kra-
men en het rad van avontuur. De markt begint om 14.00 uur in de grote 
zaal van Haersmahiem, waar u ook terecht kunt voor een lekkere versna-
pering of gewoon een kopje thee of koffie.
Kortom, het belooft weer een gezellige middag te worden en wij hopen u 
graag te kunnen verwelkomen op zaterdag 23 november.

Kerstconcert in de Kruiskerk
In het noorden van Fryslân en Groningen is het Chr. mannenkoor Wes-
terlauwers een goede bekende bij allerlei kerkelijke zangavonden en 
diensten. Het koor 
heeft momen-
teel ca. 90 leden 
en staat sinds de 
zomer van 2009 
onder leiding van 
dirigent Harm van 
der Meer. Zijn stel-
ling luidt: “Muziek 
maken begint bij 
een goede sfeer, 
dat moeten de le-
den op de repetitie 
en het publiek op 
de concerten door 
alles heen voelen. 
Ervaren hoe klank 
en nuancering een 
betoverende wer-
king kunnen heb-
ben op mensen”. 
De Nederlandse 
sopraan Miranda 
van Kralingen, Engwierum, slaagde cum laude voor haar eindexamen aan 
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en studeerde bij Ank Rein-
ders. Nadat zij een masterclass volgde bij Elisabeth Schwartzkopf in het 
Amsterdamse Concertgebouw beleefde haar carrière een grootse vlucht: 
zij zong de Vier letzte Lieder van Strauss gedurende het slotconcert van 
de categorie ‘Jong Nederlands Talent’ dat werd uitgezonden op radio en 
televisie. Naast vele optredens in binnen- en buitenland en haar werk voor 
radio en tv kennen we haar allemaal van haar optreden tijdens de huwe-
lijksdienst van Willem Alexander en Maxima waarin zij het “Ave Maria” 
zong. Samen met de mannen van “Westerlauwers” verzorgt zij een kerst-
concert in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost.
Zondagavond 15 december 2013
Aanvang 20.00 uur / Kruiskerk Buitenpost
Voorverkoop Bloemtique € 10,00 / Aan de kerk € 11,00

Fryske Krite spilet ”De grutte fersierder”

Fryske Krite Bûtenpost spilet op sneon 23 novimber en op sneon 30 no-
vimber ”De grutte fersierder” skreaun troch Phillip King en Falkland L. Cay, 
“The big bad mouse”, en yn it Frysk oerset troch Roel Klompmakker.

Koarte ynhâld: 
Op in duf kantoar, dêr’t elkenien him hâldt en draacht neffens syn funksje 
en dêr’t elk ek noch ris neirûn wurdt troch de iennichste oandielhâldster, 
is Brons dyjinge dêr’t it meast op delsjoen wurdt. Der sit gjin libben yn ‘e 
man. Dan komt Djoeke, muoikesizzer fan ien fan de kantoarfroulju, oerst-
joer troch de doar mei it ferhaal dat se op ‘e Lekkumermient neisitten en 
hast oantaast wurden is troch in manspersoan. Oan har beskriuwing fol-
docht krèkt Brons. Brons wurdt dan troch elkenien fertocht en skoudere. 
As it dan persoanielsfeest is moat hy allinne boppe sitte om de balonnen 
op te blazen. Mar dan docht bliken dat de froulju Brons ynteressant begjin-
ne te finen. Sels de oandielhâldster begjint mei him om te paaien. Brons 
feroaret yn in man mei selsbetrouwen, mar skronfelt wer yninoar as Djoe-
ke nochris komt en fertelt dat se har yn it sinjalemint fersind hat en dat se 
de wiere dieder kin. Gjin frommes dat mear nei Brons taalt.
Plak:   The Point,
Begjintiid:  20.00 oere, seal iepen fan 19.00 oere ôf
Kaartferkeap:  Bloemtique  / Jûns oan de seal
Tagongspriis:  Foar leden: € 3,50. Foar net-leden € 9,00 
Dûnsmuzyk:  23 novimber: Wieke Dijkstra
  30 novimber: RTV Noordoost-Friesland Drive in Show

Efter: Henk Overdijk, Rommy Woudstra, Geert Hoogsteen. Midden:  Sanne Douwes, 
Anneke nieuwenhuis, Amarens de Vries. Foar: Henk Roskammer. (eigen foto)

De foto

Sinterklaas ging na zijn aankomst in Groningen meteen door naar Buitenpost, maar door 
de grote drukte in Groningen kon hij moeilijk bij het station komen. Slechts 4 pieten 
kwamen met de trein naar Buitenpost. Gelukkig kon de sint en de rest van zijn pieten 
even later nog met een bus met politie begeleiding het station van Buitenpost bereiken .
(foto: Hielke Boorsma)

Activiteiten kerstmarkt
Op donderdag 5 december beginnen de mannen van de “Stichting De 
Kleine Waker” muziek te draaien in hun Glazen Huis op de Christinastraat 
t/m zaterdagavond 7 december. Er is daar een grote tent aanwezig waar 
vele artiesten aanwezig zullen zijn.
Op zaterdag 7 december. begint de kerstmarkt, in de stijl van Charles Dic-
kens,  om 14.00 uur tot 20.00 uur.
Op de markt is een ijsbaantje voor de kleintjes met een echte koek en zo-
pie tent. Er is levend straattoneel, life muziek o.a. de Waldteppers, Elbrich 
en Wilfred en muziekschool de Waldsang, een levende kerststal, vuurkor-
ven, oude ambachten en nog veel meer.
Ook is er veel te doen in de Mariakerk (Nederlands hervormde kerk), zeker 
de moeite waard om daar naar binnen te gaan en te genieten!!: 
- Expositie van Ida Leegstra (schilderijen)
- Expositie van de kerststallen van ds. Oomens
- Popkoor Akkoord uit Surhuizum
- Noaten op ‘Sang uit Surhuisterveen
- Excentriek uit Ryptsjerk
- En duo Sander en Atsje van de Muzykpleats  uit Buitenpost

De ingang van de kerstmarkt is aan de Oude Havenstraat en de  Kuipers-
weg/Oude Havenstraat.
Wij als kerstmarkt team nodigen u uit om er samen met ons een super 
gezellige familie dag van te maken waar we met z’n. allen als dorp met 
veel plezier op terug kunnen kijken.



FRUITMAND VANAF € 7,50
volg ons ook op facebook

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

 • Excl. onderdelen
 • Gratis leen� ets

  € 27,50
Opruiming collectie 2013!

De nieuwe collectie 
� etsen 2014 

is weer binnen!

Nieuw in ons assortiment: 
SCHEPSNOEP 

Kan ook ingeblikt worden.

Kerkstraat 24 
T. 0511 540004
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Het is wel een pareltje
Henk Pilat zet zich in voor streekproducten

Wâldsang
Moai, sûnder wjergea binne De 
Wâlden:
Smûk skaadzjend beamtegrien oe-
ral yn’t rûn;
Blier laitsjend boulân, tierige grei-
den,
sjongende fûgels, sânich de grûn,
sjongende fûgels, sânich de grûn.
Moai, sûnder wjergea binne De 
Wâlden:
Smûk skaadzjend beamtegrien oe-
ral yn’t rûn.
Oeral yn’t rûn, yn’t rûn, oeral yn’t 
rûn.
(Harmen Sytstra)

Doe meer met fruit
Bij De Friese Wouden denk je al 
gauw aan een bosrijk gebied. Maar 
waar is dat woud gebleven? Henk 
Pilat helpt me uit de droom. “Wou-
den moet je niet opvatten als ‘bos’. 
Eigenlijk geeft het de bomenrijk-
dom aan die er in dit gebied is. Het 
Nationaal Landschap Noardlike 
Fryske Wâlden bestaat uit het cou-
lissenlandschap met de elzensin-
gels en houtwallen. Door schaal-
vergroting in de landbouw dreigde 
het landschap verloren te gaan, 

maar sinds de jaren ’80 van de vo-
rige eeuw is men begonnen met 
agrarisch natuurbeheer. De boeren 
krijgen betaald om het landschap 
in stand te houden en sindsdien is 
er veel verbeterd. De Friese Wou-
den bestaat dus overwegend uit 
zandgrond met ‘smûk skaadzjend 
beamtegrien’.” Dit stukje Fryslân 
is de bakermat van de Stichting 
Wrâldfrucht die de teelt van oude 
en bijzondere streekgewassen en 
de ontwikkeling en afzet van nieu-
we producten stimuleert. Henk is 
directielid van de stichting. “Via 
de Rijksuniversiteit van Groningen 
kwam ik in contact met Jan de 
Boer die het idee had dat je met 

veel meer fruitsoorten dan alleen 
appels, peren en pruimen iets kon 
doen. Dat zijn we samen gaan uit-
zoeken. We vonden toen een aan-
tal fruitsoorten waarvan we kon-
den aantonen dat daar in Europa 
producten van gemaakt werden. 
Waarom zou dat in Nederland niet 
kunnen?
We hebben een project opgezet 
om niet alleen de teelt op te zet-
ten, maar ook de verwerking en 
de afzet van deze producten. We 
zijn begonnen met vijf gewassen, 
waaronder de duindoorn en de 
blauwe bes. We hebben dat ver-
volgens in plantageverband laten 
verbouwen bij boeren die daar 
interesse voor hadden. Daarna 
zijn we gaan stimuleren dat er in 
de streek producten van gemaakt 
werden, zoals jam, siroop, sap-
pen en wijnen. Restproducten als 
schilletjes werden weer gedroogd 
en als smaakmakers toegevoegd 
aan mosterd en thee. Uit de duind-
oorn kon ook nog olie gewonnen 
worden. Gebleken is dat die olie bij 
de kernramp in Tsjernobyl op grote 
schaal is ingezet tegen de gevol-
gen van straling. Op basis van de 
olie zijn producten gemaakt die 
beschermen tegen zonnestralen. 
Zo is dat in eerste instantie door-
gegroeid.”

Wonderdokters
De vraag was vervolgens hoe de 
producten goed in de markt gezet 
konden worden. De bedrijfskundi-
ge achtergrond van Henk kwam 
nu goed van pas. “Als het bij de 
teelt van grondstoffen blijft, is het 
moeilijk concurreren voor de boe-
ren hier. De grond om duindoorn 
te verbouwen is in Rusland veel 
goedkoper, evenals arbeidskracht. 
De meerwaarde zochten wij daar-
om in een streekproducten markt-
concept. De grondstoffen komen 
uit de streek, de verwerking vindt 
in de streek plaats en het product 
krijgt ook de naam van de streek. 
Dat hebben we zowel voor De Frie-
se Wouden gedaan met het Wâld-
pyk streekkeurmerk als ook voor 
het Waddengebied met het streek-
keurmerk Waddengoud. Wâldpyk 
(Woudkip) - van oorsprong een als 
scheldnaam bedoelde aanduiding 
voor de bewoners van De Friese 
Wouden-  werd nu een geuzen-

naam.
De volgende stap was een ver-
breding van fruitproducten naar 
bijvoorbeeld zuivel, vis en vlees. 
Nieuw zijn de Wâldfeintsjes, drie 
turfgerookte droge runderworsten 
met de namen Gauke, Gerke en 
Gurbe. Momenteel in Op’e Stâl, 
de winkel van mijn vrouw, het 
best verkochte streekproduct. Nu 
zitten we in de fase om in te ste-
ken op de beleving van de streek. 
Dat kan door toeristisch recreatie-
ve diensten te koppelen aan  de 
streek en het product. Zo hebben 
we dit jaar het Brommelsfestijn 
georganiseerd. De mensen kun-
nen dan bramen gaan zoeken bij 
boeren die hun landerijen hebben 
opengesteld en op die manier het 
kleinschalige coulissenlandschap 
beleven. Op het terrein van bele-
ving werken we ook samen met 
De Kruidhof, regionale horecabe-
drijven, een verhalenverteller en 
een bedrijf dat kruidenworkshops 
geeft. We hebben samen een krui-
denarrangement gemaakt*. Krui-
den zijn typisch iets voor De Friese 
Wouden. Van oudsher kwamen 
hier veel wonderdokters voor, die 
met kruiden uit de streek werk-
ten.”    
De doelstelling van de Stichting 
Wrâldfrucht is dus om duurzame 
economische activiteiten in het 
gebied te ontwikkelen en te sti-
muleren. Dat levert ook nieuwe 
ondernemers en werkgelegenheid 

op. “Soms zijn het ondernemers 
die het doen als nevenactiviteit, 
maar er zijn er ook bedrijven die 
ervan kunnen leven”, zegt Henk. 
“Dat zijn bijvoorbeeld gespeciali-
seerde fruittelers, zoals iemand die 
op Egypte blauwe bessen teelt. In 
Dokkum zit een bedrijf dat in heel 
Nederland streekproducten uit 
het Waddengebied en De Friese 
Wouden verkoopt. Daar werken 
ook een stuk of drie, vier mensen.  
Deze groothandel levert weer aan 
supermarkten en speciaalzaken. 
De bedrijven die meedoen en 
voldoen aan de eisen, krijgen een 
certicaat en een muurbordje met 
het Wâldpyklogo en het onder-
schrift: Dit bedrijf levert kwaliteit 
uit De Friese Wouden. En ook op 
de producten staat het keurmerk 
Wâldpyk.”

Winnen met Wâldbeantsjes
Vorig jaar kreeg Wâldpyk een ge-
zicht: Pieter Weening werd de 
eerste ambassadeur. Dit jaar is 
dat Tet Rozendaal, die vorig jaar 
furore maakte met haar muziek-
theatervoorstelling ‘It Wûnder 
ut’e Wâlden’ en momenteel Mata 
Hai speelt. Hoe belangrijk is een 
gezicht bij een streek? “In het al-
gemeen is in De Friese Wouden 
de identiteit wel sterk ontwikkeld. 
De hier geboren en getogen men-
sen voelen zich wel een Wâldpyk. 
Maar het is een streek die landelijk 
heel onbekend is. De Friese Wou-

den is onbekend en daarom onbe-
mind. Maar het is wel een pareltje, 
iets bijzonders. Het is niet voor 
niets Nationaal Landschap. Om die 
identiteit naar buiten toe te promo-
ten, is het belangrijk dat je ambas-
sadeurs hebt. Jonge mensen die 
trots zijn op hun eigen streek. Toen 
Pieter Weening een etappe won in 
de Giro d’ Italia, zei hij: ‘Dit heb ik 
te danken aan de wâldbeantsjes 
die ik altijd van mijn moeder heb 
gekregen’. Dat hebben wij aange-
grepen om hem ambassadeur te 
maken. Die woudboontjes zijn ook 
een oud product uit deze streek, 
dat zijn typische smaak dankt aan 
de zandgrond. Met zo’n product 
kun je naar buiten komen en kun je 
de streek bekender maken.”
Streekproducten zijn per defi nitie 
duurder dan supermarktartikelen. 
“Kleinschalig ambachtelijk jam 
maken kost nu eenmaal veel meer 
werk dan het op industriële manier 
produceren. Maar je proeft wel het 
verschil.” Zelf eet Henk vaak, maar 
niet elke dag streekproducten. 
“Wij houden ook van rijst en lasag-
ne. Maar straks komt de bonentijd 
er weer aan. Als Bartje de wâldbe-
antsjes had gekend, had hij er vast 
wel voor gebeden.”
*voor het kruidenarrangement zie: http://

www.dekruidhof.nl/activiteiten/kruidenar-

rangement.html

Voor recepten met streekproducten, zie: 

www.dewouden.com

Henk met een mand vol streekproducten

Als het aan Ronald Plasterk ligt, bestaat Nederland straks niet 
meer uit provincies, maar uit landsdelen. Origineel is zijn herinde-
lingsplan niet. Al tijdens de Franse tijd voegde Napoleon Utrecht 
en Noord-Holland samen tot het departement Zuiderzée. Na de 
bevrijding in 1814 werden de provincies weer in ere hersteld. Dat 
de provinciegrenzen nog steeds bewaakt worden, blijkt wel uit de 
opkomst van streekprodukten. Zo maakt Henk Pilat zich met de 
Stichting Wrâldfrucht sterk voor De Friese Wouden.

It is in supergrutte supermerk. 
‘Wêr lizze hjir de grauwe earte?’ 
De fakkefuller sjocht my oan as 
seach er fjoer brânen. ‘Wàt seinen 
jo?’ ‘Grauwe earte, splitearte, pûlf-
ruchten.’ Hy ropt der in âldere kol-
lega by dy’t wol wit wat ik bedoel. 
Hielendal ûnderoan yn in hoekje 
lizze wat pakken grauwe earte en 
splitearte. Mar ik tel wol mear as 
tweintich soarten pasta yn alle 
kleuren en maten. Ek op eachhich-
te, roppe Knorr, Honig, Maggi en 
Unox om oandacht. ‘Sjoch ris hoe 
lekker en maklik binne ús produk-

ten!’ Dat sil wol wier wêze, mar 
ik ha de lytse letterkes lêzen. Sûnt 
ik wit wat der allegear yn sit hoef 
ik se net mear. Mei farske griente 
en wat pakken earte rin ik nei de 
kassa. Ynienen moat ik tinke oan 
ús âlde skoaldokter fan froeger. 
Neidat er ús oan alle kanten ûnder-
socht hie sei er steefêst: ‘En mem, 
krije se wol alle wiken snert en bru-
ne beantsjes?’ As bern hienen wy 
dêr in soad wille om. ‘Hat er it ek 
sein?’ Mar de man hie gelyk. Sûn 
iten, miljeufreonlik, in protte fari-
aasje en hielendal net djoer.

Grauwe earte 
door Janne Oosterwoud

Helje jo fytstassen leech, it kin net (mear)!

Op in saterdeimoarn sette ik myn fi ets foar de Poimarkt (Foarstrjitte-kant). 
Yn de fytstassen in pûdsje mei fl eis en in doaske hierferve fan it Kruidvat. 
Ik kom mei myn oankeapen út de Poimarkt en sil ek dit yn de fytstassen 
dwaan. Mar wêr is it fl eis en hierferve ?  It is beide fuort, foetsie… Ik rin 
wer nei binnen en fertel it oan de cheffi n. Je witte noait wêr it goed foar is. 
Ek beslút ik it efkes troch te jaan by de Coöp. Dêr hear ik, dat er krektlyn 
noch in man ferteld hat, dat er ek boadskippen út syn fytstas mist. Der hat 
dus in strúner west dy’t by fytstassen del giet. Moraal: sjoch boppe dit 
stikje. De oare deis tocht ik noch efkes: Wa soe hjoed mei in blondearre 
holle in lekker biefl apke op tafel sette ? 

Aukje Lourens

Zeg het maar...
ingezonden brieven



ACTIE !!
Ten Cate / Sloggi

4 HALEN = 3 BETALEN
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Sp rek wurd  fan  ‘e  moanne

Smoarch

Smoarch is ‘vuil’, mar wurdt ek yn ferskate oare betsjuttingen brûkt.

Hy hat dêr yn Ingelân in libben as smoarge beane
Hij heeft daar in Engeland maar een best leventje

Ik wie sa smoarch as in skiterich skiep
Ik was echt ontzettend vies

Dy minsken hawwe my op in smoarch bledsje brocht
Die lui hebben mij op een slechte naam gebracht

Hy hat dat hûs foar smoarch jild kocht
Hij heeft dat huis veel te duur gekocht

Pas op, ik hoef fan dy gjin smoarge bek
Pas op, ik tolereer van jou geen grote mond

Sjoch datst’ hjir wei komst smoarch fanke!
Maak dat je weg komt vervelende meid!

Bûtenposters om utens
 Marijke Wtenweerde - ter Vrugte

In het oktobernummer stond 
een foto uit de oude doos met de 
familie P.W. Postma van de toen-
malige manufacturen, kleding 
en woninginrichting Voorstraat 
37. Op die foto stond onder an-
dere Marijke Postma afgebeeld 
als meisje van ongeveer zed jaar. 
Toen zij bereid bleek enkele fo-
to’s aan te leveren, werd haar te-
vens gevraagd of zij als oud-Bui-
tenposter iets over haar jeugd, 
die zij alhier doorbracht, zou wil-
len schrijven. Daar gaf zij graag 
gehoor aan en haar verhaal volgt 
hieronder met een foto als 17-ja-
rige en op 72-jarige leeftijd.

Mijn naam is Marijke ter Vrugte, 
thans Wtenweerde. Ik denk, door 
hen die mij kenden, Marijke Post-
ma. Wij woonden aan de Voorstraat tegenover het gemeentehuis Nijen-
stein. Als meisje van ongeveer 6 jaar kwam ik uit Den Haag in Buitenpost. 
Mijn moeder was oorlogs-weduwe met twee kinderen van twee en vier 
jaar. Zij hertrouwde met P.W. Postma. Hij was mijn tweede vader en on-
danks het leeftijdsverschil, een geweldige vader, van wie ik veel leerde 
zoals doorzetten en de handen uit de mouwen steken. Op 17-jarige leeftijd 
ging ik in Arnhem studeren. De elf jaar in Buitenpost waren voor mij zeer 
bepalend in mijn leven. Het begon met het bezoeken van de kleuterschool 
in de Kerkstraat. Een kleine klas, weet ik nog, naast de kruidenierswinkel 
van H. de Jong. Er waren veel winkels in de Kerkstraat. Bakker van Tijum, 
schoenmaker Bos, groentewinkel de Boer, slager Rusticus, enzovoort. 
Omdat we een winkel hadden, raakten we al gauw ingeburgerd in Buiten-
post. Ik pikte het Fries vrij snel op en tot op heden is die taal mij zeer dier-
baar geworden. Ik lees nog regelmatig Friese boeken en ook Omrop Frys-
lân vind ik fijn. De lagere school was bij ons om de hoek in de Schoolstraat. 
Meester Kim was het hoofd en juf Fennema en meester Jonker waren het 
verdere onderwijzend personeel. Het schoolplein was mooi met kastan-
jebomen. Een zandbak om ver in te springen en er was een gracht om de 
school heen. In mijn ogen toen erg breed, maar later, toen ik het allemaal 
weer terugzag, leek alles kleiner. Aan de overkant van de gracht woonde 
vrouw Radersma. Een oude dame, die het niet zo op de schooljeugd had. 
Maar toen ik later, op ongeveer 12-jarige leeftijd, haar met nog een paar 
kinderen een kerststukje ging brengen met het zingen van: De herdertjes 
lagen bij nachte…, ging zij huilen en ze bedankte ons zeer en vond ik haar 
wel heel erg lief. Ook zwierven we heel Buitenpost door. Er was altijd wel 
iets te beleven. Een ijsje bij bakker Vonk en sigaretten halen bij Kamsma, 
die een kiosk had aan de Stationsstraat. De klompenfabriek van Roorda. 
Prachtig vond ik het als ik een paar nieuwe klompen mocht uitzoeken. Toen 
daar een keer brand uitbrak, moest ik huilen, want och, waar zou ik nu toch 
nieuwe klompen moeten kopen? Ook heel erg was de brand bij bakker 
van Tijum. Mijn vriendinnetje, Rika van Tijum, met wie ik nog altijd contact 
heb, heeft het er nog wel eens over. Voorts staat de brand van de NH-kerk, 
aan het einde van de Kerkstraat, me nog helder voor de geest en de bran-
dende molen staat ook in mijn geheugen gegrift. Al die branden maakten 
natuurlijk een enorme indruk, omdat de sirene loeide. Die stond op het 
gemeentehuis tegenover onze zaak. Het klonk angstaanjagend. Achter bij 
Fokkinga, over het spoor, was een stuk land waarop een bepaald soort 
knolletjes groeide. Stiekem haalden we een paar uit de grond om ze dan 
met de tanden te schillen en op te eten. Nooit meer heb ik zulke lekkere 
knolletjes gegeten. Ik herinner me dat we de boodschappen van de slager 
en de kruidenier aan de deur kregen. Deze wisselden om de zoveel tijd, 
want ook zij waren klanten bij mijn ouders. Mijn moeder vulde een boekje 
(boodschappen) in en in het weekend werd dat thuisbezorgd. Naast ons 
was hotel de Roskam van de familie Bolling. Soms mochten we in de 
bovenzaal spelen en dan gingen we zogenaamd acteren op het toneel. In 
het koetshuis stond de begrafeniswagen. Een zwarte wagen met zwarte 
kleden. Als kind vond ik dat nogal macaber. Als er iemand overleden was, 
kwam er een man langs de deur, ik ben zijn naam vergeten, die op een 

nogal dreunende toon een overlij-
den bekendmaakte. Later leerde ik 
het dorp nog beter kennen, omdat 
mevrouw Tuinman (hoek Kuipers-
weg/Voorstraat) mij altijd wist te 
vinden als er gecollecteerd moest 
worden voor het goede doel. Ook 
de Sinterklaasfeesten, die voor 
veel kinderen gevierd  werden in 
de garage van transportbedrijf van 
der Meulen in de Kerkstraat, staan 
me nog bij. Ik mocht daar van mijn 
ouders niet naar toe, maar daar-
om werd het juist zo aantrekkelijk 
om dat wel te doen. Stiekem ben 
ik toen een keer naar binnen ge-
glipt. Er werd leuk gezongen en de 
kinderen kregen cadeautjes en ik 
maar wachten tot ik aan de beurt 
zou zijn, maar helaas, niet dus. 
Wist ik veel van ouders die… enz. 

De teleurstelling in de goed heiligman was zeer groot. Gelukkig kwam 
hij wel bij ons thuis. De desillusie dat hij niet bestond, kwam, omdat ik 
zag dat in de keuken van De Roskam mijn overbuurjongen, zoon van con-
ciërge Bulthuis van het gemeentehuis, en ik dacht Van de Witte van de 
houtfabriek, zich aan het verkleden waren als Sint en Piet. Toen ik elf jaar 
was ging ik naar de ULO in Kollum. Wij, de groep uit Buitenpost, stonden 
dan ’s ochtends in het portiek van kantoorboekhandel/drukkerij IJlstra te 
wachten op de groep uit Twijzel en zo fietsten we dan naar Kollum. Op de 
terugweg fietsten mijn vriendinnen Nieske van der Leij (nu Pol), Tiny Poel-
stra (nu Aalberts) en Rika van Tijum (nu Westra) en ik door het Paradyske 
weer naar huis. Halverwege lag een plank over de sloot en de kunst was 
om daar, zonder in de plomp te vallen, overheen te fietsen. In de zomer 
gingen we zwemmen in, wat wij noemden, het zwembad in de Mieden. 
Het was een poel, uitloper van de vaart, maar voor ons ‘het zwembad’. 
Daar leerde ik mijzelf zwemmen. Ik ging ook graag naar de toneeluitvoe-
ringen van de Fryske Krite, waarin onder andere Van de Witte en Dorhout 
speelden met vele anderen. De gymnastiekvereniging MAAS was mijn 
favoriete vrije tijdsbesteding. Wat leerde ik veel van de leider D. Postma. 
In mijn groep zaten Ina Evenhuis, de meisjes IJlstra, Appie Joustra,, Frouk-
je van der Ploeg en meisje Dijkstra (transp.bedrijf?) De voornaam ben ik 
even kwijt. Ik herinner mij ook de jeugdvereniging VCJC, met name de 
JG en de namen Foppe de Vries, Henny Koops, Jan de Haan enz. Heel 
sociaal werd je van het verenigingsleven. Dat kreeg ik ook van mijn ouders 
mee, je sociaal naar anderen te gedragen. Na mijn ULO-tijd bezocht ik in 
Leeuwarden een jaar lang de zogenaamde Vormingsklas. Samen met mijn 
vriendin Tiny Poelstra (vader Jappie Poelstra, die veel met de voetbalver. 
had) en een jongen van Lune, fietsten we naar Leeuwarden. In de winter 
gingen we met de trein. Het mooie karakteristieke station staat me nog 
voor de geest. Na de Vormingsklas wist ik dat ik met kinderen wilde gaan 
werken. Ik was zeventien jaar toen ik in Arnhem verder ging studeren. Zo 
uit het kleine dorp Buitenpost, wat het toen nog was, de wijde wereld in. 
Wat miste ik alles in het begin en stilletjes had ik nog wel eens heimwee 
naar Friesland. Het was een heel andere wereld waarin ik terechtkwam. Ik 
volgde daar een studie Kinderverzorging en Opvoedkunde. Overdag stage 
lopen in een medisch dagverblijf, in de middag enkele uren theorie, daarna 
een paar uur praktijk en ’s avonds weer theorie. Aanpoten was het, maar 
waar normaal twee en een half jaar voor stond, deed ik op deze manier 
in een jaar. Mijn medestudenten en ik woonden in een internaat. Meiden 
onder elkaar, maar wel strenge regels. Daarna volgde ik nog twee jaar een 
studie Kinderbescherming. Ik ging werken in de kinderbescherming en ja, 
toen ik eenmaal getrouwd was en een baby verwachtte, moest ik stoppen 
met werken. Dat was indertijd zo. Later heb ik club- en buurthuiswerk, 
tussenschoolse opvang (coördinatie) en veel vrijwilligerswerk gedaan. Nu, 
vijfenvijftig jaar later, ben ik woonachtig in Utrecht en inmiddels stadsmens 
geworden. Maar diep in mijn hart nog altijd dat dorpsmeisje uit Buiten-
post. Ik had daar een hele fijne jeugd waar ik met warme gevoelens aan 
terugdenk. 

Een foto van Marijke op 17-jarige en 72-jarige leeftijd (eigen foto)

Uit  de oude doos

Schoolverlaters (1948) hielden een reünie eind jaren negentig. Vanaf links: Koos de Haan, 
Juul Beerda (G zoon), Fokje Hamstra. Joh Visser, Sietske Dijkstra, Fokke van der Meer, 
Pietsje de Meer, Tine de Vries, Ali Fokkens, Geesje Westra, Tine Brouwer, Ellie de Bruine, 
Klaske Renkema, Jan Westra, Geeuwke Hoeksema, Hennie Douma, Melle de Vries. Zit-
tend: Gouke Poelman, Harry Westra. (foto: Juul Beerda)

Desperate 
Hyveswife -1-

Gesien Leguijt, 30 jaar, moeder 
van drie zoons. Hier is het verhaal 
van een doodgewone huisvrouw, 
een doodgewone moeder met een 
doodgewoon leven.

Innerlijke vrede
Met verwaaide koppies kijken ze 
me aan. Mijn twee oudste ben-
gels. Ze komen net uit school. De 
oudste is net terug komen lopen 
van ‘nat gym’ (vroeger was dat 
volgens mij nog gewoon zwem-
les) en de middelste heeft vlak 
voor het einde van de schooldag 
lekker buiten mogen spelen. Het 
is herfst en de rode neusjes glin-
steren minstens zo mooi als hun 
oogjes, die een beetje tranen van 
de harde wind. Ik kijk genietend 
hoe ze hun jongste broer omhel-
zen.‘Ik heb je gemist’ knuffelt de 
oudste tegen hem en ik geniet zo 
mogelijk nog meer… Totdat de 
blagen zich tot mij richten; ‘Mam, 
mag ik spelen?’ ‘Mam, ga je een 
spelletje met me doen?’ ‘Mam, 
ga je me tillen?’ hoor ik door el-
kaar. Wat in mijn oren een beet-
je klinkt als: ‘Mam, mag ik een 
spelletje met me tillen?’ Ehhhh…
euh…ehhh…oké?! Nou is mijn 
hoofd, na een dag rust, gewoon 
niet meer gewend aan het mul-
ti-taskend luisteren en heb ik de 
neiging om dan gelijk maar hele-
maal op hol te slaan. Eerder deed 
ik dat dan ook maar en ging ik los 
in de trant van: ‘Ho, niet allemaal 
tegelijk! Weten jullie ook wat 
geduld is? Heren heren…..rustig 
aan!  Bladibladiblablabla’. En dit 
met wijd open snuivende neus-
gaten en een ader in mijn nek die 
van de stress twee keer zijn for-
maat aannam. Maar nu heb ik er 
wat op gevonden. Ik schijn ergens 
een ik-luister-pas-als-iedereen-op-
zijn-beurt-wacht-mechanisme te 
hebben. En dat mechanisme stelt 
zichzelf in werking op het moment 
dat de drie kwakertjes open gaan, 
ook geen seconde later! Op het 
moment dat de oudste zijn snavel-
tje open trekt (hij begint meestal 
met vragen) schieten mijn oren in 
de ik-hoor-geen-kinderen-stand. 
Een dof gemompel is het enige 
wat binnenkomt. Dan kijk ik in 
serene rust (mijn ogen zijn in de 
roze-wolk-stand- geschoten) naar 
de jongste die op zijn knieën bij 
een waterplas gaat zitten spelen. 
Dus gaan de keeltjes nog iets ver-
der open en kijkt menig ouder me 
verwonderd aan. Maar ik glimlach 
naar mijn bloedjes en troon ze 
zacht maar onverbiddelijk mee 
naar huis. Ondertussen hebben 
de jongens in de gaten dat er iets 
mis gaat. En dus gaan de snavel-
tjes toe. Thuis gaan de laarzen en 
de jassen uit, er wordt geplast en 
gekeuveld, maar er wordt niks 
meer gevraagd. En iets later, met 
onze rode glimmende neusjes bo-
ven een bak stomende heerlijke 
thee, open ik de doos van Pandora 
en stel die ene hoogst belangrijke 
vraag: ‘Zo, wie wilde mij nou ei-
genlijk iets vragen?’ 

Spits gezegde

Niet het vele is goed, 

maar het goede is veel.



Openingstijden

Of je nu een maatje minder of een maatje 
meer wilt, het gaat erom dat je een 
verandering wilt in je dagelijkse routine. Ik 
kan je daarbij helpen!

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Petra Bouwmeester en Hannie Rienks organiseren kerstmarkt 2013
“Eigenlijk zijn we er impulsief in gestapt”

In feite hoef ik nauwelijks vragen te stellen. Hannie en 
Petra zijn zó enthousiast en welbespraakt, dat het hele 
verhaal over het werk van het afgelopen driekwart jaar 
zich ontrolt zonder dat ik er veel voor hoef te doen. Het 
‘organisatieteam kerstmarkt Buitenpost 2013’, zoals op 
hun visitekaartje staat, functioneert zoals je van een 
team verwacht: de leden vullen elkaar aan en verster-
ken elkaar, om samen tot één resultaat te komen. (Voor 
dit stukje betekent dit bijvoorbeeld dat er niet meer 
precies vastgesteld kan worden wie wat heeft verteld.)

Het begon vorig jaar in december. Hannie stond met een 
‘creatieve kraam’ op de Buitenposter kerstmarkt, Petra liep 
er rond als bezoekster. De markt was een matig succes, 
vonden ze. Toegegeven, het weer zat ook niet bepaald mee, 
maar beide vrouwen hadden toch het gevoel ‘dit moet beter 
kunnen’, zeker voor zo’n groot dorp als Buitenpost. Ze willen 
daarmee absoluut niets ten nadele zeggen van degenen die 
eerdere edities van de kerstmarkt hebben georganiseerd, 
want die hebben ook altijd hun best gedaan. Maar voor elke 
commissie is het goed als er af en toe eens vers bloed in 
komt, vinden ze. Hannie en Petra, die al vijftien jaar bevriend 
zijn, wilden wel eens zien wat er mogelijk was als zij samen 
hun hele ziel en zaligheid erin zouden gooien. Petra is boven-
dien gediplomeerd evenementenorganisator. Dus besloten 
ze om zichzelf als organisatieteam aan te bieden aan de kerst-
marktcommissie (waar nog drie van de oorspronkelijke vijf 
leden in zitten). “We zijn er eigenlijk onbevangen ingestapt.” 
Het duo heeft een soort natuurlijke rolverdeling. Hannie is 
vooral goed in acquisitie en is goed thuis in de omgeving; 
Petra is organisatorisch sterker, kan goed een lijn uitzetten en 
is meer gericht op de externe contacten. Zo komen ze samen 
een heel eind.
De start was impulsief, maar ze pakten het vervolgens pro-
fessioneel aan. In januari gingen ze aan de slag. “Wij willen 
laten zien dat het kán in Buitenpost: een goede en goed 
bezochte kerstmarkt. Maar oh, wat hebben we veel scepti-
cisme ontmoet, vooral in het begin. Er werd gezegd: ‘Wat 
dapper van jullie. Weten jullie wel dat je aan een dood paard 
trekt?’ Kijk, dan worden wij taaier! Het blijft natuurlijk afwach-
ten, we hebben de lat ook wel heel hoog gelegd.
We willen niet zeggen dat we nu volgend jaar automatisch 
weer een kerstmarkt gaan organiseren. We kijken eerst eens 
hoe het dit jaar gaat. In principe doen we dit met zijn vijven 

(behalve wij zijn dat Ieme vd Velde, Sytse Postma en Greetje 
Haagen); we overleggen ook alles, maar wij trekken nu de 
kar. We hebben veel tijd en dat is ook wel nodig, vooral om te 
kunnen lobbyen. Nu, aan het eind van het jaar, gaan de puz-
zelstukjes op hun plaats vallen en gaan we meer delegeren. 
We zijn nu meer met zijn vijven bezig.
We vinden het heel belangrijk dat er goed overleg is met de 
plaatselijke middenstand: Buitenpost heeft veel te bieden en 
dat willen we laten zien. Daarom hebben we eerst de eigen 
middenstand uitgenodigd om een kraam te bezetten; daar-
naast hebben we mensen van buiten gevraagd. Die hebben 
we zelf gezocht en aangeschreven, want we willen graag 
een grote verscheidenheid van kramen. Het wordt een heel 
spektakel, met wel 69 kramen, live muziek, straattoneel, een 
levende kerststal, een ijsbaantje voor de kinderen, etc. We 
proberen een zo prettig mogelijke sfeer te creëren.  
De markt, met als thema ‘Charles Dickens’,  wordt gehouden 
in het centrum van Buitenpost op 7 december, van 14.00 uur 
tot 20.00 uur. Een zaterdag, want onze doelgroep is het hele 
gezin. Op die dag (en ook de dagen ervoor) is er nog een an-
der evenement in het dorp: het Glazen Huis. De organisatie 
ervan staat apart van die van ons, maar we zien elkaar niet als 

concurrenten, we hopen elkaar juist te ver-
sterken. Dat is ook een van de redenen dat 
we niet hebben gekozen voor een locatie 
als bv de Kruidhof. In het geval van slecht 
weer zou die plek natuurlijk wel zijn voor-
delen hebben, maar het zou te ver weg 
zijn van het Glazen Huis. Nu kunnen we 
allebei profi teren van elkaars bezoekers. 
Daar is over nagedacht ja, net als over de 
opzet en de indeling van onze markt. We 
willen namelijk proberen te voorkomen 
dat bezoekers alleen snel een hoekje van 
de markt pakken en dan weer vertrekken. 
Alle kramen verdienen het om bekeken 
te worden, na alle energie en tijd die de 
standhouders erin gestoken hebben om 
ze in te richten.

Over de  medewerking van de gemeente 
mogen we niet klagen. In het begin was 
men wat afwachtend, maar in de loop van 
het jaar werd het enthousiasme steeds 
groter. We staan nu zelfs vermeld op de 

site van de gemeente. We denken dat we dat toch hebben af-
gedwongen door ons eigen enthousiasme en door onze goe-
de voorbereiding. En we hebben erg ons best gedaan om de 
fi nanciering rond te krijgen: we hebben sponsoren gezocht, 
er zal een loterij worden gehouden, de eigen middenstand le-
vert ons bepaalde producten… Zo schrapen we beetje bij bé-
tje alles bij elkaar. Het leuke is dat het, na het moeilijke begin, 
nu echt gaat lopen. Het scepticisme is verdwenen, de men-
sen worden enthousiast en willen graag meehelpen. Ons 
motief, om het negativisme van Buitenpost om te buigen en 
het dorp positief op de kaart te zetten, vindt toch weerklank.

Wij vinden de kerstmarkt van 2013 geslaagd als iedereen 
met een tevreden gevoel naar huis gaat. Dat er een goede 
opkomst is en er goed verkocht is, maar ook dat de mensen 
zeggen ‘wat was dát gezellig!’ Een gevoel van saamhorig-
heid in het dorp. Wij willen daar op 7 december rondlopen en 
mensen zien genieten. Alles moet op die dag samenvallen.”

Zie ook Facebook: kerstmarktbuitenpost

Het voltallige organisatieteam: vanaf boven, met de klok mee, Hannie Rienks, Ieme v/d Velde, 
Sytse Postma, Petra Bouwmeester en Greetje Haagen. (eigen foto)

Een NSB’er op de werkvloer
Een toenemende angst verspreidde zich in de oorlogsjaren. Angst voor de bezetter, maar ook 
niet minder voor eigen landgenoten. Mensen die collaboreerden met de vijand, NSB’ers. In de 
eigen familie en kennissenkring kende men elkaar. Maar daar buiten wist je het alleen van hen 
die ronduit voor hun mening uitkwamen. En daar paste men wel voor op. Er waren ook de stillen, 
de anonieme verraders. En dat behoefden niet altijd NSB’ers te zijn. Met onbekenden moest 
men voorzichtig zijn met wat je zei. Wanneer een collega op je werk NSB’er was, had dit meestal 
invloed op de werksfeer. Op het distributiekantoor in Buitenpost werkte ook een NSB’er, Jan 
Wierds  Veenstra. Deze kwam duidelijk voor zijn principes uit. Angst brengt meestal spanning 
mee, zo ook hier. “Iedereen leefde in spanning. Spanning onder het personeel, om wie ik aan het 
loket heb geholpen. Zeg ik teveel? Word ik bespioneerd? “, aldus Frederik Veenstra, leider van het 
distributiekantoor. Maar ook voor Jan was er de spanning, maar dan anders. Wantrouwend tegen 
de stroom in roeien, weinig medewerking, geen samenspel. Zijn streven was een andere functie, 
promotie maken via de bezettende macht. De verhouding tussen Frederik en Jan Veenstra ( geen 
familie van elkaar) “was goed in de ambtelijke taak, die ons was opgedragen”, aldus Frederik. Jan 
had een goed handschrift, was uiterst precies, in zelfvertrouwen soms onevenwichtig. Frederik 
verklaarde dat zijn werk “vaak een dubbele rol was bij de leiding van het kantoor”. Beiden wisten 
van elkaar dat de bezettingstijd voor hen “een verschillende uitkomst zou hebben”.Daarin werd het 
Frederik niet moeilijk gemaakt. Inmiddels werd de sfeer er niet beter op .De bezetter was er achter 
gekomen dat een ambtenaar op het kantoor met een uitgesneden dubbeltje, waarop de beeltenis 
van de koningin nu sterk naar voren kwam, op de revers van zijn jasje droeg. Een ander had een 
gedichtje tegen de Duitsers verspreid. De V. op een plakkaat van de V- actie (V. = Duitsland wint op 
alle fronten) was veranderd in een W.( Wilhelmina). ‘Ausserdem wurden Ringe mit den Farben des 
Köningshauses getragen”.Het gevolg was dat  burgemeester Eringa niet in zijn ambt werd herbe-
noemd. Hier was duidelijk verraad in het spel. En de vingers wezen vanzelfsprekend naar Jan. Dit 
was echter ten onrechte. Later bleek dat het een ambtenaar op het gemeentehuis was geweest. 
In september 1943 promoveerde Jan tot leider van het distributiekantoor te Grootegast. Hiermee 
gingen de wegen van Frederik Veenstra en Jan Wierds Veenstra uit elkaar. Hoe het met Frederik 
verder ging hebben we in deel 4 gezien (zie internet).
Jan Wierds vertrok nu met zijn gezin naar Grootegast. Ze hebben elkaar niet weer gezien. We 
volgen nu de weg van Jan. Jan Wierds Veenstra werd op 3 januari 1915 geboren in Zwagerbosch. 
Zijn vrouw Klaske Salwerda was afkomstig uit Makkum en werd onderwijzeres aan de school in 
Triemen. Jan Wierds gaf hier Friese les, waardoor hij Klaske regelmatig ontmoette. Het werden 
ontmoetingen die uitgroeiden tot een innige relatie .Ze trouwden op 31 juli 1941 en gingen wonen 
in Zandbulten. Hier werden een dochter en een zoon ( Jan jr.) geboren. Klaske was een fanatiek lid 
van de NSB. en was actief binnen de partij. Onder haar invloed werd ook Jan lid. Van de promotie in 
Grootegast zal hij niet veel plezier gehad hebben. Beiden zagen dat het met de bezetter niet goed 
ging en vreesden voor hun toekomst. De 17e april 1945 was het zover. Enkele NBS’ers kwamen 
het gezin arresteren. Jan Wierds werd naar kamp Nuis gebracht, Klaske en de kinderen naar de 
Wilhelminahoeve aan de Skieding. Hier werd op 22 september 1945 hun derde kind geboren. Jan 
Wierds kampte al een tijdje met zijn gezondheid. Hij had suikerziekte en een hartkwaal. In kamp 
Nuis ging het snel achteruit. Uiteindelijk werd hij op 24 december 1945 om gezondheidsredenen 
vrijgelaten. Maar waar moest hij heen? Zijn woning en huisraad was gevorderd. Hij besloot om naar 
de Wilhelminahoeve te lopen. Daar was hij niet welkom, dus weer terug. Voor de poort van kamp 

Nuis zakte hij in elkaar en raakte in coma. 
Achter in een legerwagen werd hij naar 
het ziekenhuis in Groningen gebracht. On-
derweg werd er tweemaal gestopt, ter-
wijl Jan in de koude laadbak lag. Zoon Jan 
jr. ontdekte later bij zijn onderzoek naar va-
ders dood, dat men hem op de gang had 
gezet. Twee dagen later was hij overleden. 
Op de overlijdensakte stond niet ingevuld 
of hij al dan niet een natuurlijke dood was 
gestorven. Oudejaarsdag 1945 werd Jan 
Wierds Veenstra in alle stilte begraven op 
het kerkhof te Kollumerzwaag. Zelfs de 
klok zweeg. De klokluider weigerde voor 
een NSB’er, een landverrader, te luiden. 
Bij het graf stond zijn jonge vrouw  met 
haar 4-jarig dochtertje en 3-jarig zoontje en 
een enkel familielid.

Politieke schurken
Na de begrafenis keerde ze terug naar 
de Wilhelminahoeve. In september 1945 
was hier haar derde kind geboren. De 
twee oudste kinderen gingen naar hun 
pleeggezinnen
Het overlijden van zijn ouders bepaalde 
Jan jr. zijn verdere leven. De gevolgen van 
hun keuze achtervolgde hem.’Niet de schuld, wel de straf’ luidt de titel van een boek dat Rinnes 
Rijke, zelf kind van ‘foute ouders’ schreef. Een treffende titel die deze kinderen en dikwijls ook de 
kleinkinderen typeerde. Ook deze kant kent zijn oorlogsleed. Zoals bij velen van hen, mislukte Jan 
jr. zijn huwelijk en werd hij arbeidsongeschikt verklaard. Minutieus onderzocht hij het verleden van 
zijn ouders en noemde ze tenslotte “politieke schurken”. De 4e december 1992, op zijn vijftigste 
verjaardag, laadde hij de grafsteen van zijn vader in de auto. Na de ruiming van dit graf had de 
steen achter in zijn  tuin gelegen. Hij reed er mee naar Blauwverlaat en liet hem recht tegenover 
het monument, dat de slag om Blauwverlaat levendig houdt, in het kanaal glijden. Frederik Veen-
stra, leider van het distributiekantoor en de NSB’er Jan Wierds Veenstra wisten van elkaar dat de 
bezettingstijd voor hen een verschillende uitkomst zou hebben. Maar dat deze zo dramatisch zou 
worden, hadden ze zeker niet gedacht.
Bronnen: Nieuwsblad N.O.Friesland 29-12-2000. Informanten.: Frederik Veenstra, Heerenveen; Jan Veenstra jr, Haren; Reinder 

Postma, Oudwoude.

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945 - deel 39 -

Jan Wierds Veenstra
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Op 25 november 1988 kwamen 
zeventien Buitenposter biljartlief-
hebbers bijeen met als doel de 
oprichting van een biljartclub te 
Buitenpost.   Als naam werd Biljart-
club 60+ gekozen.  Dit werd later 
gewijzigd naar 55+.  Biljartliefheb-
bers die jonger zijn mogen ook lid 
worden, maar ze moeten wel over-
dag spelen en ze worden ingedeeld 
in de clubcompetitie, verdeeld in 
groepen A tot en met E. In Groep A 
spelen de sterkste biljarters. 
Van meet af aan was het een enorm 
succes. Het aantal leden groeide 
ieder jaar. Men speelde toen en 
nu nog steeds in Herbranda.  Er 
werd begonnen met één biljartta-
fel. Ondertussen is dit uitgebreid 
tot drie tafels.   Anno 2013 kan er 
iedere morgen en middag worden 
gespeeld van maandag tot en met 

vrijdag.  In het weekend is men 
vrij.   Iedere biljarter speelt op zijn 
of haar niveau. Wordt iemand beter 
dan promoveert deze persoon naar 
een andere groep; wordt hij of zij 
minder dan degradeert zo iemand.  
“Ieder nadeel hep zijn voordeel”  is 
een gevleugelde uitspraak van Jo-
han Cruyff en ook van toepassing 
op 55+. Promoveer of degradeer je 
dan word je bij een andere morgen 
en middaggroep ingedeeld.  Het 
nadeel is dan dat je je ouwe, ver-
trouwde biljartmakkers kwijt bent, 
maar de voordelen zijn nieuwe 
contacten en je speelt weer op een 
niveau die hij je spel past.
Het bestuur  bestaat nu uit Eel-
ke IJlstra voorzitter, Jan Hiddema 
secretaris, Jos Kemps penning-
meester, Henk van Veenendaal  
wedstrijdleider en Wobbe de Vries 

algemeen adjunct. 
Even was er sprake van dat de 
biljartclub per 1 januari a.s. naar 
elders uit moest wijken. Voorzitter 
Eelke IJlstra vertelt de Binnenste 
Buitenpost dat de club zeker nog 
een aantal jaren in Herbranda kan 
blijven spelen. Daar is de het be-
stuur van de vereniging blij om, 
want Herbranda is een ´ prettig´ 
gebouw, waar 55+nu al 25 jaar ge-
bruik van maakt. 

Van de oorspronkelijke zeventien 
oprichters is er niemand meer lid.  
`Ze zijn of overleden of ze zijn té 
oud`, vertelt Eelke IJlstra  `Zo zijn 
wij het lopende seizoen al weer vijf 
leden kwijtgeraakt`.  De club telt 
momenteel 75 leden, 74 mannen 
en 1 vrouw. 
Op 28 november is 55+ van plan 
het 25 jarig jubileum te vieren. De 
hele dag wordt er dan gebiljart in 
korte partijen van 14 minuten tus-

sen teams van twee personen.  Er 
zullen ook video’s van Oud Buiten-
post worden getoond.  Een drie-
bandenspecialist is gevraagd een 
demonstratie te geven (driebanden 
is een onderdeel van het biljartspel)  
Aan het eind van de middag gaan 
alle aanwezigen gezamenlijk aan 
de maaltijd, want biljarten wekt 
wel een gezonde eetlust op.  Ook 
is zo’n dag goed om de onderlinge 
contacten weer eens aan te halen 
met biljarters die op andere dagen 
spelen en men dus niet vaak treft. 
De vut-regeling is allang afgeschaft; 
was uiteindelijk toch té duur. Nu zijn 
er de zogenaamde babyboomers, 
die van de  AOW gaan genieten en 
met een zee aan vrije tijd worden 
geconfronteerd.  Misschien zitten 
daar biljarters onder. Aanmelden bij 
één van de bestuursleden kan al-
tijd. Ook heeft 55+een website, te 
bezoeken onder www.biljartclub-
buitenposteo.nl.  De wedstrijdlei-
der Henk van Veenendaal beheert 
de website en plaatst er regelma-
tig foto’s op, zodat een potentiële 
biljarter alvast een idee kan krijgen 
wat biljarten bij 55+ inhoudt.

Spor tkoppen
door Bote de Haan Biljartclub 55+ viert 25-jarig bestaan

Kredietcrisis, eurocrisis, jeugdwerkloosheid. Je kunt geen krant 
openslaan of je leest er over. Op tv besteden de nieuwsrubrieken 
er aandacht aan. Is dat iets van de laatste tijd? Nee, ook in de tach-
tiger jaren van de vorige eeuw was er sprake van dat  jonge mensen 
met einddiploma op zak geen werk konden vinden. De toenmalige 
regering dacht slim te zijn door de oudere werknemers een ver-
vroegde uittreding aan te bieden, de zogenaamde vut-regeling. 
Verscheidene 50 plussers maakten er gebruik van. Jonge mensen 
namen hun baan over en de vutter moest zelf maar zien de vele 
vrije tijd door te komen.

Groep B. Vanaf links. als vijfde : Jan Hiddema secretaris, als zevende Henk van Veenendaal 
de wedstrijdleider, als achtste Eelke IJlstra voorzitter, uiterst rechts Wobbe de Vries 
algemeen adjunct.(foto: Juul Beerda)

Jaarvergadering IJsclub Buitenpost
Het lijkt nog maar even geleden dat de zomervakantie begon en nu zijn 
we alweer halverwege november. Tijd dus om weer druk bezig te zijn met 
de voorbereiding voor het komend seizoen. De tijd vliegt wel heel snel om 
dit jaar en als het dan weer vroeg donker is en de klok is terug gezet naar 
wintertijd dan zijn we als bestuur alweer een paar keer bijeen geweest om 
alles klaar te krijgen voor de winter. Alle leden hebben inmiddels de nieuwe 
seizoenskaarten ontvangen en rond deze tijd zetten we de ijsbaan weer 
onder water. Ook een vast onderdeel is de jaarlijkse ledenvergadering die 
word gehouden op dinsdag 26 november om 20.00 uur bij China garden 
aan het west. U bent daarbij van harte welkom en we stellen het op prijs 
dat de leden hierbij aanwezig zijn. Zet deze datum dus vast in uw agenda. 
Als we terug kijken naar vorig jaar kunnen we zeggen dat dit een zeer ge-
slaagd seizoen is geweest waarin een ieder naar hartenlust kon schaatsen. 
Mede doordat de eerste dagen de ijsbanen in de andere dorpen geslo-
ten waren was het enorm druk op onze baan en kwamen ze van ver naar 
Buitenpost. Een prachtig gezicht als zoveel mensen schaatsen en wat ons 
betreft mag er weer een mooie strenge winter komen. Vanaf 2007 zijn we 
ieder jaar een periode open geweest en dat is best uniek. Ik heb het in de 
boeken nagekeken en in de jaren ‘70 ‘80 en ‘90 komt het niet vaker voor 
dat de ijsbaan zes jaar aaneengesloten open was. Als u net in Buitenpost 
bent komen wonen en u wilt ook graag lid worden van de ijsclub kom dan 
gerust naar de ledenvergadering. Het lidmaatschap bedraagt vijf euro per 
gezin per jaar. Daar hoeft het dus niet om over te gaan. Ook is er dit jaar 
weer de mogelijkheid voor de mensen uit andere dorpen om een kaart te 
kopen voor het hele seizoen zodat ook zij onbeperkt kunnen schaatsen op 
onze ijsbaan. We hebben er weer zin in en zijn er klaar voor. Namens alle 
bestuursleden graag tot ziens op 26 november.

Het bestuur.

De spor t foto

Vogelvereniging De Edelzangers hebben twee van hun leden gehuldigd. Links is Henk 
Dijkstra onderscheiden met de speld van bijzondere verdiensten en tevens 25 jaar bij De 
Edelzangers en rechts Gerrit van Lune hij was 25 jaar lid van de bond. 
(foto: Hielke Boorsma)

Concours Hippique promotor van Fries cultureel erfgoed
Iedere jaar vindt op de eerste woensdag van augus-
tus het Concours Hippique Buitenpost plaats. Één van 
de mooiste eendaagse openlucht paardensport eve-
nementen van Nederland dat jaarlijks door duizenden 
bezoekers wordt bezocht. Het concours in Buitenpost 
maakt deel uit van de Vereniging Gezamenlijke Con-
coursen Fryslân (GCF) en het bestuur van de Paarden-
sportcommissie vertelt u hier graag wat meer over.
De GCF een samenwerkingsverband van zes paarden-
concoursen in de Provincie Fryslân: Dokkum, Droge-
ham, Garyp, Rijs en Workum en Buitenpost. De leden 
van de GCF willen het Friese paard in al haar uitingen 
– en daarmee het Fries cultureel erfgoed – bevorderen 
door het organiseren van aantrekkelijke “outdoor” paar-
denconcoursen op nationaal niveau. Tijdens deze con-
coursen neemt het Friese paard, ook wel de “zwarte 
parel” onder de paarden genoemd, in traditionele aan-
spanning voor de Friese Sjees, een belangrijke plaats 
in.
Het Friese paard geniet niet alleen in Fryslân, maar 
wereldwijd een grote bekendheid. Door de gezamen-
lijke promotie wordt de positie van het Friese paard 
verstevigd en wordt het voor nieuwe aanwas mogelijk 
om door te dringen tot de topconcoursen. De Provincie 
Fryslân is nauw bij de GCF betrokken en zij ondersteunt 
via de GCF de outdoor concoursen in de provincie die 
het Fries cultureel erfgoed hoog in het vaandel hebben.

Authentiek Fries
De oorsprong van het Friese paard ligt in de 13e eeuw 
of mogelijk zelfs daarvóór. Sinds 1879 kent het Friese 
paard een stamboek. De Koninklijke Vereniging “Het 
Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS) is het oudste en op 
één na grootste paardenstamboek in Nederland en telt 
zo’n 15.000 leden, waarvan zich bijna de helft in het bui-
tenland bevindt. In totaal staan ongeveer 60.000 Friese 
paarden ingeschreven. De KFPS is partner van de GCF, 
wat zich o.a. uit door gezamenlijke promotie.
Het Friese paard is gemakkelijk te herkennen aan zijn 
zwarte kleur, lange manen en volle staart, vetlok aan 
de benen, robuuste bouw en krachtige, maar elegan-
te bewegingen. Het Friese paard vormt daardoor een 
opvallende verschijning en is mede door zijn vriendelij-
ke karakter bijzonder geliefd. Het is een echt gebruik-
spaard, zeer geschikt voor dressuur, maar bóven alles 
een overduidelijke exponent van de Friese cultuur wan-
neer het is aangespannen voor de Friese sjees.

De Friese sjees
De handgemaakte en fraai bewerkte Friese Sjees (van 
het Franse “chaise”), ook wel “Krompanelen Sjees” 
genoemd, kent eveneens een eigen stamboek. Som-
mige sjezen hebben inmiddels een zeer respectabele 
leeftijd bereikt. Een enkele is zelfs ouder dan het Ko-
ninkrijk Nederland! Kenmerkend aan de sjees zijn de 
twee opvallend grote wielen en het fraaie zitgedeelte 
hoog boven de as, dat plaats biedt aan twee personen: 
de koetsier (heer) links en de passagier (dame) rechts. 

De sjees is aan de rechterzijde gesloten, zodat de kle-
ding van de dame (als passagier) niet vuil wordt. 
Fraaie en kostbare kostuums
Tijdens concoursen gaan de dame en heer bovendien 
gekleed in het traditionele Friese kostuum zoals dat 
rond 1850-1870 werd gedragen. Ook het paard gaat op 
“z’n zondags”. Het dier heeft een passend hoofdstel en 
tuig, met witte strengen of leidsels. Door het organi-
seren van paardensportevenementen voor het Friese 
paard, aangespannen voor de Friese Sjees, worden dus 
drie stukjes authentiek Friese cultuur in de 21e eeuw 
levend gehouden. En dat levert een geweldig schouw-
spel op!

Provincie Fryslân-prijs
De zes concoursen die binnen de GCF samenwerken 
introduceerden in 2008 een nieuwe competitierubriek: 
de Provincie Fryslân-prijs. De competitie om de Pro-
vincie Fryslân-prijs beoogt de promotie van het Friese 
paard voor de sjees. Tevens brengt zij de sterke betrok-
kenheid van de Provincie Fryslân tot uitdrukking. Aan 
de competitie wordt deelgenomen door jonge Friese 
paarden. Tijdens het laatste concours wordt de uitein-
delijk winnende combinatie van de promotiecompetitie 
bekend.

Winnaar Fpf
(foto Hink Speulman, Ad Apte Buitenpost)



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 december 2013.

Oplossing prijspuzzel m
De puzzel in het septembernummer heeft 

20 correcte  inzendingen opgeleverd! 
De oplossing luidde: wereldalfabetiseringsdag

De winnaar is: fam. Benny Kooistra, Roggeblom 4

C R T A K K E N B N N 

H E R S T E L E E E I 

O B E K E T Z T L T E 

C M E R N O O E S O P 

O E F I R N I T N L E 

L V S G R Z A M E S S 

A O E E R T R O K E R 

D N P E I O S D C G A 

E E L O T T M D I F M 

P L N S A R K E D A T 

A V O O R S T R A A T 

 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

afgesloten

chocolade

marsepein

pepernoten

station

voorstraat

allerzielen

dickens

modder

sfeer

storm

bezorgen

herstel

november

sint

takken

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

Of je nu een maatje minder of een maatje 
meer wilt, het gaat erom dat je een 
verandering wilt in je dagelijkse routine. 
Ik kan je daarbij helpen!

WWW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL 

> Leukste kapper van Friesland
Carin’s Haarmode is de winnaar van de verkiezing ‘Leukste kapsalon van de provincie Friesland 
2013’. Op de bovenstaande foto zijn de winnende en trotse kapsters te zien.

> Afscheid van Carla Luimstra
Op 30 oktober nam Carla Luimstra afscheid bij 
tankstation Veenstra aan de Kuipersweg in Buiten-
post. Ze was jarenlang het gezicht achter de kassa 
en velen zullen haar gaan missen. Haar afscheid 
is niet ongemerkt voorbij gegaan, een levensgro-
te pop naast de autowasstraat lokte vele klanten 
extra naar het Texaco benzinestation om persoon-
lijk afscheid te nemen. Op het raam van de shop 
was in grote letters de tekst ¨LAATSTE DAG VAN 
CARLA¨ aangebracht, dit was gelukkig fi guurlijk  
bedoeld, want Carla gaat aan de Voorstraat 64  in 
Kollum in december een lichtbruin cafe beginnen, 
het heeft de toepasselijke naam Smûk gekregen, 
daar bent u van donderdag t/m zondag welkom. 
Ook zult u Carla waarschijnlijk nog regelmatig te-
genkomen in The Point bij feesten en partijen.

Meldpunt  bedr i jv igheid
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Na 75 jaar is de naam nu: Essentra Extrusion. Jannie 
Jensma ging op bezoek bij de directeur van het bedrijf: de 
heer Han Schootstra

Han Schootstra: In onze silo’s zitten korrels en poeder. Die 
smelten wij om tot een kauwgumachtige kunststof en daar 
maken wij profielen van – zo simpel is het.
Mensen denken soms dat er chemische stoffen in ons bedrijf 
verwerkt worden, maar dat is een verkeerde gedachte. Van de 
substantie persen wij essentiële onderdelen voor producten 
die over de hele wereld gebruikt worden. Bijvoorbeeld: kleine 
voorwerpen zoals prijskaartjes in winkels – daarvan maken 
wij 50 miljoen meter per jaar, onderdelen voor vliegtuigen, 
ziekenhuizen, waterzuivering, bussenbouw, deurindustrie, 
varkensstront – noem maar op, je kunt het zo raar niet beden-
ken. Al hoe klein de onderdeeltjes soms ook zijn, ze zijn altijd 
onmisbaar, vandaar de naam Essentra – daar zit het woordje 
essentieel in. 75 jaar lang bestaat ons bedrijf al, het heeft altijd 
Enitor geheten, maar vanaf nu, d.w.z. maandag 14 oktober 
2013, heten we Essentra Extrusion. Hoe is dat gegaan?

Ons bedrijf  werd in 1938 opgericht door Johannes Schootstra. 
Hij was een zoon van Schootstra, Phoenix Fietsenfabriek in 
Leeuwarden. Hij wilde niet bij zijn vader in de zaak en begon 
zelf iets te ondernemen, n.l. kettingkasten en jasbeschermers 
maken voor fietsen. Dat deed hij eerst in Leeuwarden, maar al 
snel in Buitenpost. Ik ben genoemd naar deze Johannes. Mijn 
vader Renze en zijn broer Jan Harm waren zijn zoons, zij gin-
gen in zijn zaak. En nu ben ik, na 33 jaar, ruim 15 jaar algemeen 
directeur van Enitor, wacht even: Essentra Extrusion. 
Er werken 200 mensen in ons bedrijf en een aantal bedrijven, 
meest uit de regio, leveren ons diensten en producten, zoals 

de vervoerders, palletbouwer De Poel en anderen. We wer-
ken vol continu – 7 dagen en nachten per week en dat doen 
we al heel lang. 
Enitor behoort tot de groep Essentra, waarvan het hoofdkan-
toor in Engeland gevestigd is. Deze groep overkoepelt ver-
schillende divisies, zoals Enitor, nu dus: Essentra met daaraan 
toegevoegd: Extrusion, d.w.z  dat kunststof in vaste vorm 
(vaak granulaatkorrels, uit de silo’s dus) wordt gesmolten en 
in een matrijs geperst tot een onbeperkt aantal vormen. Om 
een voorbeeld te noemen: Philips wil een nieuwe zonnebank 
ontwikkelen, komt bij ons omdat wij verstand hebben van 
extruderen samen komen wij tot een prachtig product dat er 
mooi uitziet en ook goed geproduceerd kan worden. Wij heb-
ben geen eigen producten en maken alleen in opdracht van 
derden. Onze producten gaan over de hele wereld. Het be-
hoort tot mijn taak 1 à 2 dagen per week naar het buitenland 
te reizen om daar belangstelling te vinden voor onze produc-
ten. Dat voert mij o.a. naar Zuid-Afrika, Wit Rusland, Oekraïne, 
China en verder.
Profielen lever je per kilometer. Wij bezoeken beurzen en zor-
gen ervoor dat wij gevonden kunnen worden op websites en 
andere media. Een van mijn taken is de toekomst van het be-
drijf te waarborgen.. We hebben te maken met sterke concur-
rentie uit de goedkope landen. Wij zouden ons in een goedko-
per land kunnen vestigen en daar onze productie opzetten. Ik 
vecht ervoor dat dit niet gaat gebeuren. We verwachten voor 
het volgend jaar een groei van 10%, we kunnen op de huidi-
ge locatie nog wel verdubbelen qua omzet. Dit zou goed zijn 
voor de werkgelegenheid in de regio. De druk is hoog omdat 
wij op de beursgenoteerd staan en onze aandeelhouders te-
vreden moeten houden. Als team staan wij altijd onder druk, 
het moet altijd beter en sneller. Maar daardoor behoud je wel 
bestaansrecht.

Hoe werken wij dan?
Je moet ervoor zorgen de goede mensen om je heen te heb-
ben. Dat is belangrijk evenals het onderlinge contact. Alle 
medewerkers moeten een speler van het team willen zijn. 
Successen delen we met elkaar. Als Ikea besluit onze klant te 
worden, krijgen we hier allemaal een gebakje – succes delen 
we met elkaar. Ik vind dat we aandacht voor elkaar moeten 
hebben. Succes bereik je als mensen gemotiveerd zijn ervoor 
te gaan. Het is niet goed als iemand een nummer is. Ik wil dat 
iedereen hier met plezier werkt. Je moet ook in economisch 
moeilijke tijden  risico’s durven nemen en de juiste investerin-
gen doen. Vroeger waren we vooral gericht op de Benelux, nu 
hebben we een globale visie. Wat voorop staat is de kwaliteit 
van ons product, doe het in een keer goed, dat is het uitgangs-

punt. Zo continueren we met ons allen de  werkgelegenheid 
en zorgen we voor een rooskleurige toekomst. 

Is Essentra milieuvriendelijk?
Toen Enitor begon in Buitenpost was dit aan de rand van het 
dorp, buiten de bebouwing, op het industrieterrein van toen. 
Nu zijn we ingebouwd en dat betekent dat we rekening moe-
ten houden met onze buren en dat doen we ook. Als we een 
nieuwe machine aanschaffen, dan moet die minder lawaai ma-
ken dan de oude. We hebben hier geen radio’s aanstaan bij 
het werk, als die boven de machines uit moeten komen, zou 
dat te veel decibellen geven, ’s nachts gaan de deuren dicht 
om overlast te voorkomen en na 10 uur ’s avonds rijden hier 
geen heftrucs meer op het terrein. We moeten steeds aan 
nieuwe geluidsnormen voldoen, maar als de buren toch nog 
overlast ondervinden dan moeten ze dat niet opkroppen. We 
willen daar rekening mee houden. Volgend jaar hopen we een 
open dag te houden voor alle inwoners van Buitenpost, zodat 
iedereen kan zien wat we hier doen en op welke manier.

Kan een directeur zoveel verantwoordelijkheid zonder 
stress dragen?
Elke morgen om half zeven  kom in een goed humeur op mijn 
werk, we hebben prima mensen waar ik enorm veel vertrou-
wen in heb. Ja, er zijn dagen met best wel veel stress, maar 
wie heeft dat vandaag de dag niet. Ik weet waar we mee be-
zig zijn en dat geeft me energie.

Het profiel van Enitor is bepalend voor Buitenpost
Maar wat zit er eigelijk in die grote silo’s

Het koudste dorp ter wereld

Oymyakon bevindt zich in het 
Noordoosten van Rusland in Si-
berië. Op een plateau, gelegen op 
750 meter boven de zeespiegel. De 
winter duurt er negen maanden 
of langer. Dit extreme klimaat is 
te wijten aan de bergketens, die 
het gebied omgeven, waardoor 
de koude lucht niet uit het dal 
weg kan. Wat zou u zeggen, als u 
’s morgens wakker wordt en een 
buitentemperatuur meet van 
min 71 graden Celsius. Dat kan u 
overkomen als u in Oymyakon 
woont. Er moet wel aan toege-
voegd worden, dat deze bijzonder 
lagere temperatuur éénmaal is 
voorgekomen in 1926. De 2200 
inwoners genieten hier niet van 
de (warme) accommodaties die 
de grote steden verschaffen. De 
kinderen gaan hier alleen naar 
school als de temperatuur niet 
onder 52 graden Celsius daalt. 
Een curiositeit op deze locatie is, 
dat je er geen vloeibare melk kunt 
kopen, maar alleen crèmekleuri-
ge vervroren blokken. Als er vis 
gevangen wordt, zijn de vissen 
reeds met een laag ijs bedekt als 

ze uit het water komen. Dertig 
seconden volstaan om ze te laten 
bevriezen. Gratis diepvriezen 
noemt men dat daar en dat is 
een gunstige bijkomstigheid.  
Eigenaardig is, dat de naam 
Oymyakon betekent: ‘Water dat 
ooit bevriest’. De regering besloot 
tot de bouw van dit dorp wegens 
de aanwezigheid van thermaal 
(heet) bronwater. Bovendien be-
vindt Oymyakon zich in een dal 
omgeven door hooggebergte dat 
de wind tegenhoudt. Wat de zeer 
lage temperaturen in de winter 
draaglijker maakt en dat tijdens 
de korte zomer een temperatuur 
mogelijk is van 35 graden Celsius. 
Dit grote temperatuurver-schil 
is toch eigenlijk onvoorstelbaar. 
Oymyakon dankt zijn voort-
bestaan aan zijn plaatselijke 
rijkdommen, zoals: de veeteelt, de 
jacht, de voorvaderlijke visvangst 
en het toerisme, want dit bijzon-
dere oord is een geliefkoos-de 
bestemming voor avonturiers en 
excentriekelingen. De burgemees-
ter reikt elk jaar een certificaat 
uit dat getuigt van het bezoek 
aan het koudste punt op aarde. 
Aan het begin van de 20ste eeuw 
diende dit gebied voor de teelt 
van rendieren. Later creëerde de 
sovjetregering er een plaats, die 
met alle faciliteiten werd uitge-
rust. Het bestuur voorzag een 
belangrijke ontwikkeling dankzij 
de vele rijkdommen van de ber-
gen in deze streek: goud, zilver, 
platina en andere edele metalen. 

Nochtans leeft de bevolking nau-
welijks boven de drempel van de 
armoede. Om tot Oymyakon te 
komen, moet men de autoweg 
Kolyme nemen, die op bevel van 
Stalin door politiek-veroordeel-
den en andere gevangenen werd 
aangelegd. Duizenden wegenbou-
wers zijn van ellende gestorven 
en onder het asfalt begraven. 
Deze verbinding wordt in de 
volksmond de beenderenweg 
genoemd. De (vracht)auto’s, die 
tot Oymyakon komen, worden 
met dubbele ruiten uitgerust om 
te verhinderen dat de bevroren 
lucht de cabine binnenkomt. De 
motoren moeten constant blijven 
draaien om te voorkomen dat de 
brandstof niet meteen bevriest. 
De dieren in dit gebied hebben 
zich aan de zeer strenge koude 
aangepast. De paarden rond 
Oymyakon zijn zeer robuust, met 
korte poten en een dikke vacht. 
Zij worden bij talrijke poolexpe-
dities gebruikt. Deze half wilde 
paardjes laten zich meestal niet 
door mensen berijden Ze worden 
als lastdier benut en hun vlees 
is een favoriete lekkernij bij de 
bevolking. Groenten en fruit 
blijven aldaar niet lang goed. Die 
moeten snel worden verwerkt 
en opgegeten.  De koe is er een 
beschermd dier en loopt, net als 
in India, vrij rond. Toch worden 
deze heilige beesten als trek- en 
lastdier gebruikt. De bewoners 
van Oymyakon wensen u een 
aangename temperatuur toe.

Brimzen 
praat

De foto’s

Een kijkje achter de schermen van de opname van Nodoe in de Kruidhof. Op de bovenste 
foto is de opnameset te zien. Op de onderste foto de twee teams die strijden om de 
overwinning. Uitzending van Nodoe is op zaterdag om 17.00 uur. De uitzending vanuit de 
Kruidhof was op 16 november, en is nog te bekijken via de website van Omrop Fryslân.



Wij zijn genomineerd voor de verkiezing van 
gezelligste winkel;Wilt u ook op ons stemmen?

www.gezelligstewinkel.nl     Bedankt!
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Wiersma-Reitsma-Stichting oftewel Herbranda
Als je een willekeurige Buitenposter vraagt 
hoe het tehuis Herbranda tot stand kwam, 
krijg je een min of meer vaag antwoord of 
de reactie dat men het niet precies weet.
Mee daarom leek het de redactie goed 
eens in het gemeente-archief van Achtkar-
spelen en van Tytsjerksteradiel te duiken. 
Een bijzonder wooncentrum midden in 
Buitenpost en het hoe en wat daarover, 
maakt toch wel enigszins nieuwsgierig 
en wellicht dat het verhaal hierover u als 
lezer enigermate kan boeien. Herbranda 
bestaat al 56 jaar.

Oorsprong 

Toen op 30 december 1945 mevrouw Jel-
tje Hannema, geboren Wiersma, overleed, 
was de door haar man, dominee J.W. Han-
nema en notaris van Giffen te Leeuwarden 
bij testament ontworpen beschikking  de 
‘Wiersma-Reitsma-Stichting’ een feit ge-
worden. Het duurde tot september 1946 
alvorens een bestuursvergadering werd be-
legd. Op deze bijeenkomst werd toen reeds 
gesproken over een te bouwen tehuis voor 
ouden van dagen te Buitenpost. Op voor-
dracht van de executeur-testamentair werd 
op diezelfde dag door het diaconessenhuis-
bestuur te Groningen het bestuur van de 
Wiersma-Reitsma-Stichting geïnstalleerd. 
De taak van het bestuur is omschreven en 
vastgelegd in de statuten van de stichting. 
Hier ging nog iets aan vooraf, zoals blijkt 
uit het boek ‘Buitengewoon Gewoon’ van 
E. Bosma. Dit boek is een uitgave uit 2008 
van Streekmuseum/Volkssterrenwacht te 
Burgum. Dit werk beschrijft de Reitsma’s 
van Eastermar met de verwante families 
Hoekstra, Veenland, Werumeus Buning en 
de Wiersma’s, alsmede de Wiersma-Reits-
ma-Stichting. Aan de orde komen de nala-
tenschappen van Eeuwe Jeltes Wiersma, 
gehuwd met Antje Gjalts Reitsma en van 
Dirk Gjalts Reitsma, gehuwd met Klaaske 
Jacobs Noordmans. Alle bezittingen van 
beide echtparen kwamen in handen van 
de dochters van eerstgenoemd echtpaar, 
de zusters Antje, Sijke en Jeltje Wiersma. 
Door de laatst overgebleven zuster, Jeltje, 
werd bij testament van 24 november 1943 
bepaald dat verreweg het grootste deel 
van haar bezit ten deel zou vallen aan een 
op te richten Stichting, de Wiersma-Reits-
ma-Stichting. Jeltje laat daartoe notaris mr. 
David Flud van Giffen in Leeuwarden note-
ren: ‘Ik roep bij dezen, door mijn nalaten-
schap tot na te melden doel af te zonderen, 
een stichting in het leven, welke stichting ik 
mitsdien bij dezen tot de eenige erfgename 
mijner nalatenschap benoem.’  

Stichtingsakte en doel
De statuten (zonder datum van vaststelling) 
van de Stichting bepalen in de eerste plaats 
dat de Stichting gevestigd is te Buitenpost 
en de naam ‘Wiersma-Reitsma-Stichting’ 
zal dragen. De grondslag van de Stichting 
is ‘de erkenning van de Heilige Schrift als 
het Woord van God en diensvolgens Jezus 
Christus als de Zoon van God, den eenigen 
en algenoegzamen Zaligmaker, welke over-
geleverd is om onze zonden en opgewekt 
om onze rechtvaardiging (Romeinen 4 : 25).’

Op die grondslag heeft de Stichting ‘de 
Christelijke verzorging van behoeftige per-
sonen ten doel, in de eerste plaats van 
hen die woonachtig zijn te Burum, Warf-
stermolen of Oostermeer en minstens tien 
jaar aldaar gewoond hebben, in de tweede 
plaats van hen die daar geboren zijn en 
daar minstens tien jaar gewoond hebben, 
en in de derde plaats, wanneer er dan nog 
plaats is, van hen die woonachtig zijn te 
Buitenpost’. De Stichting, zo vervolgen de 
statuten, ‘tracht dit doel te bereiken door 
het bouwen en in stand houden van een ge-
bouw, waarin verstrekt worden aparte groo-
tere woningen aan echtparen zonder inwo-

nende kinderen en kleinere woningen aan 
eenbaren (eenzamen, ongehuwden), hetzij 
man of vrouw, zonder inwonende kinderen, 
met een geldelijke toelage van hoogstens 
ƒ50,- per maand voor ieder echtpaar en van 
hoogstens ƒ25,- per maand voor iederen 
eenbare’. Verder werd bepaald, dat dit ge-
bouw opgericht moet worden op de perce-
len die westelijk naast de door Gezusters 
Wiersma bewoonde villa (Voorstraat 49) 
lagen en eveneens hun eigendom waren. 
De singel, behorende bij die percelen, moet 
als wandelplaats voor de bewoners van het 
gebouw bestemd worden. In de bestuurs-
kamer van het gebouw ‘moet het groote 
portret van de heer Eeuwe Wiersma Jelte-
zoon een plaats erlangen’. Ook kunnen in 
de bestuurskamer en elders in het gebouw 
voorwerpen uit de nagelaten boedel ge-
plaatst worden, die daarvoor naar het oor-
deel van het bestuur in aanmerking komen. 
In de tuin van de Stichting, zo bepaalde Jel-
tje verder, moeten ‘de steenen doodskist, 
de stander met zonnewijzer en het steen-
en leeuwtje met wapenschilden’ geplaatst 
worden. Tevens moet in de nabijheid van of 
in het gebouw voor de conciërge-tuinman 
een woning aangeschaft of ingericht wor-
den. Deze persoon en zijn echtgenote zul-
len na zijn eervol ontslag, in het gebouw ter 
verzorging worden opgenomen, ‘zo zij dat 
willen’. Aan de toekomstige bewoners van 
het gebouw worden eisen gesteld. Zij moe-
ten behoren tot de Nederlands Hervormde 
Kerk en instemmen met de grondslag van 
de Stichting. Zij moeten minstens 50 jaar 
zijn, tenzij een lichaamsgebrek opname op 
jongere leeftijd wenselijk maakt. Het be-
stuur is bevoegd bewoners te verwijderen 
wanneer zij in strijd met de grondslag van 
de Stichting handelen, zich niet aan gege-
ven voorschriften houden of door hun ge-
drag andere bewoners aanstoot geven. De 
mannelijke bewoners kunnen, als zij daar-
toe in staat zijn, verplicht worden om hui-
selijke bezigheden of tuinwerkzaamheden 
te verrichten. Het bestuur der Stichting, 
aldus Jeltje, bestaat uit vijf personen. Zij 
moeten tot de Hervormde kerk behoren, 
instemming betuigen met de grondslag van 
de Stichting en in Friesland wonen. Tussen 
de bestuursleden, van wie bij voorkeur één 
moet wonen te Burum of Eastermar, mag 
geen bloed- of aanverwantschap nader dan 
de vierde graad bestaan. Ten hoogste één 
van de bestuursleden mag predikant zijn, 
maar een godsdienstonderwijzer of een 
evangelist kunnen geen bestuurslid zijn. 

Ten hoogste één van de bestuurders mag 
pachter van onroerende goederen van de 
Stichting of op andere wijze belanghebben-
de bij de Stichting zijn. De leden van het 
bestuur worden benoemd door het bestuur 
van het Diaconessenhuis te Groningen, dat 
een geldbedrag van ƒ120.000,- gelegateerd 
krijgt en kunnen door dit Bestuur te allen 
tijde, zonder opgaaf van redenen, worden 
ontslagen. Het bestuur kiest uit zijn midden 
een voorzitter en een rentmeester, die te-
vens secretaris is. Er volgen verder regels 
over toelage en presentiegeld, over de 
manier van stemmen, het boekjaar en de 
boekhouding, de bestuursbevoegdheden, 
een in te stellen reglement, de taak van de 
conciërge-tuinman, ontslagmogelijkheden 
voor het bestuur en statutenwijziging. Het 
artikel over de grondslag van de Stichting 
mag echter nooit gewijzigd worden. Het 
bestuur staat in zijn beheer onder voort-
durende controle van het Bestuur van het 
Diaconessenhuis, dat bevoegd is om één 
of meer personen aan te wijzen om die 
controle daadwerkelijk uit te oefenen. Zo-
lang dominee Hannema leeft, is hij enig 
bestuurslid en blijven een aantal artikelen 
over het bestuur, de bestuursmacht en het 
toezicht door het Diaconessenhuis buiten 
werking. Ds. Hannema kan ook niet ontsla-
gen worden. Het bestuur heeft tot taak de 
Stichting te beheren in de meest ruime zin 
van het woord en dient tevens te zorgen 
voor het onderhoud van de familiegraven te 
Buitenpost, Eastermar en Burum. 

De bouw van rusthuis Herbranda
Het bestuur besloot in 1954 tot oprichting 
van een veel groter tehuis in Buitenpost, 
te bouwen op de westelijk van de villa ge-
legen percelen grond. Naast dit Rusthuis 
Herbranda, waarin behalve woongelegen-
heid voor 12 alleenwonenden (zes op de 
begane grond en zes op de verdieping) 
ook ruimte voor een bestuurskamer was, 
werden 24 afzonderlijke wooneenheden 
geprojecteerd. De Wiersma-Reitsma-Stich-
ting was in staat het gehele project uit 
eigen middelen te financieren, zonder dat 
er overheidssubsidie aan te pas hoefde te 
komen. Typerend voor het hoofdgebouw 
was de zeer grote serre aan de voorkant 
met veel glas en de prachtige tuin met 
paden, vijver en bruggetje. Voorjaar 1957 
werd nog aan het complex gewerkt. Enkele 
woninkjes waren reeds bewoond, maar de 
timmerlieden waren nog druk bezig met de 
afwerking. Zuster M.W. Kooiman was zeer 
tevreden over de snelle vordering van de 
bouw. Begin april 1957 zouden de overige 

oudjes worden ontvangen. Het hoofdge-
bouw is bijzonder modern geoutilleerd en 
beschikt over een prachtige eetzaal, een 
recreatiezaal en een ziekenzaaltje. Kort-
om, een bejaardencomplex waar Buiten-
post trots op kan zijn. De directie werd van 
1956 tot 1971 gevoerd door mevrouw E.A. 
van der Veer en de reeds genoemde me-
vrouw M.W. Kooiman, verpleegkundige. 
Tot de bewoonsters behoorden onder meer 
twee ongehuwde zusters van ds. Johannes 
Hannema, namelijk Aukje Hannema (1874-
1971) en Jattje Hannema (1879-1969). Later 
woonden de beide zusters, die een particu-
liere verpleegster hadden, in Hillama-State 
te Burgum. 

Verkoop van villa Herbranda
Na de bouw van Rusthuis Herbranda werd 
Villa Herbranda (Voorstraat 49) verkocht. 
Koper in 1957 voor ƒ36.000,- werd nota-
ris Sybenga. Zijn vrouw woonde er na zijn 
overlijden lang alleen en verkocht dit pand 
in 1987 voor tienmaal de aankoopprijs aan 
deurwaarder Reinders. Tegenwoordig is 
Makelaardij Jacqueline Nome er gevestigd. 

Officiële opening Herbranda
Op woensdag 15 mei 1957 is onder grote 
belangstelling rusthuis Herbranda officieel 
geopend door burgemeester H. van Ek, die 
de hoofdtoegang van het tehuis ontsloot. 
Hij was één van de weinigen die de da-
mes Wiersma gekend had. In Buitenpost 
werden ze in de wandeling ‘de dames’ of 
nog meer ‘de dametjes’ genoemd. De heer 
Kloppenburg van Warfstermolen bood na-
mens de gezamenlijke pachters een televi-
sietoestel aan. De bijna 90-jarige mevrouw 
Dijkstra en mevrouw weduwe de Vries, 
schonken namens de bewoners van Her-
branda een staande schemerlamp. Ds. Hil-
horst, de geestelijk verzorger van dit bejaar-
dencentrum, sprak de woorden dat er wel 
eens wordt beweerd dat een dominee het 
beste uit zijn woorden kan komen wanneer 
die een barricade voor zich heeft en daarom 
een lessenaar aan het meubilair toevoegde. 
Namens de ouden van dagen van de omrin-
gende huisjes, bood de heer S. Visser een 
elektrische klok aan om de ouder wordende 
bewoners op die manier bij de tijd te hou-
den. De heer P. Niesten, die belast was met 
de architectuur van het tehuis Herbranda, 
overhandigde mede namens de aannemers 
en onderaannemers een envelop met in-
houd.
Welke aannemer Herbranda gebouwd 
heeft, was helaas niet meer te achterhalen.

Het  monument

Stationsstraat 19. Het monumentenregister spreekt in dit geval over het statige woonhuis voor een arts met aan-
gebouwd koetshuis. Het is in 1862 gebouwd door houthandelaar-aannemer Kuipers te Buitenpost. Het pand is in 
eclectische trant gebouwd in opdracht van dokter Greidanus, de eerste huisarts te Buitenpost. Hij is de schrijver 
van het autobiografische boek: “Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt…” Deze woning is het zoge-
naamde renteniers woningtype als karakteristiek voorbeeld van herenhuisbebouwing in de straat. Het koetshuis 
heeft een zadeldak met decoratieve windveer en makelaar (houten spits boven aan de top van puntgevels). In de 
geveltop is een melkmeisje aangebracht. (foto: Hielke Boorsma)



Zwembad De Kûpe
Zwemlessen

Wat bieden wij? 
Op maandag, dinsdag en donderdag zwemles vanaf 16.15 uur, op woensdag vanaf 15.00 uur, 

op vrijdag vanaf 14.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.30 uur. 
Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden. Neem voor vrijblijvende informatie contact op met de kassa,

 tel. 0511-543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl. 
In zwembad De Kûpe leiden wij de kinderen op voor het erkend zwemdiploma 

van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. 
Zij bieden een zwemdiploma met maximale zwemveiligheid. Zie ook: www.npz-nrz.nl.

Samen met uw zoon of dochter op zwemles, wat houdt dit in?
Op zondag geeft u samen met één van onze medewerkers uw zoon of dochter zwemles. 

U krijgt vele aanwijzingen om uw zoon of dochter sneller naar een zwemdiploma te begeleiden
en bent een klein beetje zwemonderwijzer mee. 

Snelle resultaten doordat uw kind veel vertrouwen heeft in deze situatie. 
Op zondagochtend van 9.00-10.00 uur.

Ook in zwembad de Kûpe, Swimming with the stars
Nieuw ook op de dinsdagavond van 20.30- 21.15 uur.

Wij bieden met gediplomeerde mensen een zwemtrainingsprogramma 
voor kinderen en volwassenen met overgewicht.

Wilt u meer informatie of wilt u gratis 1 les meedoen, geef u dan op bij de kassa van het zwembad. 
De kosten zijn verder € 8,50 per week, waarvoor u twee keer per week les krijgt, 

voor een tien weken kaart, 20 keer les, betaald u € 85,-.

Duikopleiding
In samenwerking met Octopus divers start er in het najaar, bij voldoende deelname, 

weer een opleiding Duiken. 
Voor meer informatie over duiken, kijk eens op: www.duikenleren.nl. 

Opgave hiervoor kan via het zwembad.

Overige opleidingen
Ook kun je in de Kûpe de opleiding Lifeguard en lesgever zwem ABC volgen. 

Voor meer informatie vraag naar Henrica Bergsma.
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Kinderwerk in december

De werkgroep Kinderwerk heeft de draad weer in november 
opgepakt. De volgende woensdagmiddag-activiteiten is er in 
december. Let op: door de invoering van het continu-rooster 
op de verschillende basisscholen zijn de tijdstippen aange-
past naar half drie tot vier uur! Kosten: 1 euro.

4 december: fi lm De Club van Sinterklaas en het Geheim 
van de Speelgoeddokter

18 december: Kerststukje maken

Graag zelf wat groen of versiersels meenemen!
Maximale deelname: 12 kinderen

Opgave nodig voor 13 december en dit kan op:
 johkootstra@gmail.com

Keramiek 1
Maandagochtend: 9.00-11.00 uur

Start: 6 januari; 10 lessen;
Kosten: € 95,- (excl.materiaal)

Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
tel.: 0511 542465

Keramiek 2,3 en 4
Donderdagochtend: 9.00-11.00 uur
Donderdagmiddag: 16.00-18.30 uur
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur

Start: 9 januari; 10 keer;
Kosten: € 95,- (excl. materialen)

Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
tel.: 0511 542465

Computercursus 1
Dinsdagochtend: 9.30-11.30 uur

Start: 7 januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen; kosten: € 75,-
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra

tel.: 0511 541322

Computercursus 2
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur

Start: januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer; kosten: € 75,-

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel.: 0511 541322

Luisteren naar muziek
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur

Nog 4x in februari en maart; kosten: € 35,-
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides

tel.: 0511 542772

Kruidencursus
Woensdagavond: 19.00-21.00 uur

Start: mei en juni; 3 avonden; kosten € 30,-
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides

tel.: 0511 542772

Tekenen en schilderen
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur

Start: 8 januari; 10 lessen; kosten: € 85,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken

tel.: 0511 542465

Muziek op schoot
Donderdagochtend: 09.45-10.30 uur

Start bij voldoende deelname en
in overleg met cursisten; 10 keer; kosten: € 68,-

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
tel.: 0511 542772

Workshop Pretex 
Donderdagavond 19.30 tot 21.30 uur

Start: bij voldoende deelname; kosten: € 25,-
Opgave/Inlichtingen : Joke de Vries

tel.: 0511 543803

Workshop Kerststuk maken
Donderdagavond 19.30-21.30 uur

Datum: 12 december; kosten: € 22,50
Opgave/Inlichtingen  Joke de Vries

tel.: 0511 543803

Basiscursus Fotografi e
In 10 avonden leert u de basisbegrippen en instellin-
gen op uw camera te begrijpen en toe te passen. On-
geacht of u nu over een bijna professionele spiegelre-
fl excamera met verwisselbare lenzen beschikt of juist 
gekozen heeft voor zo’n handige compactcamera. In 
deze cursus leert u de techniek die aan de basis staat 
van elke geslaagde foto. Zowel techniek van de ca-
mera als de techniek om met licht om te gaan. Daar-
om wordt er naast inzicht in de technische mogelijk-
heden van uw digitale fotocamera ook veel aandacht 
besteed aan zaken als belichting en verlichting. Zo 
leert u om uw onderwerpen en de lichtomstandighe-
den waarin u ze wilt vastleggen op hun fotografi sche 
mogelijkheden te beoordelen. Ook kijken we tijdens 
de cursus regelmatig naar foto’s van anderen. Werk 
van elkaar als cursisten, maar ook werk van beroem-
de fotografen. Naast alle technische informatie uit de 
cursus doen we op die manier ook veel nuttige kennis 
op over de werkwijze en visie van anderen. Met de 
technische kennis en de tijdens de cursus opgedane 
inzichten zullen uw resultaten steeds meer voorspel-
baar worden en wordt u steeds minder afhankelijk 
van “toevalstreffers”.

Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 6 januari; 10 lessen; kosten: € 85,-

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel.: 0511 541322

Portret tekenen
In deze cursus gaan we aan de slag met de basis van 
het menselijk portret.Niet van een plaatje of een foto, 
maar naar een levend model.We werken met licht en 
donker, kijken naar contouren en speciale kenmerken. 
We starten zwart/wit en doen veel korte standen. Ver-
volgens werken we in kleur. De dag en het tijdstip 
worden in overleg bepaald.

Start: januari bij voldoende opgave; 10 keer;
kosten: € 85,- (excl. materialen)

Opgave/Inlichtingen: IJttje Veenstra
tel.: 0511 840221

Het creatieve proces...
Heb je ervaring met tekenen of schilderen of mis-
schien met geen van beide, maar vind je het leuk het 
experiment aan te gaan? Dan is deze cursus iets voor 
jou. Niet het eindresultaat, maar het creatief proces 
staat voorop. We starten met een aantal oefeningen 
om te ervaren wat het is om de controle en de wer-
kelijkheid even los te laten. Vervolgens ga je – onder 
begeleiding - op zoek naar eigen thema’s om die te 
verbeelden. De dag en het tijdstip worden in overleg 
bepaald.
Start: januari, bij voldoende opgave; 10 keer; kosten: 

€ 85,- (excl. materialen)
Opgave/Inlichtingen: IJttje Veenstra; 

tel.: 0511 840221

Ook starten wij, bij voldoende aanmeldingen, de nieu-
we cursussen Engels voor beginners en gevorderden. 
Hierover komen in december nadere mededelingen.

Cursusprogramma voorjaar 2014
onderdelen waarvoor opgave mogelijk is

Op maandagavond 11 november was er weer de gebruikelijke lampi-
onnenkeuring georganiseerd door de BuVo in samenwerking met It 
Koartling.  De driekoppige jury samengesteld door It Koartling had zich 
vanaf 17.00 uur opgesteld in It Twaspan, dat speciaal voor deze gelegen-
heid een aantal uurtjes was opengegaan op de maandag. Ook dit jaar 
had ze de handen weer meer dan vol aan de vele lampions die voorbij 
kwamen. Maar liefst 180  kinderen met of zonder begeleiding zijn langs 
de jurytafel gekomen. Voor alle kinderen met een lampion was er na 
het zingen van een liedje, in vele versies en verrassende variaties een 
traktatie van de BuVo en een warm hapje van It Twaspan te verkrijgen. 
Bij de traktatie was ook nog een frisse versnapering van groenteman 
Schippers.
Het was een drukte van belang in It Twaspan tussen 17.00 en 19.30 uur. 
Daarna heeft de jury er een punt achter gezet en zich teruggetrokken 
teneinde zich te beraden om uit de vele mooie lampions een aantal 
prijswinnaars te kiezDie prijswinnaars vielen ook dit jaar weer in vier 
categorieën. De categorie peuters en groep 1 en 2, groepen 3 tot en met 
6, groep 7 en 8 en er waren nog prijsjes voor het speciaal onderwijs.  
De jury was ook dit jaar weer onder de indruk van de vele mooie ge-
maakte lampions. Dus kinderen alle lof van onze kant. Een verlicht 
spook en een lampion met ‘Achtkarspelen 675’ kwamen voorbij. En er 
was zelfs een heuse protestlampion tegen het verdwijnen van Zwarte 
Piet. De scholen hadden ook hun best gedaan om de kinderen van de 
verschillende groepen een mooie lampion te laten maken. Er zijn helaas 
ook hele mooie lampions niet in de prijzen gevallen, maar de jury moest 
keuzes maken. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd, en wie dit jaar niks 
heeft gewonnen volgend jaar gewoon opnieuw proberen !
Op donderdagavond 14 november ontvingen de prijswinnaars hun prijs 
in It Koartling.

Speciaal onderwijs Peuters, groep 1 en 2

1. Jesse Kooistra 1. Jasmijn Meerstra

2. Karst Kootstra 2. Sakura Storm

3. Gerben de Jong 3. Bastiaan Jorritsma

Groep 3 tot en met 6 Groep 7 en 8

1. Arwin van Wieren 1. David Grijpstra

2. Marrit Banga 2. Nynke Visser

3. Morris Gerritsen 3. Marinte Vellema

Inloopavond cursus Muziek Beluisteren succes!
De cursus Muziek beluisteren had dit seizoen 
voor het eerst een avond met een vrije inloop 
zonder verplichtingen. Een ieder die nieuwsgie-
rig was naar de cursus kon een les bijwonen en 
hoefde pas daarna te beslissen of de volledige 
cursus zou worden gevolgd. Dit bleek succesvol. 

Alle mensen die hieraan gehoor gaven werden 
enthousiast en wilden na afl oop graag de andere 
cursusavonden ook bijwonen. Dit betekent voor 
Rudolf Nammensma een dikke opsteker, want hij 
zorgde met zijn aanstekelijke manier van lesge-
ven hiervoor. 

Lampionnenkeuring



Steenhouwerij de Vries 
 
Het was een turbulent jaar voor de steenhouwerij in Buitenpost.

De steenhouwerij, een 
van de oudste bedrij-
ven in Buitenpost, heeft 
in zijn ruim honderdja-
rig bestaan meerdere 
stormen over zich heen 
gehad en kwam er net 
als vele oude bomen 
in zware herfststormen 
niet helemaal onge-
schonden vanaf. Geluk-
kig was de basis goed 
en gedijt de steenhou-
werij weer door de gro-
te inzet van zijn werkne-
mers en de liefde voor 
het vak.De brede basis 
van dit bedrijf is kennis, 

vakmanschap en de goede kwaliteit van de geleverde producten, zowel bij grafwerk als bij 
natuursteen in de bouw: dorpels en neuten, aanrechtbladen en badkamerbladen, natuur-
steen vloeren, gevelbekleding etc. Het restauratiewerk van o.a. oude natuursteen gevels 
en ornamenten  is een van de specialismen die maar weinig steenhouwerijen in Neder-
land beheersen. De steenhouwerij is een prachtig ambachtelijk bedrijf en net als bijna alle 
andere steenhouwerijen in Nederland van oudsher een familiebedrijf, waarbij de liefde 
voor het vak en de kennis van natuursteen met de paplepel zijn ingegoten.

Een stuk uit de geschiedenis:
In 1899 heeft Feike de Vries zich samen met zijn broer Gerrit gevestigd als steenhouwerij 
in Buitenpost. Hij kwam uit een steenhouwersgeslacht dat al in Hallum was begonnen 
in 1854. De steenhouwerij heeft op meerdere plaatsen in het dorp gestaan. De broers 
begonnen op de Kuipersweg en verhuisden in 1911 naar de Kerkstraat.  Daarna heeft het 
bedrijf een vestiging gehad in de bouwwijk (tegenwoordig Herbrandastraat). In 1931 is de 
onderneming verhuisd naar de huidige plek op de Jeltingalaan. Op dat moment was de 
zoon van Feike, Klaas de Vries de directeur. Zijn neef Roel Roosma, kleinzoon van Gerrit 
de Vries, kwam in 1941 bij hem in de zaak. Klaas de Vries had geen zonen en toen hij 
overleed in 1954 werd Roel Roosma directeur. In 1964 zijn de huidige werkplaats en het 
kantoor gebouwd. Zoon Jaring Roosma kwam in 1977 in het bedrijf en heeft in de jaren 80 
het machinepark aangepast aan de eisen des tijds. In 1994 is onze prachtige showroom 
met zijn speciale architectonische bouw gerealiseerd. 
Door de veranderde arbeidsomstandigheden (ambacht werd duur en er kwam goedkope 
en kwalitatief mindere natuursteen uit China op de markt), de overname van steenhou-
werij Arends in Leeuwarden (dat bedrijf liep slechter dan verwacht) en de afschaffi ng van 
de ziektewet was de steenhouwerij in 2002 genoodzaakt om maatregelen te nemen. 

Er werd een interim-manager aangesteld, een zakelijke ondernemer, die vond dat je het 
beste met een faillissement schoon schip kon maken. Hij werd eigenaar van de nieuwe 
Steenhouwerij Buitenpost B.V., de familie Roosma kwam in loondienst. Deze nieuwe ei-
genaar, zelf geen steenhouwer maar een zakenman, zag eind 2012 geen brood meer in 
het steenhouwersvak. Hij beschouwde de crisis in de bouw als een te groot risico en 
besloot om zijn geld uit het bedrijf te halen. Op 4 april van dit jaar vroeg de eigenaar 
van Steenhouwerij Buitenpost bv, dhr. B. Walstra zijn eigen faillissement aan. Het perso-
neel was woedend, het bedrijf liep immers nog uitstekend. Zij noemden het faillissement 
onterecht en geregisseerd door Walstra. De steenhouwerij had in 2012 weliswaar geen 
grote winsten maar wel brood op de plank voor negen werknemers, had nog een mooie 
orderportefeuille, maar heel weinig crediteuren en nog genoeg te vorderen. De curator 
mr. P.S. van Zandbergen van Machiels Advocaten gaf het personeel gelijk: hij noemde de 
faillissementaanvraag dubieus en gaat kijken of Walstra aansprakelijk gesteld kan worden 
voor onbehoorlijk bestuur. 
De steenhouwerij in Buitenpost is een bedrijf met specialistisch werk en een ijzersterke 
naam in de omgeving en toonaangevend in Nederland. Het zou zonde zijn om dit zomaar te 
laten ophouden. Op aandringen van de curator en samen met branchegenoot Peter Veen-
stra van Veenstra Natuursteen bv. uit Uithuizermeeden hebben Jaring en Arda Roosma  in 
mei het bedrijf doorgestart onder de oude familienaam: Steenhouwerij de Vries Buitenpost 
bv. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Met deze voortzetting is de werkgelegenheid 
van ervaren vakmensen verzekerd. Ook de garanties en gegevens over eerder geleverde 
grafwerken zijn blijven bestaan.Steenhouwerij de Vries Buitenpost bv zal als zelfstandig 
bedrijf haar werkzaamheden voortzetten. Wel zal er nauw worden samengewerkt met 
Veenstra Natuursteen bv., waarbij kennis, ervaring en vakmanschap gedeeld kunnen wor-
den. De reacties van klanten en leveranciers zijn positief:  “Fijn voor jullie dat jullie kunnen 
doorstarten, maar ook fi jn voor ons.” We zijn nu een half jaar verder en hebben al weer 

veel mooi werk klaar 
gemaakt. Een aantal 
werken die wij de 
afgelopen maanden 
hebben gerealiseerd 
zijn naast de mooie 
en zorgvuldig uitge-
voerde grafwerken, 
speciaal werk in de 
bouw. Zoals de res-
tauratie van de “Stie-
nen man” in Harlin-
gen, het leveren van 
geprofi leerde dorpels 
voor het Albert Hein 
gebouw in Franeker, 
de afdekkers voor 

Lindenstein in Beetsterzwaag, hardsteen blokken in de kerkmuur van Nijega, en het hak-
ken van een topgevel voor een grachtenpand in Amsterdam (zie bijgevoegde foto’s).
Voor meer informatie over ons werk zie onze website:  www.steenhouwer.nl

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Krul van topgevel in Amsterdam (eigen foto)

Ornament van topgevel in Amsterdam (eigen foto)
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Anne’s Ansichten
door Anne van Lune Tuin(be) leven

november
Verrassingen van de herfst
De zomer heef t nu echt afscheid genomen.  Tijdens de Oogstdag is het 
laatste f r uit geoogst en verkocht, de verkooptuin met plantjes en kr ui-
den is zo goed als leeg en de over ige tuinen kunnen bijna de winter aan. 
Aangezien de dagen alweer f link kor ten, proppen wij zoveel mogelijk 
natuurgenot in de uren waar in het licht is .  Al bij het opstaan kijken wij 
naar het prachtige schouwspel van de dauwdeken die zich over de wei-
landen uitspreidt, en waar (halve) koeien bovenuitsteken.  Helaas kan 
ik niet af wachten hoe die deken oplost, want ik moet naar De Kr uidhof 
om aan het werk te gaan. Dan maar genieten na het werk .
Ik begin de werkdag met een wandeling door de tuinen, en snuif de her f-
stgeuren op. Overal om mij heen zijn de jongens dr uk aan het werk om 
de paden weer begaanbaar te maken na de eerste grote her fststorm 
van dit seizoen. De bomen zijn 
bijna kaal en er is geen vr ucht 
meer aan de takken te beken-
nen. Gelukkig heb ik tijdens de 
Oogstdag een hele voorraad 
appels ingeslagen. Daar heb 
ik appelsap van gemaakt en 
omgetoverd tot een heerlijke 
her fst verrassing. 

Hier het geheim: 
1 ,5 liter (bio)appelsap
2 kaneelstokjes
4 steranijs
4 kr uidnagelen
5 kardemompeulen  

Doe de appelsap en de kaneelstokjes in een pan en ver warm dit (niet 
laten koken!!).  Doe de overige specer ijen in een thee-ei of een zakje van 
kaasdoek en laat dit meetrekken. Na ongeveer een half uur is de “Glüh 
appelsap” klaar om te dr inken. Héérlijk!!

Bernadet te Deijs

Dit is een ansichtkaart uit 1903 op de viersprong midden in ons dorp, in de volksmond “Bakkershoeke” genoemd. Het grasveldje met 
het witte hekje en de lindeboom , behoorde bij de bakkerij van J. ter Veer. Een en ander heeft plaats moeten maken voor de verbreding 
van de Kuipersweg en voor de bouw van een nieuw pand, waarin T. Penninga nog jaren een bakkerij heeft uitgeoefend. Daarna overge-
nomen door zijn zoon Anne Penninga. Hierna zijn er nog een negental winkels in dit pand gevestigd namelijk twee bloemenwinkels, een 
reisbureau, vier slagers onder andere Nijboer, Kamminga, Lautenbach en Scholten, daarna een computerwinkel, en als laatste een die-
renspeciaalzaak. Het pand staat nu te huur bij J.D. Meetsma. Het tweede huis werd bewoond door de familie Van Mourik, en sinds een 
aantal jaren door de familie H. Kiewit. Het  huis aan de linkerzijde van de weg werd in 1936 gekocht door de familie Rint van der Meulen, 
en startte hier met een autogarage. In 1954 of 1955 werd dit pand verkocht aan Douwe Hoekstra die hier met een groentewinkel begon. 
Enkele jaren later begon dochter Aukje in een kamer naast de winkel met een cafetaria. De winkel werd later verkocht aan Douwe van 
der Wijk, die hier nog jaren een groentezaak heef gerund. Sinds enkele jaren is modehuis Buiten Gewoon hier gevestigd. In 1954  werd 
door Rint van der Meulen een nieuwe VW garage gebouwd op een stuk weiland “Hooghiem” genaamd, waar nu nog  garage Van der 
Brug gevestigd is. In de tweede woning had de familie Ferwerda zijn tapijtenwinkel, na beëindiging werd het pand verkocht aan buurman 
Rint van der Meulen.  In 1955 werd de woning verkocht aan Marten Wiersma, die een rijwielwinkel had in het pand waar nu café The 
Point is gevestigd. De aangekochte woning werd verbouwd, een eerst ingericht als showroom voor bromfi etsen en onderdelen. Enkele 
jaren later werd de zaak overgenomen door zoon D. Wiersma. De huidige eigenaar Marten Wiersma heeft in 1988 de zaak voortgezet 
onder de naam Profi le de fi etsspecialist.

Hallo, hier het 
Sinterklaas-

journaal. 

Sinterklaas is te 
vroeg.

En waarom 
lachen 

Theo en 
Leo?

Door Dave

De mammoeten van Orvelte

Ook dit jaar is het IJstijdenmuseum te Buitenpost er 
weer in geslaagd om Dick Mol vast te leggen voor een 
lezing. De lezing wordt gehouden op woensdag 20 no-
vember as. in het tuincafé naast het IJstijdenmuseum, 
aanvang 20.00 uur. Het museum is vanaf 19.30 uur 
geopend.

Vondsten van mammoeten zijn in Nederland zeldzaam. 
De vondsten van mammoetbotten in Nederland wor-
den vaak bij toeval aangetroffen. In 1991 werd bij de 
aanleg van een persgasleiding van Veendam naar Om-
men nabij Orvelte een aantal botten opgegraven bij dit 
werk. Het toenmalige Biologisch Archeologisch Insti-
tuut van de universiteit in Groningen startte een onder-
zoek op de vindplaats en trof een groot aantal botten 
aan waarbij die van de wolharige mammoet overheers-
ten. Toen in 2009 evenwijdig aan de gasleiding uit 1991 
een nieuwe gasleiding werd aangelegd werden bij de-
zelfde plaats opnieuw een zeventig-tal fossiele botten 
aangetroffen en onderzocht door archeologe Janneke 
Hielkema en zoöloog Anton Verhagen.
De resultaten van de beide onderzoeken zijn door 
mammoet deskundige Dick Mol samengebracht in 
een interessante lezing.
Voor deze lezing is het verplicht om zich op te geven 
via email info@ijstijdenmuseum.nl

Terwijl hij 
het niet 

weet!!

Huh, er staat 
niemand op 
het plein !?

De natuur foto

Op woensdag 30 oktober ‘s middags werd in de tuin van Harry Velvis een in Nederland 
zeer zeldzame Ralreiger - Ardeola ralloides waargenomen. Bij melding op de vogelwaar-
nemingssite bleek het om een juveniele vogel te gaan. Waarschijnlijk is de vogel hier 
terecht gekomen vanwege de storm. Hij was erg schuw. Om een poot was hij geringd. 
Gezien de reacties uit vogelaars kringen is dit een unieke gebeurtenis. De foto’s doe laten 
de zeldzame vogel zien. (foto: Harry Velvis)

De volgende Binnenste Buiten Post 
wordt verspreid in 

de week van 16 december 2013.

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




